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INNEHÅLL. 

Första delen. 

Regeringens proposition N:o l om förlängning 
av giltighetstiden för den fakultativa bestämmelse, 
som ingår i artikel 36 mom. 2 av stadgan för den 
fasta mellanfolkliga domstolen. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N:o 5. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 2 angående god
kännande av ett handels- och sjöfartsfördrag med 
Uruguay. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N: o l. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 13. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 3 angående änd
ring av 33 kap. strafflagen samt 11 § i förord
ningen om införande av sagda lag. 

Lagutskottets däröver avgivna betänkande N:o 4. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 43. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 4 angående lag 
om befordran med luftfartyg. 

Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna be
tänkande N:o 3. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 27. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 5 angående låne
fullmakter för statsrddet i avseende å konverte
ring av vissa statslån. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 11. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 22. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 6 angående lag 
om förbud mot utförsel av järnskrot. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 9. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 17. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 7 angående lag 
om ändring av lagen om skatt på arv och gdva. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 35. 

Stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 39. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 8 angående bevil
jande av anslag till underhållskostnader för en 
ifrågasatt spannmdlsundersökningsanstalt. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 24 (Bilaga Agrarutskottets utlåtande N:o 1). 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 9 angående lag 
om hämmande av djursjukdomar. 

Ekonomiutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 12. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 61. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 10 om lag angå
ende ändring av lagen om vissa brådskande vat
tenrättsärendens handläggning. 

Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna 
betänkande N: o l. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 18. 

Riksdagens svar. 
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Regeringens proposition N:o 11 angående lag 
om indragning av sjömanshusen samt lag om 
mönstring och registrering av sjömän. 

Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna be
tänkande N:o 5. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 50. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 12 angående lag 
om moderskapsunderstöd. 

Folkförsäkringsutskottets däröver avgivna betän
kande N:o 2. 

Stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 62. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 62 a. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 13 om godkän
nande av ett protokoll angående ändring av han
delsfördraget med Tyskland. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N: o 4. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 14. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 14 angående };'in
lands anslutning till ett i Rio de Janeim den 10 
oktober 1933 undertecknat fördrag angående 
nonagression och fMlikning till förebyg·gande av 

krig. 
Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 

betänkande N: o 8. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 15 angående änd
ring av 26 och 33 ~§ i lagen om sparbanker och 
3 § i lagen om postsparbanken. 

Bankutskottets däröver avgivna betänkande 

N:o l. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 28. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 16 angående lag 
om kommunala barnmorskor. 

Ekonomiutskottets däröver avgivna betänkande 

N:o l. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 31. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 17 angående till
lägg till statsförslaget för år 1937 för bestri-

dande av de kostnader, som föranledas av en 
överenskommelse om non-intervention i Spaniens 
angelägenheter. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande
N:o 25. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 18 angående be
viljande av anslag ~ör byggande av vissa fabriks
banaT. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 27. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 19 om beviljande 
av tilläggsanslag för Finlands deltagande i världs
utställningen i Paris år 1937. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 20. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 20 angående an
vändande av ett anslag, som beviljats för inrät
tande av en vå1·danstalt för kvinnliga alkoholister. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 28. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 21 angående lag 
om privata sjukvårdsanstalter. 

Ekonomiutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 14. 

Riksdagens skrivelse. 

Regeringens proposition N:o 22 angående an
visande av anslag för sänkning av räntan å lån, 
som av Osuuskassojen Ke.~kuslainarahasto-Osakeyh
tiö benämnda bolag beviljats ur det s. k. franc
lånet. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 38. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 23 angående be
viljande av tilläggsanslag för väderleksrapporte
ring och intemationell meteorologisk t•m·ksamhet. 

statsutskottets däröver .avgivna betänkande 
N:o 32. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 24 angående fram
ställning av inhemskt flytande bränsle. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 55. 
Riksdagens svar. 
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Regeringens proposition N:o 25 angående lag 
om grunderna för utgivande av statsunderstöd 
till underhåll av kommunal- och byvägar. 

Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna be
tänkande N: o 9 (Bilagor statsutskottets utlåtande 
N: o l och Kommunikationsutskottets utlåtande 
N:o 1). 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 56. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 26 om lag angå
ende ändring av lagen om dödande av urkunder. 

Lagutskottets däröver avgivna betänkande N :o 5. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 53. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 27 angående fä1"

månsrätt för kommunala och kyrkliga utskylder, 
som påförts på grund av inkomst från fastighet. 

Lagutskottets däröver avgivna betänkande N:o 6. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 63. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 28 angående an
visande av anslag för avlönande av ökad arbets
kraft vid Högsta förvaltningsdomstolen. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 42. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 29 angående be
viljande av tilläggsanslag för uppförande av sta
tens kanonfabrik och för flyttning av reparations
verkstaden vid vapendepån i Helsingfors. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 36. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 30 angående lag 
om ändring av lagen angående skyddskårsm·gani
sationen. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 37. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 40. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition 
ring av lagen om inkomst

statsutskottets däröver 
N:o 39. 

N:o 31 angående änd
ock förmögenhetsskatt. 
avgivna betänkande 

Stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 44. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 32 angående lag 
om vissa åtgärder för att förhindra deltagande 
i inbördeskriget i Spanien. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N:o 9. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 38. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 33 angående lag 
om förbud mot användande av kvinna i gruv
arbete. 

Socialutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 8. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 34. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 34 angående kon
ventioner och rekommendation, som internationella 
arbetsbyråns generalkonferens antagit vid sitt nit
tonde sammanträde år 1935. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N: o 15 (Bilaga Socialutskottets utlå
tande N :o l). 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 35 om Finlands 
anslutning till konventionen angående internatio
nella utställningar. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N:o 10. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 48. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 36 angående lag 
om ändring av lagen den 14 juli 1923, angående 
grunderna för Helsingfors universitets organisa
tion, samt angående lag om verkställighet av den 
ändrade lagen angående grunderna för Helsingfors 
universitets organisation. 

Grundlagsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 3. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 47. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 37 angående regle
ring av gamla avdelningens vid Finlands Hypo
teksförening av staten övertagna skulder. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 44. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 49. 

Riksdagens svar. 



(j Innehållsförteckning 1037. 

Regeringens proposition N:o 38 angående be· 
viljande av anslag till inlösen av tomtplats samt 
uppgörande av ritningar för en nybyggnad för 
farmakologiska ooh medicinsk-kemiska inrättnin
garna vid Helsingfors universitet. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 61. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 39 angående till
lägg till statsförslaget för år 1937 för förhöj
ning av innehavares av statens tjänster ooh be
fattningar avlöningar. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 67. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 40 angående änd
ring av lagen angående stämpelskatt. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 62. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 57. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 41 angående be
viljande av statsgaranti för Osuuskassojen Kes
kuslainarahasto-Osakeyhtiö benämnda bolags obli
gationslån. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 45. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 42 angående be
viljande av anslag till odlingspremier för i norra 
Finland producerad lök ooh oikm·ierot. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 57. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 43 till lag om föT
bud mot införsel av särskilda varor och om änd
ring av lagen angående uppbä?-ande av tull under 
år 1937. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 64. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 58. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 44 angående till
lägg till statsförslaget för .år 1937 för uppfö
rande av ett beskickningshus i Moskva. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 56. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 45 angående bevil
jande av anslag för utvidgning av övningsskolan 
vid pedagogiska högsleolan i Jyväskylä. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 68 (Bilaga Kulturutskottets utlåtande N:o 1). 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 46 angående an
visande av anslag för inrättande och uppförande 
av en ny forstskola. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N: o 70 (Bilaga Agrarutskottets utlåtande N: o 2). 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 47 om ändring 
av lagen angående beviljande av statslån för 
tryggande av storskiftesdelägm·es och vissa små
bnblcares i Kwusamo ooh Posio kommune?· ekono
miska förhållanden. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 63. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 60. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 48 innefattande 
ändring av förordningen angående liboTätt å, 

kronohemman. 
Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna be

tänkande N:o 8. 
stora utskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 54. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 49 angående till
lägg till anslaget för det nya post- ooh telegmf
huset i Helsingfo?"s. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 60. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 50 angående an
vändningen av vissa för anordnande av arbeten 
för flingar avsedda reservationsanslag. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 49. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 51 angående be
viljande av anslag för byggande av alkoholist
anstalter. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 59. 

Riksdagens svar. 
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Regeringens proposition N:o 52 angående be
viljande av anslag för anskaffning av hästar till 
Kankaanpää övningscentrum. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 51. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 53 angående be
viljande av anslag för utvidgning av Högsta 
förvaltningsdomstolens lokal. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 69. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 54 angående änd
ring av kommunala vallagen. 

Lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna be
tänkande N: o 12. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 65. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 55 angående lag 
om bemyndigande för statsrådet att överlåta 
det vid Vasabrinken 5 i kvarteret 365 av 12 
Rtadsdelen i Helsingfors stad belägna skolhuset 
jämte tomt åt Sällskapet för Evangelisation på 
Industriorter till arbetscentrum för sällskapets 
kristligt-sociala verksamhet. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 58. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 59. 

Riksdagens svar. 

Regeringens propositions N:o 56 angående be
viljande a v tillägg till vissa anslag för stats
järnvägarna. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 48. 

RiksdagenR svar. 

Regeringens proposition N:o 57 om beviljande 
av anslag för byggnadsarbetenas fortsättande å 
och anskaffning av anordningar för Helsingfors 
flygstation och flyglinjen Helsingfors-Åbo-Stoc
holm. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 

N:o 66. 
Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 58 om beviljande 
av anslag till inrättande av en statens arbets-

anstalt för k-vinnliga lösd1·ivacre i förra reserv
fängelset i Ilmajoki. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 50. 

ltiksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 59 angående till
lägg dn statsförslaget för år 1937 för undersök
ning av bostadsförhållandena på landsbygden. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 52. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 60 angående lag 
om ansvarighet för skada i följd av trafik med 
motorfordon. 

Lagutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 7. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 69. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 61 angående be
viljande av anslag för anskaffande av maskiner 
till statens gevärsfabrik. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 53. 
• Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 62 angående be
viljande av anslag för inrättande av en klorkalk
fabrik och saltföJ-råd. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 54. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 63 angående god
kännande av ett avtal med det Förenade Konwn
gariket om en tullkontingent för vetemjöl. 

Utskottets för utrikesärenden däröver avgivna 
betänkande N:o 11. 

stora utskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 55. 

Riksdagens svar. 

Regeringens proposition N:o 64 om beviljande 
av anslag för anskaffning av blindlandnings
anordningar för Helsingfo1·s flygstation. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 65. 

Riksdagens svar. 
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Andra delen. 

Regeringens proposition N:o 65 angående stats
förslaget för år 1938. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 99. 

statsutskottets däröver avgivna betänkande 
N:o 99 a. 

Riksdagens svar. 



FÖRSTA DELEN 





1937 års riksdag N :o 1. 

Regeringens proposition till Riksdagen om förlängning 
av giltighetstiden för den fakultativa bestämmelse, som ingår 
i artikel 36 mom. 2 av stadgan för den fasta mellanfolkliga 
domstolen. 

Nationernas li'örbund är i första rum
met avsett att utgöra ett politiskt och admi
nistrativt organ. I enlighet härmed har re
dan i akten för Nationernas Förbund förut
satts, att vid sidan av Förbundet skulle 
grundas en särskild mellanfolklig domstol 
för att komplettera dess verksamhet och 
med uppgift att avgöra eller åtminstone 
behandla rent rättsliga frågor, som upp
stå i samband med Förbundets verksam
het eller annars hänskjutas · till För
bundet av de olika staterna. Formellt 
grundades denna domstol sedermera genom 
ett den 16 december 1920 i Geneve un
dertecknat protokoll, till vilket stadgan för 
den fasta mellanfolkliga domstolen är fo
gad. 

Akten för Nationernas F'örbund upp
ställer icke någon ovillkorlig förpliktelse 
för staterna att hänskjuta sina inbördes 
meningsskiljaktigheter till rättslig behand
ling. Artikel 36 mom. 2 i stadgan för den 
fasta mellanfolkliga domstolen avser dock 
att avhjälpa denna brist sålunda, att det 
erbjudes staterna möjlighet att samtycka 
till att antingen ovillkorligen eller blott 
reciprokt hänskjuta alla eller åtminstone 
vissa ömsesidiga meningsskiljaktigheter till 
behandling av ifrågavarande domstol. Så
dant samtycke, som fullständigt beror av 
staternas fria prövning, kan givas antingen 
varaktigt eller ock för bestämd tid. 

De flesta stater hava även i en eller an
nan form godkänt denna fakultativa be
stämmelse, dock i allmänhr+ blott för 
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bestämd tid, men i regeln så att de seder
mera förlängt denna termin. Ä ven Fin
land godkände denna fakultativa bestäm
melse för fem år framåt på grund av Riks
dagens uttryckliga bemyndigande samtidigt 
som det underskrev själva protokollet, till 
vilket stadgan ansluter sig. 

Denna femårsperiod vidtog den 6 april 
1922. Med Riksdagens samtycke förlängde 
Finlands Regering år 1927 terminen för 
den• fakultativa bestämmelsen med 10 år, 
räknat från nämnda datum. Denna period 
utlöper således åter den 6 april 1937. 

Vid prövning av frågan om ny förläng
ning av sagda termin har Regeringen an
sett, att de skäl, vilka på sin tid motive
rade godkännandet av den fakultativa be
stämmdsen samt sedermera förlängningen 
av dess giltighetstid för Finlands del, 
fortfarande äga giltighet. Den fasta 
mellanfolkliga domstolen har under dess 
hittillsvarande verksamhetstid redan hun
nit ådagalägga, att den är av behovet 
påkallad. Den har under de gångna åren 
fattat talrika heslut och avgivit vägledande 
utlåtanden, vilka alla utan undantag länt 
till efterföljd. Ytterligare torde beaktas, 
att i ett flertal mellan olika stater på se
naste tid avslutade skiljedoms- och andra 
överenskommelser intagits bestämmelser om 
hänskjutande till den fasta mellanforkliga 
domstolens avgörande av sådana menings
skiljaktigheter, som äro av rättslig natur, 
varigenom nämnda domstols betydelse yt

termera torde komma att ökas. 



2 N:o l 

På grund härav anser Regeringen att, 
såsom redan skett frän flere andra statens 
sida, den i artikel 36 mom. 2 i domsto
lens stadga förutsatta deklarationen borde 
även å Finlands vägnar förnyas och Fin
land sålunda fortfarande för bestämd tid 
förbinda sig att tillämpa principen om alla 
rättstvisters ovillkorliga avgörande i rätte
gängsväg. Deklarationen borde förutsätta 
ömsesidighet och förpliktelsen fortfarande . 
avgivas för bestämd tid, som lämpligast 
skulle begränsas till tio är. 

Helsingfors den 29 januari 1937. 

I anseende till va(l ovan anförts föreslås, 

att Riksdagen måtte berättiga Re
geringen att för Finlands del för en 
tid av tio år och under förutsättning 
av ömsesidighet förlänga giltighetsti
den för den fakultativa bestämmelse, 
som ingår i artjkel 36 mom. 2 av 
stadgan för den fasta mellanfolkliga 
domstolen. 

RepUibl:iken.s President 

P. E. ,SVINBUFVUD. 

Minister för utrikesärendena Rudolf Holsti. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 1. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i k e s ä r e n d e n b e t ä n
k a n d e N :o 5 med anledning av regeringens proposition 
om förlängning av giltighetstiden för den fakultativa be
stämmelse, som ingår i artikel 36 mom. 2 av stadgan för 
den fasta. mellanfolkliga domstolen. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 februari 1937 till utskottet för u.t
rikesärenden för beredning remitterat re. 
geringens proposition n:o l om förlängning 
av giltighetstiden för den fakultativa be
stämmelse, som ingår i artikel 36 mom. 2 
av stadgan för den fasta mellanfolkliga 
domstolen. 

Utskottet för utrikesärenden har, efter 
att hava hört chefen för folkförbundsbyrån 
vid ministeriet för utrikesä:rendena, beslutat 
förorda propositionens godkännande, likväl 
med ändring av ordalydelsen av den i pro-

Helsingfors den 23 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Voionmaa samt ledamöterna Huo
tari, Kares, KarveW, E. Kilpeläinen, Koi-

positionen ingående klämmen. Utskottet 
får förty vördsamt föreslå, 

att RiksdAgen måtte samtycka till, 
att giltighetsnden för den förbin· 
delse Finlands regering avgivit i en 
Fakultativ bestämmelse (Disposition 
Facultative) benämnd handling och 
vilken gntndar sig på art. 36 mom 
2 i stadgan för den fasta mellan· 
folkliga domstolen, ytterligare för
länges för en tid av tio år fmmåt, 
räknat från och med den 6 april 
1937. 

vuranta, Mantere, Ryömä, Räisänen, Ser. 
gelius, Sillanpää, Swentorzetski och Takala. 





1937 Rd. - Riks d. svar. - P11op. N :o l. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
om förlängning av gi1tighe1istiden för den fakultativa be
stämme,lse, S10m ingår i artikel 36 mom. 2 av stadgan för 
den fasta mellanfolkliga domstolen. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N:o l om förlängning 
av giltighetstiden för den fakultativa be
stämmelse, som ingår i artikel 36 mom. 2 
av stadgan för den fasta mellanfolkliga 
domstolen, och har Riksdagen, som i ären
det emottagit Utskottets för utrikesärenden 
betänkande N:o 5, beslutat 

Helsingfors den 2 mars 19.37. 

samtycka till, att giltighetstiden 
för den förbindelse Finlands rege
ring avgivit i en fakultativ bestäm
melse (Disposition Facultative) be
nämnd handling och vilken grundar 
sig på art. 36 mom. 2 i stadgan för 
den fasta mellanfolkliga domstolen, 
yttedigare förlänges för en tid av 
tio år framåt, räknat från och med 
den 6 april 1937. 





1937 års riksdag N :o 2. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående god
kännande av ett handels- och sjöfartsfördrag med Uruguay. 

I Montevideo avslöts den 10 oktober 1936 
ett handels- och sjöfartsfördrag med Uru
guay. Detta fördrag är liksom bl. a. de tidi
gare undertecknade överenskommelserna 
med Brasilien och Chile uppgjort i enlighet 
med den avtalsformel, som rekommenderats 
av Nationernas förbund. Båda länderna ·be
vilja varandra ovillkorlig och oinskränkt 
mestgynnad nations behandling i fråga om 
tullar, varjämte sådan :behandling garante
ras även beträffande sjöfart. 

1936 gestaltat sig på följande sätt (värde 
i milj. mark): 

Import frän Export till 
Uruguay Uruguay 

1930 .......... . . O.r. 4.3 
1931 . . . . . . . •• o • 0.1 4.9 
1932 •• o ••• . . . . . . 3.7 
1933 •• o •• . .... 0.4 4.6 
1934 ........... 2.8 5.4 
1935 .... • • o. o ••• 1.2 4.3 
1936 • o ••• . . . . . . 2.0 2.2 

Fördraget, som bör ratificeras, träder i 
kraft femton dagar efter utväxlingen av ra
tifikationshandlingarna för en tid av ett 
år och förblir automatiskt gällande ända 
tills tre månader förflutit från tidpunkten 
för en eventuell uppsägning från någon
dera sidan. 

Enligt den statistik, som· är uppställd 
efter ursprungs- och konsumtionsländer, 
hade importen från Uruguay år 1936 ett 
värde av 4.7 milj. mark och exporten till 
nämnda land ett värde av 6.7 milj. mark. 

Enligt officiell finsk statistik har varu
utbytet med Uruguay under åren 1930-

Följande sammanställning visar de vik
tigaste import- och exportvarorna i varu
utbytet: 

Import från Uruguay i milj. mark år 1935: 

Tarmar .............................. . 
Fårull ............................... . 
Oberedda fårskinn .................... . 
Oberedda hudar av nötkreatur ......... . 

Export ·till Uruguay i milj. mark år 1935: 

Bräder ............................... . 
Lådbräder . . .......................... . 
Faner ................................ . 
Torr sulfitcellulosa .................... . 
Vit papp ............................. . 
Tidningspapi>er ....................... . 
Papper av olika slag .................. . 

593-37 

Inköpsland 

0.35 

O. u 
0.57 

Försäljnings· 
land, 

0.30 

0.40 

3.02 
0.16 

0.14 
0.14 

0.05 

'Ursprungsland 

0.39 

1.88 

0.55 

4.37 

Komsumtions-
land 

0.30 

0.40 

4.13 
0.24 

0.29 

1.50 

0.94 
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Ehuru varuutbytet med Uruguay hittills 
varit relativt obetydligt både till sitt värde 
och i fråga om antalet varuslag, föreligga 
möjligheter för en livligare handel i hägn 
av handelsfördraget med dess hestämmelser 
om mestgynnad nations behandling. Eme
dan i Uruguay liksom i andra sydameri
kanska länder, valutareglering tillämpas, 
varvid valuta i allmänhet mera frikostigt 
beviljas för import från länder, med vilka 
handelsavtal existerar, är det att motse, att 
tillgången på valuta i Uruguay också för 
Finlands exportvaror kommer att bli lättare 
än hittills. 

I enlighet med 33 § regeringsformen 
föreslås, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i handels- och sjöfarts
fördraget med Uruguay den 19 ok
tober 1936, vilka erfordra Riksda
gens godkännande. 

Emedan ifrågavarande fördrag innehål
ler bestämmelser, som höra till området för 
lagstiftningen, förelägges för dess brin
gande i kraft Riksdagen till antagande ett 
lagförslag av följande lydelse: 

Lag 
rungående godkännande av vissa bestämmelser i ett handels- och sjöfartsfördrag 

med Uruguay. 

[ enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

De bestämmelser, vilka ingå i det i 
Montevideo den 19 oktober 1936 avslutade 
handels- och sjöfartsfördraget med Uru
guay, skola, såvitt de höra till området 
för lagstiftningen, vara gällande såsom om 
dem överenskommet är. 

Helsingfors den 29 januari 1937. 

]'ör verkställigheten av sagda bestäm
melser erforderliga närmare stadganden ut
färdas genom förordning. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Minister för utrikesärendena Rudolf H olsti. 
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Convention de Commerce et de Navigation 
entre la. Republique de Finla.nde et la 

Republique Orientale de l'Urugua.y. 

Son Excellence Monsieur le President de 
la Republique de Finlande et Son Excel
lence Monsieur le President de la Republi·· 
que 06enta1e de l ~Uruguay, egalement 
animes du desir de resserrer les liens 
d'amitie qui wni..~nt Ja Finlande et !'Uru
guay ~t voulant affermir et etendre les 
relations commercial<CS et maritimes entre 
les deux pays, ont .resolu de conclure wne 
Oonv·ention de Commeree et de Navigation 
et ont nomme a cet effet pour I1enrs Ple
nipotentiaires, a savoir: 

Son Excellence Monsieur le President de 
la Repnblique de Finlande: 
Monsi-eur Eino Wälikangas, Envoye Extra

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire 
a Montevideo; 

Son Excellence Monsieur le President de 
la Republique Ori•enta1e de l 'Uruguay: 
Monsieur Jose Espdlter, Docteur en Droit, 

Son Ministere des Relations Exterieu-
res; 

lesquels, apres s 'etre communique leurs 
Pleins Pouvoirs respecti<fs, tronves en bonne 
et due forme, sont couvenus des articles 
suivant..<>: 

Article 1. 
Les Parties Contractant-es consentent a 

s'acoorder mutuel'lement 1e traitement in
conditionnel et illimite de la nation la 
plus favorisee pour tout ce qui concerne 
les droits de douane et tons droits a·cces-

Översättning~ 

Handels- och sjöfartsfördrag mellan Re
publiken Finland och östliga Republiken 

Uruguay. 

Hans Excellens Republiken Finlands 
Herr President och Hans Excellens östliga 
Republiken Uruguays Herr President hava, 
besjälade av samma önskan att ytterligare 
befästa de band av vänskap, som förena 
Finland och Uruguay med varandra, även
som att stärka och utvidga handels- och sjö
fartsförbindelserna mellan de båda län
derna, överenskommit att avsluta ett han
dels- och sjöfartsfördrag och för sådant 
ändamål till sin fullmäktige utnämnt: 

Hans Excellens Republiken Finlands Herr 
President: 
Herr Eino Wälikangas, Utomordentligt 

Sändebud och Befullmäktigad Minister 
i Montevideo ; 

Hans Excellens Östliga Republiken Uru
guays Herr President: 
Herr Jose Espalter, Jur. Doktor, Minister 

för Utrikesärendena; 

vilka, efter att hava delgivit varandra 
sina fullmakter, som befunnos i god och 
behörig form, överenskommit om följande 
artiklar: 

Artikel 1. 
De fördragsslutande parterna samtycka 

till att ömsesidigt bevilja varandra ovill
korlig och oinskränkt behandling som mest
gynnad nation i allt vad angår tullar och 
tilläggsavgifter av varje slag samt sättet 
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soires, le mode de perception des droits, 
ainsi que pour la classification et l'inter
pretation des tarifs et pour les regles, 
formalites t}t charges auxquelles les opera
tions de dedouanement pourr.aient etre 
soumis,es. 

Artide 2. 
En consequence, ,les produits n&turels 

ou fa:briques originaires de ,l 'une des Par
ties Contractantes ne seront d'aucune ma
niere assujettis, dans la matiere susvisee, 
a leur importation d&ns le territoire de 
l'a.utr·e Partie, a des droits, taxes ou char
ges autres ou plus eleves, ni a des regles 
OU formalites autres OU plus Ollerenses que 
ceux a.uxquels sont ou seront a.§sujettis les 
produits de meme nature ou similaires d'un 
pays tiers quelconque. 

Artic1e 3. 
De meme, l-es produits naturels ou fabri

ques exportes du territoil·e de l 'une des 
Parties Contractantes a destination du ter
ritoire de l'autre Partie ne seront d'a.ucune 

. maniere assujettis, dans la matiere susvisee, 
a des droits, taxes OU charges autres ·OU 

plus eleves, ni a des regles ou formalites 
autres ou plus onereuses que ceux auxquels 
sont ou seront assujettis les produits de 
meme nature ou simila.ires destiilles au ter
ritoire d'un autre pa.ys que'lconque. 

Article 4. 
Tous les av,anta:ges, faveurs, privileges et 

immunites qui ont ete ou seront accordes 
a 11 'avenir par l 'une des ·deux Parties 
Contracta.ntes, dans la matiere susdite, aux 
produits na,turels ou iabriques originaires 
d'un autre pays quelconque ou destines au 
territoire d'un autre pa.ys quelconque, 
seront, immediatemen.t et sans compensa
tion, appHques aux produits de meme na
ture ou similaires originaires de l 'au tre 
Partie Contl•acta.nte ou destines au terri
toire de cette Parti<e. 

för uppbörden av dylika, :så oek i fråga om 
tullklassificering och tolkning av tulltarif
fer samt i fråga om bestämmelser, formali
teter och avgifter, som må hänföra sig till 
tullbehandlingen. 

Artikel 2. 
Sålunda skola natur- och industriproduk

ter, härrörande från endera fördragsslu
tande partens område, vid införsel till den 
andra partens område ej i något fall un
derkastas, i förenämnda hänseenden, andra 
eller högre tullar, avgifter eller pålagor 
eller andra eller mera betungande bestäm
melser eller formaliteter än vad likartade 
produkter, härrörande från vilket tredje 
land som helst, äro eller må bliva under
kastade. 

Artikel 3. 
Ej heller skola natur- och industripro

dukter, som utföras från endera fördrags
slutande partens område med bestämmelse 
till den andra partens område, i något fall 
underkastas, i förenämnda hänseenden, 
andra eller högre tullar, avgifter eller på
lagor eller andra eller mera betungande be
stämmelser eller formaliteter än vad lik
artade produkter med destination till vilket 
som helst annat lands område äro eller må 
bliva underkastade. 

Artikel 4. 
Varje förmån, företrädesrättighet och be

frielse, som endera fördragsslutande par
ten i ovannämnda hänseenden medgivit 
eller framdeles må komma att medgiva för 
natur- och industriprodukter, härrörande 
från vilket som helst annat land eller med 
destination till vilket som helst annat lands 
område, skall omedelbart och utan veder
lag tillämpas på likartade produkter, här
rörande från eller med destination till den 
andra fördragsslutande partens område. 
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Article 5. 
Sont exceptees, toutefois, des engage

ments formules dans 'les articles precedents, 
les faveurs actueUement accordees ou qui 
pourraient etre accol'dees ulterieurement a 
des Bitats limitrophes pour faciliter le 
trafic front·alier, ainsi que celles resultant 
d 'une union douani·e~e deja conclue ou 
qui pourrait etre conclue a l'avenir par 
l 'une des Parties Contractantes. 

Article 6. 
ISont exceptees, egalement, les faveurs 

accordees ou qui pourraient etre accordees 
par 1la Finlande .aux produits ·naturels ou 
f·abriques de l 'un ou de pinsieurs des pays 
suivants, a savoir 1 'Estonie, la .L·ettonie 
et la ·Lithuanie, t111nt que ces faveurs 
n'auront ete accordees a aucun autre Etat. 

Sont exceptees, en outre, des stipulations 
de la presente Convention Jes :faveurs 
accOII'dees ou qui pourmient e.tre acco!ldees 
par l'IUruguay a l'A~gentine, ~a Bolivie, 
le · Bresil et le Paraguay, tant que ces 
faveurs n'auront ete accordees a aucun 
autre Etat. 

Article 7. 
•Chacune des .Parties Contractantes accor

dera å la navigation de J 'autre, sous tous 
les rapports, un traitement aussi favorable 
que celui actuellement accorde ou qui 
powrrait etre accorde .u1terieurement a la 
navigation de la nation la plus favorisee. 

U est fait exception ttoutefois aux stipu
lations du present article pour 1e droit de 
se livrer au cabotage. 

Article 8. 
La presente Convention sera ra;tifiee et 

les Instruments de Ratification seront 
echanges a Montevideo, le plus töt possible. 
Ene entrera en vigueur quinze jours apres 
l 'echange des ratifications. 

Artikel 5. 
De förpliktelser, som i förestående artik

lar äro angivna, beröra likväl icke förmå
ner, som för närvarande tillkomma eller 
som framdeles må komma att beviljas an
gränsande stater till underlättande av 
gränstrafiken, ej heller förmåner, vilka be
tingas av en tullförening, som någondera 
fördragsslutande parten ingått eller fram
deles må komma att ingå. 

Artikel 6. 
Undantagna äro jämväl de förmåner, 

som Finland beviljat eller framdeles må 
komma att bevilja i avseende å natur- eller 
industriprodukter, härrörande från ett· eller 
flere av följande länder, nämligen Estland, 
l.Jettland och Litauen, för såvitt dessa för
måner ej beviljats någon annan stat. 

Bestämmelserna i detta fördrag beröra ej 
heller de förmåner, som Uruguay beviljat 
eller framdeles må komma att bevilja Ar
gentina, Bolivia, Brasilien och Paraguay, 
för såvitt dessa förmåner ej beviljats någon 
annan stat. 

Artikel 7. 
Vardera fördragsslutande parten beviljar 

den andra partens sjöfart en behandling, 
som är i alla avseenden lika gynnsam som 
den, vilken för närvarande tillkommer eller 
framdeles må komma att beviljas mest
gynnat lands sjöfart. 

Bestämmelserna i denna artikel beröra 
likväl icke rättigheten att idka kustfart. 

Artikel 8. 
Detta fördrag skall ratificeras, och rati

fikationshandlingarna skola utväxlas i Mon
tevideo så snart ske kan. Det skall träda 
i kraft femton dagar efter utväxlingen av 
ratifikationshandlingarna. 
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Article 9. 
La Convention est conclue pour la duree 

d'un ~n a compter du jour ou elle enrtrera 
en vigueur. 

Oependant, si eUe n'est p~ denoncee 
trois mois avant !'expiration de ce delai, 
elle sera oonsitderee comme prdlongee pour 
une periode indeterminee. 

Dans ce cas, elle pourra etre denoncec 
a tout moment moyennant preavis de troi"l 
mo is. 

En Foi de Quoi, les Plenipotentiaires 
ont signe la presente Convenrtion et y ont 
appose leurs cachets. 

Fait a Montevideo, en double -exemplaire, 
le dix-neuf Octobre mille-neufcents-trente
six. 

Eioo Wälikangas. 

Jose Espalter. 

Artikel 9. 
Fördraget är avslutat för en tid av l år, 

räknat från dagen för dess ikraftträdande. 

Uppsäges det icke 3 månader före utgån
gen av denna tid, skall det anses förlängt 
för obegränsad tid. 

I detta fall må det uppsägas när som 
helst till upphörande efter en frist av 3 
månader. 

Till bekräftelse härav hava de befullmäk
tigade undertecknat detta fördrag och för
sett detsamma med sina sigill. 

Som skedde i Montevideo i två exemplar 
den 19 oktober 1936. 

(Underskrifter.) 



1937 Rd..- U. B.- Prop.lf:o 2. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i k e s ä r e n d e n b e t ä n
k ande N:o· 1 med anledning av regeringens proposition 
angående godkännande av ett handels- och sjöfa.r:tsfördrag 
med Uruguay. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 februari 1937 till utskottet för ut
rikesärenden för beredning remitterat re
geringens proposition n:o 2 angående god
kännande av ett handels- och sjöfartsför
drag med Uruguay. 

Utskottet för utrikesärenden, som erhål
lit ytterligare utredning i ärendet av che
fen för handelsfördragsavdelningen vid 
ministeriet för utrikesärendena, finner det 
ifrågavarande fördraget fördelaktigt för 
utvecklingen av Finlands exporthandel och 

Helsingfors den 12 februari 1937. 

I ärende.ts behandling hava deltagit ord
föranden Voionmaa, viceordföranden U. 
Hannula, ledamöterna Huotari, Kares, Kar
vetti, E. Kilpeläinen, Leinonen, Mantere, 

förordar godkännande av ovannämnda pro
position. Utskottet får förty vördsamt före
slå, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i handels- och sjöfarts
fördraget med Uruguay den 19 ok
tober 1936, vilka erfordra Riksda
gens godkännande; samt 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens ovannämnda proposition 
ingående lagförslaget. 

Ryömä, Räisänen, Sergelius, Sillanpää, 
Swentorzetski och Takala samt supplean
terna J. Annala och Reinikainen. 





1937 Rd. - S. U. B. - Prop. N:o 2. 

S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 13 med 
anledning av regeringens proposition ·angående godkän
namde av ett handels- och sjöfartsfördrag med Uruguay. 

Efter behandling av ovannämnda ärende, 
för såvitt avses det i propositionen in
gående lagförslag·et, har stora utskottet be
slutat omfatta det i andra klämmen i ut
skottets fÖr utrikesärenden betänkande 

Helsingfors den 19 februari 1937. 

n:o l framställda förslaget och får förty 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 2. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens pro,position 
angående godkännande av ett handels- och sjöfartsfördrag 
med Uruguay. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 2 angående god
kännande av ett handels- och sjöfartsför
drag med Uruguay, och har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N: o l och som 
finner det ifrågavarande fördraget fördel
aktigt för utveeJklingen av Finlands export
handel, beslutat 

godkänna de bestämmelser i han
dels- och sjöfartsfördraget med Uru
guay den 19 oktober 1936, vilka er
for·dra Riksdagens godkännande. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
lag: 

Lag 
angående godkännande av vissa bestämmelser i ett handels- och sjöfartsfördrag 

med Uruguay. 

I enlighet med Riks'dagens beslut stadgas: 

De bestämmelser, vilka ingå i det i 
Montevideo den 19 oktober 1936 avslutade 
handels- och sjöfartsfördraget med Uru
guay, skola, såvitt de höra till området 
för lagstiftningen, vara gällande såsom om 
dem överenskommet är. 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

För verkställigheten av sagda bestäm
melser erforderliga närmare stadganden ut
färdas genom förordning. 





1937 års :riksdag N :o 3. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående ändring 
av 33 kap. strafflagen samt 11 § i f"örordningen om införande 
av sagda Jag. 

Enligt den rättsuppfattning, som rådde 
i äldre tider, betraktades växande skog så
som en gåva av naturen och ansågs därför 
icke som ett egendomsföremäl av samma 
slag som sådana alster från fastighet, vilka 
kunde betr.aktas såsom en produkt av 
mänskligt arbete. I enlighet med detta 
uppfattningssätt åtnjöt den växande sko
gen, vars avkastning ägaren erhöll så att 
säga till skänks, icke ett lika effektivt 
straffrättsligt skydd som t. ex. säden, vars 
frambringande förutsatte arbete och möda. 
Ä ven efter det skogsmarkerna blivit före
mål för enskild äganderätt, betraktades 
tillgrepp av växande träd såsom en kränk
ning, icke av äganderätten, utan av nytt
janderätten till fastighet. Till följd härav 
straffades tillgrepp av växande träd i all
mänhet icke såsom tjuvnad, utan såsom 
skog1Såverkan eller såsom ett särskilt slag 
av åverkan. Såsom skogsåverkan bestraffa
des även skadande av träd utan avsikt att 
tillägna sig något samt annan brottslig 
verksamhet, vars föremål var växande skog. 
Jämsides med skogarnas växande betydelse 
började dock den uppf.attningen :småning
om vinna insteg, att tillgrepp av växande 
träd innefattar en kränkning av ägande
rätten och att det därför bör bestraffas 
såsom tjuvnad. Under de senaste decen
nierna har utvecklingen i olika länder även 
gått därhän, att man begynt behandla 
åverkan i lindrigare f~ll såsom en för
seelse och i svårare fall antingen såsom 
stöld eller annat grövre brott. Enahanda 
utveckling har ägt rum jämväl beträffande 
övriga naturprodukter eller alltså sådana 

alster från fastighet, vilka icke kunna be
traktas såsom produkt av mänskligt arbete. 

Jämväl i Sverige och Finland har lag
stiftningen rörande rättsskyddet för 
växande skog genomgått en liknande ut
veckling. De tidigare stadgandena byggde 
på principen, att tillgrepp av växande 
träd, .eller s. k. tjuvsk skogsåverkan, skulle 
straffas såsom åverkan och icke såsom 
tjuvnad. Denna uppfattning blev rådande 
ännu i 1734 års lag, ehuru vid utarbetan
det av denna 1ag och delvis redan där
förinnan även en sådan åsikt framförts, 
att å skogsåverlmn, som skett i avsikt att 
tillägna sig egendom, skulle tillämpas stad
gandena rörande tjuvnad. Utgående från 
nämnda uppfattning upptogs skogsåverkan 
icke i missgärningsbalken av 1734 års 
lag, utan i 10 kap. byggningabalken, i 
vilket kapitel stadgandena rörande åverkan 
sammanförts. Såsom tjuvnad betraktades 
endast tillgrepp av huggen ved, timmer 
eller gärdsel, och straffbestämmelsen för 
sådant brott intogs i 40 kap. 5 § miss
gärningsbal>ken. Enligt samma lagrum 
skulle för tjuvnad straffas jämväl den, 
som ur annans ,trägård, humblegård, 
rofvogård, eller kålgård'' tillgrep ärter, 
bönor, ollon eller nötter. Lagstiftarens upp
fattning beträffande olika rättsskydd för 
naturprodukter och för odlingsprodukter 
framgår även av 43 kap. l § missgärnings
balken. Enligt denna paragraf skulle såsom 
tjuvnad straffas tillgrepp å annans åker 
eller äng av säd, såväl skuren som oskuren, 
men av hö endast om det· var bärgat, 
alltså icke av växande hö. 
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I:>eträ1:iancie 1<l.g»tiftningen.-> senare cike
<leu i Sverige må nämnas lagen <tV den 
16 juni 18'7f), varigenom 20 och 24 kap. i 
strafflagen av år 1864 ändrades. Enligt 
nämnda lag skulle den, som olovligen fällde 
växande träd eller av växande träd tog 
ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, 
nötter eller kåda, i avsikt att tillägna sig 
det, straff.as för stöld, där det tillgripnas 
värde översteg 15 daler. Detta stadgande 
är fortfarande gällande, dock genom lagen 
av den 16 maj 1918 sålunda ändrat, att 
gärningsmannen skall anses såsom hade han 
förövat stöld, där värdet går över 30 kro
nor. Men överstiger värdet icke nämnda 
penningbelopp, eller tager någon vindfälle 
eller annat sådant, som icke är till bruk 
upphugget eller berett, betraktas gärningen 
såsom skogsåverkan. Dessutom är att 
märka, att delägare i samfälld skog eller 
mark, li'ksom även den, som odlar eller 
besitter annans mark, straffas för skogs
åverkan, därest han genom handlingssätt 
av ovan beskriven art överskrider sin rätt 
i samfälligheten eller till det område han 
brukar eller besitter. 

'Seda:n skogarnas värde börjat stiga, fick 
den åsikten, att tjuvsk skogsåverkan åt
minstone i svåvare faH borde straffas som 
tjuvnad, redan i början av senaste år
hundrade i viss mån understöd jämväl i 
Finland. Denna åsikt, som hade anhängare 
bl. a. då skogslagen av den 3 september 
1886 behandlades vid 1885 års lantdag, har 
lagstiftaren i vårt land emellertid icke om
fattat. Sålunda byggde även skogslagen 
på det tidigare principiella åskådnings
sättet. Detta hade varit rådande jämväl 
vid utarbetandet av 1875 års strafflagsför
slag. I detta lagförslag hade dock för 
åverkan, begången i avsikt att tillägna sig 
egendom, använts ·benä!lllningen tjuvsk 
åverkan och föreslagits, att den skulle be
straffas strängare än annan åverkan. 
Samma äldre ståndpunkt framträdde jäm
väl i 1884 års strafflagsförslag och i de 

lagförslag, som ingingo i de av regermgen 
till 1885 och 1888 års lantdagar inlämnade 
propositionerna, i vilka dessutom benäm
ningen tjuvsk åverkan hade frångåtts. Då 
sistnämnda lagförslag, vilket ligger till 
grund för gällande strafflag av den 19 de
cember 1889, i de delar, som gälla skogs
åverkansbrotten, blev oförändrat godkänt, 
bygger vår strafflag alltså på det äldre 
principiella åsKådningssättet. 

I enlighet med ännämnda principiella 
ståndpunkt omfattar begreppet skogsåver
kan enligt strafflagen brott av olika slag. 
Fällande eller skadande av växande träd 
i avsikt att tillägna sig det eller del därav, 
på sätt i 33 kap. l § l och 2 mom. sägs, 
och övriga i dessa lagrum av,sedaa hand
lingar utgöra egentligen tjuvsk åverkan 
eller alltså tjuvnad. Det i 3 mom. av 
samma paragraf nä:mnda skadandet av 
växande träd och annait sådant utan avsikt 
att tillägna sig något utgör begreppsenligt 
skadegörelse, varom de allmänna stadgan
dena ingå i 35 kap. 3 §. Ett slags skade
görelse å egendom utgör även olovligt 
svedjande eller 'kyttande, varom stadgas i 
33 kap. 4 §. I 33 kap. 6 § l mom. straff
lagen stadgas straff för den, som brukar 
eller besitter annans jord och genom i l § 
av samma kapitel nämnd handling över
skrider sin rätt till den jord han brukar 
eller besitter. En på sådant sätt begången 
brottslig handling motsvarar begreppsen
ligt försnillning. Dessutom stadgas i 33 kap. 
7 § straff för sådan delägare i samfälld 
skog eller mark, som på sätt i paragrafen 
sägs, överskrider sin rätt i samfälligheten. 
E:tt sådant brott utgör begreppsenligt ho
dräkt, varom stadgas i 31 kap. 

I överensstämmelse med ovanberörda ti
digare rättsuppfattning straffas enligt 
33 kap. 3 ·§ strafflagen den, som olovligen 
tager fruktträd eller fruktbärande buske 
eller något därav .från ~annans trädgård 
eller kryddgård, å:ker eller inhägnad eller 
o~:k jordfrukt. sä.d, gräs eller annat, som 
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å sådant stälie eller å äng eller annan 
odling är sått eller planterat, liksom även 
den, som olovligen från annans mark tager 
upphuggen ved, timmer, .gärdsel, huggen 
sten eller annat, som är till ,bruk berett 
eller samlat, eftersom saken är till, för 
stöld eller snatteri. Då det tagnas värde 
är över tvåhundra mark och gärningen 
alltså jämlikt 28 kap. l § l mom. är att 
betrakta som stöld, är straffet för sådant 
tillgl'epp alltid fängelse i högst ett år eller, 
där omständigheterna äro synnerligen för
svårande, tukthus ej över två år, varjämte 
den skyldiga enligt 8 § samma kapitel jäm
väl skall dömas medborgerligt förtroende 
förlustig. 

straffhotet för skogsåverkan är däremot 
mycket lindrigare. Enligt 33 kap. l § 
strafflagen är nämligen straffet även i de 
grövsta falilen endast böter .eller fäing!elsc 
i högst ett år, då tjuvsk åverkan förelig
ger, eller i högst sex månader, då fråga är 
om annan åverkan. Den, som dömes till 
straff för åverkan, går ej heller förlustig 
medborgerligt förtroende. straffet för ,olov
ligt svedjande eller kyttande är alltid en
dast böter. Iåkaså straffas sådan delägare 
i samfälld skog eller mark, som överskrider 
sin rätt i samfälligheten, endast med böter. 

Under senaste tid har uppfattningen, att 
det straffrättsliga :skyddet för växande 
skog borde göras effektivare, vunnit allt 
större utbredning. Härtill hava, förutom 
stegringen av skogspriset, vilken redan ti
digare omnämnts, flere andra omständig
heter bidragit. Skogarna, vilkas national
ekonomiska och finansiella betydelse i hög 
grad ökats, skötas nu på ett annat sätt 
och man ägnar dem mera uppmärksamhet 
och arbete än förut, varav följer, att -sko
gens avkastning icke mera, såsom för några 
årtionden tillbaka, kan betraktas som en 
gåva av naturen. Tiil följd av de för
bättrade kommunikationerna hava skogarna 
även r de mest avlägsna trakter för när-

varande ett betydande såväl privat- som 
nationalekonomiskt värde. Skogarnas bety
delse har ökats jämväl genom storskift<Cts 
genomförande. Den omständigheteiJ, att 
skogsmarker, som ·tidigare nyttjats samfällt, 
tillfallit lägenheterna enskilt, har nämligen 
varit ägnad att främja en rationell skogs
vård. Till följd av kolonisationslagstift
ningen har under de två senaste decen
nierna bildats ett stort antal nya lägen
heter, vilkas skogsareal är mycket liten. 
Ett fortsatt tillgodoseende av husbehovet å 
sådana lägenheter förutsätter jämväl en 
rationell skogsvård. I välskötta skogar ha va 
träden ett större värde än i vanskötta. Så
'lunda kan ett tillgrepp av träd i en skog, 
som skötes enligt forstliga principer, hava 
mycket fördärvliga följder. skogsåver
kansbrotten hava på senaste tider i någon 
mån förändrat karakt~ir. Medan dessa brott 
tidigare vanligtvis framträdde blott såsom 
ett slags egenmäktighet, såsom olovligt till
grepp av brännved eller husbehovsvirke, 
handlar mången förövare av skogsåverkan 
numera i yrkesmässigt förvärvssyfte. I syn
nerhet vidhandengiva de talrika fall, vilka 
inträffat under de senaste å1·en, då masnl'
björkar och andra värdefulla trädslag blivit 
föremål för åverkan, att de nuvarande straf~ 
fen för skogsåverkansbrotten borde skärpas. 
Dessutom har man påpekat det inkonsek
venta däri, att stadgandena rörande sagda 
brott hos oss bibehållits oförändrade, ehuru 
man i vår senaste lagstiftning, såsom i lagen 
om enskilda skogar av den 11 maj 1928, 
förhållit sig relativt strängt till skogsägare, 
som icke iakttager stadgandena angående 
en rationell avverkning av skogen. Man 
har ansett det oegentligt att skydda skogen 
effektivare än förr endast mot dess ägare, 
medan de redan föråldrade stadgandena 
om skydd mot åverkan, begången av främ
mande person, fönblivit i kraft. 

Enligt Regeringens åsikt är det ostridigt, 
att stadgandena i vår strafflag rörande 
rättsskyddet för vii.xande skog icke mot· 
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svara de förändrade förhållandena. Där
emot kan man hava olika åsikter därom, 
huru dessa stadganden borde ändras i syfte 
att bereda skogen ett starkare rättsskydd 
än hittills. Såsom ovan påvisats, straffas 
under benämningen skogsåverkan ett antal 
brott, vilka begreppsenligt äro av olika 
karaktär. Ur teoretisk synpunkt kunde det 
förefalla som om denna indelning borde 
beaktas vid ändringen av gällande stad
ganden. En sådan indelning har gjorts i 
det av avlidne professorn Allan Särkilahti 
(Serlachius) utarbetade förslaget till ny 
strafflag, som blev färdigt år 1922. Däri 
fö.reslogs, att skogsåverkan efter omstän
digheterna skulle straffas såsom stöld, .för
snillning eller skadegörelse i händelse det 
åverkades värde överstiger trehundra mark, 
men i annat fall såsom förseelse under be
nämningen åverkan. Man kunde även 
tänka sig, att åtminstone stadgandena rö
rande tjuvsk åverkan, vilka framför allt 
äro i behov av ändring, skulle ändras i 
enlighet med professor Särkilahtis 1agfö.r
slag. Härför talar även den omständighe
ten, att enligt uppgift antalet skogsåver
kansbrott i Sverige betydligt nedgått efter 
det man där, såsom ovan nämnts, begynt 
straffa skogsåverkan i vissa faH såsom 
stöld. Skulle man även hos oss intaga 
denna ståndpunkt, kunde man tänka sig, 
att, med avvikelse härutinnan från profes
sor Särkilahtis ståndpunkt, tjuvsk skogs
åverkan skulle straffas såsom stöld, i hän
delse det åverkades värde stiger över två
hundra mark, och att såsom gräns mellan 
stöld och skogsåverkan alltså skulle upp
ställas samma penningbelopp, som utgör 
gränsen mellan stöld och snatteri. 

Vissa skäl tala dock emot en sådan lag
ändring. 

Såsom av det ·ovansagda framgår, har 
vår lagstiftning hittills intagit en annan 
ståndpunkt med avseende å tillgrepp av 
sådana f.astighetsalster, vilka betraktas så
~.om gåvor av naturen, än i fråga om till-

grepp av annan egendom. Detta härstam
mar från de tider, då den växande skogen 
icke hade något större bytesvärde och då 
tillgrepp av naturalster enligt folkets rätts
uppfattning icke var ett sådant nesligt 
brott som tillgrepp av odlingsprodukter 
eller annan egendom. Ehuru skogarnas 
värde och betydelse under de senaste de
cennierna helt och hållet förändrats, synes 
folkets rättsmedvetande icke hava undergått 
en motsvarande utveckling i fråga om den 
rättsliga uppfattningen om skogsåverkan. 
Man har sagt, att vår gällande strafflag 
för sin del utgjort ett hinder härför, i det 
densamma så att säga med all makt upp
rätthåller uppfattningen, att tillgrepp av 
naturalster icke är ett i samma mån nes
ligt brott som tillgrepp av annan egendom. 
Detta påstående kan emellertid icke som 
sådant vara riktigt, ty den uppfattningen 
är alldeles allmänt rådande, att t. ex. olov
ligt tillgrepp av naturalster, vilket medför 
ringa skada, icke bör betraktas såsom en 
straffbar handling och ej heller i framtiden 
göras straffbart. Härav framgår, att fol
kets rättsmedvetande ·bedömer skogsåver
kan åtminstone i någon mån annorlunda 
än tjuvnad. Skulle emellertid tillgrepp av 
växande träd straffas såsom stöld i de 
fall, då det tillgripnas värde överstiget 
tvåhundra mark, borde den skyldiga, 
såsom ovan är sagt, enligt 28 kap. 8 § 
strafflagen alltid dömas förlustig medbor
gerligt förtroende. skogsåverkan skulle i 
nämnda fall få -en sådan prägel av neslig
het, som detta brott enligt hittills rådande 
rättsuppfattning icke haft. Det skulle 
bliva beroende av domstolens uppskattning, 
huruvida det tagnas värde överstiger två
hundra mark och om den skyldiga alltså 
skall gå förlustig medborgerligt förtroende. 
Såsom grund för värderingen skulle natur
ligtvis ligga de växande trädens stubb
värde, varjämte förhållandena i olika trak
ter borde beaktas. A v olika värderings
grunder kunde emellertid i gränsfall följa, 



.. N:o :i 5 

att av två fullkomligt enahanda brott det 
-ena skulle bestraffas som stöld och det 
andra som skogsåverkan, varvid alltså det 
~ma skulle medföra förlust av medborger
ligt förtroende, men det andra icke. stad
gandet i 28 kap. 4 § l mom. strafflagen, 
enligt vilket den, som blivit straffad för 
snatteri och ånyo gjort sig skyldig därtill, 
skall straffas såsom hade han första resan 
begått stöld, kunde likaså leda till obillig
het, ifall det borde tillämpas jämväl å 
.skogsåverkansbrotten. 

BJhuru Regeringen utgår från, att stad
gandena rörande skogsåverkan så fort som 
möjligt med nödiga begränsningar borde er
hålla samma ställning som stadgandena rö
rande tjuvnad, anser Regeringen, att en så
dan principiell ändring, vilken inverkar på 
vår straffrätts hela system, 'bäst kan genom
föras först i samband med en reform av 
hela vår strafflagstiftning. En sådan vitt
bärande ändring är dessutom icke ovill
korligen nödvändig i detta sammanhang, 
emedan det straffrättsliga skyddet för 
växande skog kan förstärkas utan ett bry
tande av det system, som följts i vår straff
lag, och ovannämnda missförhållanden av
hjälpas med en mycket enklare lagändring, 
nämligen sålunda, att strafflatituderna i 
33 kap. l, 4 och 7 M strafflagen betyd
ligt höjas. På denna väg kan man, utan 
att någon oskälighet blir följden, fullstän
digt uppnå samma praktiska resultat som 
genom att betrakta åverkan såsom tjuvnad. 
Vid utarbetandet av nedanstående lagför
slag har därför nämnda förfaringssätt in
slagits. 

I lagförslaget har strafflatituden i l § 
utvidgats sålunda, att för tjuvsk åverkan, 
vilken benämning enligt förslaget skall an
vändas jämväl i lagtexten, i svårare fall 
kunde dömas till lika strängt straff som för 
stöld. Den skyldiga skulle dock gå förlustig 
medborgerligt förtroende endast då omstän
digheterna äro synnerligen försvårande. För 
annan åverkan eller åverlmn, som icke be-

gåtts i avsikt att tillägna sig egendom, 
skulle det strängaste straffet, i överens
stämmelse med 35 kap. 3 §, vara detsamma 
som för närvarande. I anledning av att 
i lagberedningen för närvarande utarbetas 
ett fö;rslag till modernisering av straff
lagens stadganden rörande återfall i brott 
i enlighet med allmänna principer, skulle 
återfall i straffbar <åverkan enligt lagför
slaget icke utgöra en sådan omständighet, 
som ·enligt gällande rätt, oberoende av det 
ilverkades värde, alltid medför strängare 
straff. Oberoende härav kan återfall i 
åverkan, då skäl därtill äro, betraktas så
som en synnerligen försvårande omstän
dighet. 

Tillgrepp av lav är enligt vår gällande 
rätt icke en straffbar handling. Beträf
fande lavens betydelse har dock under de 
senaste åren en betydande förändring in-
trätt, i det laven numera, som bekant, har 
ett stort värde, förutom som föda för renar, 
jämväl som exportartikel. Då en obegrän
sad lavplockning kan medföra betydande 
skada såväl för plantbeståndet som för 
längre hunnen skog, har laven i lagför
slaget upptagits bland de naturprodukter, 
varå åverkan jämlikt l § l mom. i lagför
slaget är straffbar. 

Övriga ändringar i l §, vilka huvudsak
ligen äro av formell natur, framgå av lag
förslaget. 

Jämväl straffen i 33 kap. 4 och 7 §§ 
strafflagen föreslås att förhöjas på sätt 
av lagförslaget framgår. Det till den 
senare paragrafen gjorda tillägget ,där 
icke strängare straff för gärningen annor
städes i lagen är utsatt" är föranlett av 
stadgandet i 7 § av lagen den 28 april 
1925 om samfälld skogsmark, enligt vilket 
delägare, som gör sig skyldig till åv€rkan å 
sådan samfälld skogsmark, som i sagda lag 
avses, skall straffas såsom om åverkan eller 
annat lagstridigt nyttjande av annans jord 
är stadgat, eller alltså enligt 33 kap. l § 
strafflagen. Genom detta stadgande har 



man, såsom framgår av motiven till den 
proposition, som låg till grund för nämnda 
lag, uttryckligen velat uppnå, att delägare 
i sådan samfälld skogsmark för åverkan å 
den samfällda marken straffas strängare 
än delägare i. annan samfälld skogsmark 
eller jord. 

Såsom av det ovananförda framgår, inne
håller lagförslaget icke någon ändring av 
33 kap. 6 § :strafflagen. straffet för elen, 
som på i l § av samma kapitel nämnt sätt 
överskrider sin rätt till annans jord, som 
av honom brukas eller besittes, skulle fort
farande utmätas enligt sistnämnda lagrum. 
Höjarrdet av straffskalorna i 33 kap. l § 
strafflagen skulle sålunda medföra, att 
,jämväl t. ex. legotagare, som med över
skridande av sin nyttjanderätt till skogen 
gör sig skyldig till åverkan å jordägarens 
skog, skulle drabbas av ,strängare str:aff. 
Enligt Regeringens åsikt är detta även :på
kallat. Åverkan, förövad av person, som 
odlar eller besitter annans mark, kan vis
serligen ske uneler förhållanden, som förut
sätta ett lindrigare straff än åverkan i all
mänhet. Men fall kunna även förekomma, 
då någon, uneler det han odlar eller brukar 
annans mark, på ett så hänsynslöst sätt 
begagnar sig av elen möjlighet till åverkan 
han sålunda har, att han enligt elen all
männa rättsuppfattningen förtjänar ett 
jämförelsevis strängt straff. 

Jämli'kt 33 kap. 16 § strafflagen må 
åverkansbrott, som icke innefattar stöld 
eller snatteri och varigenom allenast en
skild rätt förnärmats, icke åtalas av allmän 
åklagare, där ej målsäganelen anmält det 
till åtal. F'rån detta stadgande innehåller 
7 § i förenämnda lag om samfälld skogs
mark ett unelantag såtillvida, att i sagda 
paragraf omnämnt brott må åtalas av 
allmän å'ldagare, även om målsäganelen ej 
anmält det till åtal. Ett enahanda stad
gande ingår i 18 § av förordningen den 
26 oktober 1916 angående skiftesväsendet 

Då det är skäl att låta dessa unelantags
stadganden förbliva gällande, ·borde hän
visning till desamma ske i 33 kap. 16 § 
strafflagen. V ad sistnämnda paragraf i 
övrigt beträffar, finner Regeringen ända
målsenligt att ytterligare ändra densamma 
sålunda, att jämväl tjuvsk åverkan skall 
höra under allmänt åtal. 

Enligt Regeringens åsikt är dessutom 
jämväl en ändring av 11 § i strafflagens 
promulgationsförordning påkallad. I 
nämnda paragraf stadgas, att i händelse 
av klander av det, som visas vara genom 
snatteri, stöld, rån eller utpressning av
hänt dess förre ägare, 'bör den, som om
hänclerfått det omtvistade tinget, utgiva 
detsamma utan lösen även i det fall, att 
han styrker sig hava erhållit det i god tro. 
Högsta domstolen, som tolkat ifråga
varande stadgande ordagrant och alltså 
restriktivt, har ansett stadgandet gälla en
dast föremål, vilka kommit ur ägarens 
eller annan till dess innehavande berättigad 
persons besittning just g·enom snatteri, 
stöld, rån eller utpressning, varför stad
gandet icke berättigat ägare av sko1~ 

att av tredje man i god tro utan lösen utfå 
virke, som frångått skogsägaren genom 
skogsåverkansbrott. För förebyggande av 
skogsåverkan vore det dock synnerligen vik
tigt, att ägare av skog genom en utvidgning 
av gränserna för ifrågavarande paragrafs 
tillämpning berättigades att utan lösen utfå 
träd, som av skogsåverkare fällts i hans 
skog, även av innehavare i god tro, emedan 
härigenom köparen, t. ex. en sågägare, så 
att säga tvingas att taga reda. på det sätt, 
på vilket säljaren fått varan i sin besitt
ning. I anseende härtill och då det är skäl 
att berättiga ägan~ eller annan laglig inne
havare att i fall av åverkan, förutom virke, 
återfå jämväl andra i 33 kap. 1 § upp
rälmade egendomsföremål, föreslås en så
dan ändring av 11 § i förordningen om 
införande av strafflagen, att i paragrafen 
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'bland de brott, vid vilka även innehavare 1 

god tro 1bör utgiva föremålet utan lösen, 
jämväl upptages tjuvsk åverkan. 

Med stöd av vad ovan anförts förelägges 
l~iksdagen till antagande följande lagför
slag: 

Lag 
om ändring av 33 kap. strafflagen. 

l enlighet med Riksdagens beslut skola B3 kap. l, <:!-, l oeh 16 ~~'~ strafflagen, 1 § 
.sådan den lyder i lagen den 1 februari 1929, erhålla följande ändradr lydelse: 

33 kap. 

· Om åve1'lwn samt olovligt jagande och 
fiskande. 

1 §. 
Har någon å annans mark, utan laga 

rätt, uppsåtligen fällt eller skadat växande 
träd, eller tagit förtorkat träd eller vind
fälle, eller av växande träd ris, gren, rot, 
näver, bark, löv, bast, kåda, ollon, kottar 
eller nötter, eller ock avmejat gräs, eller 
tagit mossa, lav, torv, mylla, lera, sand. 
grus ·eller sten, och skedde sådant i avsikt 
att det eller någon del därav sig ·eller an
nan tillägna; straffes, evad han bortfört 
det eller ej, för sådan tjuvsk åverkan med 
högst etthundra dagsböter eller, där åver
kan skedde å planterat eller ansat träd 
eller buske, eller på särskilt vårdat ställe, 
eller i yrkesmässig förvärvsavsikt, eller, 
där omständigheterna eljest äro synner
ligen försvårande, med minst tio dagsböter 
eller fängelse i högst sex månader. Stiger 
värdet av det åverkade över tvåhundra 
mark, straffes den skyldiga med fängelse 
i högst ett år eller, där omständigheterna 
äro synnerligen försvårande, med fängelse 
eller tukthus ej över två år samt förlust av 
medborgerligt förtroende. 

Var, som utan sådan avsikt, som i 
1 mom. sägs, upps'åtligen skadar föremål, 
~om ovan nämnes, straffes med högst fem
tio dagsböter eller, där omständigheterna 

äro synnerligen försvårande, med högst ett. 
hundra dagsböter eller fängelse ej över fyra 
månader. Stiger det åverkades värde ii\·er 
tvåhundra mark, vare straffet minst tio 
dagsbötcT eller fängelse ej över sex må
nader. 

Är värdet av det. åverkade ringa, mii 
gärningsmannen undgå straff för i denm1 
paragraf omförmäld handling·. 

4 §. 
Var, som å annans mark olovligen sved

jar eller kyttar, straffes med minst tjugu 
dagsböter eller med fängelse ej ÖYer sex 
månader. 

Blev något där sätt, tillfalle grödan eller 
dess värde jordägaren, där ej annorlunda 
iir särsldlt stadgat. 

7 §. 
Har delägare i samfäHd skog eller mark 

därifrån olovligen sålt eller annorledes av
yttrat vad i 1 § nämnes eller eljest pil sätt 
däri omförmäles överskridit sin rätt i 
samfälligheten eller där utan lov sn;djat 
eller kyttat, straffes, där icke strängare 
straff för gärningen annorstädes i lag 
är utsatt, med högst etthundra dagsböter 
eller med fängelse ej över fyra månader. 

Det åverkade eller grödan efter sådd 
eller det planterade eller värdet därav till
falle övriga delägare i samfälligheten, där 
ej annorlunda är sän'lkilt stadgat. 
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16 §. 
Ä.r allenast enskild rätt förnärmad ge

nom brott, varom ovan i detta kapitel stad
gas, må brottet, såfra;r:nt det icke innefattar 

stöld, snatteri eller tjuvsk åverkan, eller" 
om annorlunda ej är särskilt stadgat, icke. 
åtalas av allmän åklagare, där ej måls
äganden anmält det till åtal. 

Lag 
angående ändring av förordningen om införande av strafflagen. 

I enlighet med Riksdagens ibeslut ändras 11 § i förordningen den 19 decembm·· 
1889 om införande av ny allmän strafflag och vad i avseende därå skall iakttagas, 
på följande sätt: 

11 §. 
Klandras det, som 

snatteri, stöld, rån, 
tjuvsk åverkan avhänt 
vare, och styrker den, 

Helsingfors den 

visas vara genom 
utpressning eller 
dess förre inneha
som omhänderfått 

januari 1937. 

tinget, att han i god tro erhållit det; give 
ändå ut det, som klandras, utan lösen, och 
söke skadestånd av sin fångesman eller 
den, genom vars brott han erhållit ting~t. 

Republikens President 

P. E. SVINH.UFVUD. 

Justitieministel' Ur·ho Kekkonen. 
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L a g u t s k o U e t s b e t ä n k a n d e N :o 4 med ,an
ledning av regeringens p:roposition angå;e.nd,e ändring av 
33 kap. st~a.fflagen sa.mt 11 § i förordning·en om införande 
av ·sagda 'lag. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 sistlidne februari till lagutskottet för 
beredning remitterat regeringens ovan
nämnda proposition n:o 3 sa:mt jämte pro
tokollsutdrag a·v den 16 i samma månad 
rdgsm. Cajanders lagmotion n:o 4 med för
slag till lag om ändring av 33 kap. straff
lagen. Enär bägge dessa lagstiftnings
initiativ avse samma sak, har utskottet 
handlagt dem i ett sammanhang. Såsom 
sakkunnig har utskottet hört ombudsman
nen vid forststyrelsen, vicehäradshövdingen 
Toivo J. Komsi. 

Det huvudsakliga syftemålet med rege
ringens proposition är, såsom av motive
ringen i densamma framgår, att åstad
komma ett effektivare rättsskydd för 
växande skog. Detta mål söker man i pro
positionen nå sålunda, att alla de redan 
nu i 33 ka:p. l § strafflagen nämnda 
fall, då åverkan göres avsikt att 
tillägna sig något, samt i samma av
sikt begånget otillåtet tillgrepp av lav från 
annans mark, skulle bestraffas såsom sär
skild stöldartad å'Verkan eller alltså såsom 
ett med stöld jämförligt brott. Vid pro
positionens uppgörande har den omständig
heten icke lämnats obeaktad, att härvid 
stöldartad åverkan, vilken redan på grund 
av sin benämning skuHe betraktas såsom 
ett brott av grövre art, skulle innefatta 
ett antal handlingar av mycket olika be
skaJfen'het, av vilka en del visserligen vore 
fullt jämförliga med stöldbrottet, men 
andra däremot knruppast kunde betraktas 
som annat än jämförelsevis lindriga för
seelser. På grund av denna olikhet ihar i 
propositionen även föreslagits, att för stöld-

artad åverkan skulle stadgas ända till tre 
straffskalor, i vilka straffet skulle variera 
från minsta bötesbe'lopp upp till tukthus 
jämte förlust av medborgerligt förtroende. 
Men ehuru fallens olika beskaff~mhet på 
detta sätt med avseende å straffets art 
oeh utmätning bleve tillbörligen beaktad, 
kunde däremot på denna väg icke avlägsnas 
oskäligheten, att alla ifrågakommande hand
lingar, från de grövsta till de obetydligaste, 
dock skulle innefattas under samma be
nämning, stö'ldartat brott. Det skulle 
knappast heller motsvara den i vårt land 
rådande allmänna rättsuppfattningen, att 
dessa olikartade handlingar skulle betrak
tas såsom brott av sagda art. 

Av ovannämnda skäl har lagutskottet 
varit av den åsikten, att man icke bör söka 
n:å det med regeringens proposition av
sedda syftemålet sålunda, att all åverkan, 
som sker i avsikt att tillägna sig något, 
betraktas såsom stöldarta:d, utan sålunda, 
att de fall av åverkan, som verkligen äro av 
denna art, skiljas från 33 kap. l § straff
lagen och bestraffas såsom stöld e1ler snat
teri, varvid brott av lindrigare art allt fort
farande skulle hestrwffas med stöd av sagda 
paragraf, såsom hittills skett. En!J.igt moti
veringen i regeringens proposition har det 
visat sig nödvändigt att utsträcka rätsskyd
det enkannerligen till sådana växande träd 
som masurbjörk, timmerträd och andra vär
defulla träd. Utgående härifrån kan syfte
må:1et med propositionen nås sålunda, att 
fällande av värdeträd å annans mark i 
syfte att tillä~na sig detsamma bestrwffas, 
beroende av, huruvida värdet av det åver
kade överstiger tvåhundra mark eller icke, 
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såsom stöld eller snatteri. Ett stadgande 
härom lämpar sig bäst i 33 ka:p. 3 § straff
lagen, vilken paragraf även i övrigt gäller 
sådan åverkan, som bör betraktas såsom 
stöld eller snatteri. 

Det kan visserligen anmärkas, att begrep
pet värdeträd varierat betydligt under 
olika tider och är i n'ågon mån obestämt. 
Tidigare har därmed avsetts errdast timmer
träd, men det nuvarande begreppet värde
träd är avsevärt vidsträcktare, och det 
före'faller uppenbart, att detsa:mma ytter
ligare kommer att utvidgas i och med att 
värdet på skogsprodukter ökas. Docik kan 
mellan det äldre och det nuvarande be
greppet värdeträd iakttaga,s den överens
stämmelse, att med värdeträd avsetts och i 
allmän'het alltjämt avses träd, som besitter 
ett värde i sig självt eller alltså värde på 
rot, varemot ett träd, som icke har ett 
dylikt värde, aldrig torde betraktas såsom 
värdeträd. I enlighet härmed kan begrep
pet värdeträd under olika tider och för
hållanden variera, men det torde icke för 
domstolarna medföra svårigheter att av
göra, när fråga är om värdeträd och när 
så icke är, och variationerna i detta be
grepp kan även ha den ,fördelen, att lag
stiftningen genom att begagna detsamma 
blir smi:digare och håller sig på en tids
enlig nivå. 

Av vad ovan anförts förjer, att lagut
skottet icke kunnat förorda den i rdgsm. 
Cajanders lagmotion föreslagna ändringen 
i 33 k3ip. l § straf:flagen. Den av motionä
ren föreslagna ändringen skulle innebära, 
att all åverkan i syfte att tillägna sig nå
got skulle bestraffas såsom stöld eller snat
teri, och vore sålunda vida mer kategorisk 
än den i regeringens proposition föreslagna 
ändringen. 

Bestraffas fällande av värdeträd enligt 
33 kap. 3 § strafflagen såsom stöld eller 
snatteri, föranleder detta en förtydligande 
ändring i 6 och 7 §§ i samma kapitel, av 
vilka den förstnämnda för övrigt borde 
godkännas i den form den har i rdgsm. Oa
jan:ders lagmotion. Däremot är det icke 
nödvändigt att i detta fall ändra 16 §. Ej 
heller synes en ändring av 4 §, vilken för 
närvarande mycket sällan kommer till till
lämpning, erforderlig. 

En ändring av 11 § i förordningen om 
irrförande av strafflag blir obehövlig, 
därest det ovan relaterade förslaget med 
avseende å 33 kap. l och 3 §§ godkännes. 

:M:ed stöd av vad ovan arrförts får lag
utskottet vördsamt föreslå, 

ntt Riksdagen måtte antaga, lag
förslaget om ändring av 33 kap. 
strafflagen sålydande: 

Lag 
om ändring ,av 33 k8ip. strafflagen. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 33 kap. l, 3 (utesl.), 6 och 7 (utesl.) §§ 
strafflagen, l § sådan den lyder i lagen den l februari 1929, el'l1'ålla följande änd
rade lydelse: 

33 kap. 

Om åver·kan samt olovligt jagande och 
fiskande. 

l §. 
Har någon å annans mark, utan laga 

rätt, uppsåtligen fällt eller skadat växande 

träd, eUer tagit förtorkat träd eller vind
fälle, eller av växande träd ris, gren, rot, 
näver, bark, löv, bast, kåda, ollon, kottar 
eller nötter, eller ock avmejat gräs, eller 
tagit mossa, lav, torv, mylla, lera, sand, 
grus eller .sten, och skedde sådant i avsikt 
att det eller någoo del därav sig eller an-
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nan tillägna ; strar.l'fes, evad han bortfört 
det eller ej, för ( utesl.) åverkan med högst 
tjugu dagsböter, därest gärningen icke 
skall bestraffas enligt 3 § i denna lag. 

Stigm· vä1·det av det åvetkade över två
hundra mat·k, eller skm· åverkan å plan
terat elle1· ansat träd eller buske, eller på 
särskilt vårdat ställe, eller äro omständig
heterna eljest synnerligen försvårande, 
eller sker återfall i straffbar åverkan, evad 
värdet överstiger tvåhundra mark eller ej, 
vare stmffet ej unde1· fem dagsböter eller 
fängelse i högst ett år. 

Skadar någon föremål, som ovan nämnes, 
utan sådan avsikt, som i 1 montent et säges; 
dömes den skyldiga att böta ej över fem 
dagsböter eller, om värdet därav över
stiger tvåhundra mark eller omständighe
terna eljest äro synnerligen försvårande, 
till högst femtio dagsböter eller· fängelse 
ej över sex månader. 

Är skada, som förövats genom handling, 
varom i denna paragraf nämnes, mycket 
ringa; p1·öve domaren, om t-ill annat än 
skadestånd må dömets. 

3 §. 
Tager någon olovligen fruktträd eller 

ft·uktbärande buske eller något därav från 
(tnnans trädgård, kt·yddgård, åker eller in
hägnetd, eller jordfrukt, säd, gräs eller 
annat, som å sådant ställe eller å äng eller 
annan odling är sått eller pletnterat; straf
fes, efter som saken är till, fö1· stöld elle1· 
snatteri. 

Lag satnma vare, om någon olovligen 
från annans mark tager upphuggen ved, 
timmer, gärdsel, huggen sten eller annat, 
som är till bmk berett eller samlat, eller 

avverkar värdeträd i avsikt att det sig 
eller ctnnan tillägna. 

4 §. 
(Utesl.). 

6 §. 

H ar den, som brukar eller besitter an
nans jord, därifrån olovligen sålt eller an
norledes avyttrat vä1·deträd eller något så
dant, som i 1 § sägs, eller på sätt, som där 
sägs, eljest öve1·skridit sin rätt till jorden; 
straffes med böter elle1· fängelse ej över 
ett år. 

H ar han å sådan mat· k olovligen svedjat 
eller kyttat, dömes enligt 4 §. 

Är den skedda skadan mycket ringa, kan 
i 1 momentet nämnd handling lämnas 
obestraffad. 

7 §. 
Har delägare i samfälld skog eller mark 

därifrån olovligen sålt eller annorledes av
yttrat värdeträd eller vad i l § nämnes 
eller eljest på sätt däri omförmäles över
skridit sin rätt i samfälligheten eller där 
utan lov svedjat eller kyttat; straffes, där 
icke strängare straff för gärningen annor
städes i lag är utsatt, med högst etthundra 
dagsböter eller med fängelse ej över fyra 
månader. 

Det åvel'kade eller grödan efter sådd 
eller det planterade eller värdet därav till
falle övriga ·delägare i samfälligheten, där 
ej annorlunda .,;Jr särskilt stadgat. 

16 §. 
(Utesl.). 



4 1937 M. - U. B. - .Prop. N :o 3. 

Därjämte får utskottet föreslå, 

att Riksdagen måtte föt•kasta det 
i regeringens p1·oposition ingående 

Helsingfors den 9 april 1937. 

I ären:dets behandling hava deltagit ord
föranden Södei'hjelm, viceordföranden Ki
vimäki, ledamöterna Asika:inen, Hakala, 
Huotari, Hämälainen, Kiv'ioja, Komu, Ko-

förslaget till lag ont ändring av 11 § 
i förordningen om infö1·ande av 
strafflagen. 

sonen, Kämäräinen, Lastu, Lauren, l.Jintu
lahti, Ma1mivaara, Nurmesni·emi, Rapo och 
Soininen. 



Reservation. 5 

Reservation. 

:Med hänvisning till gammal, hävdvunnen 
sed (t. ex. lagutskottets betänkande N: o l 
1929 II Rd.) får jag härmed såsom en 
andra kläm föreslå, 

Helsingfors den 9 april 1937. 

att ovannämnda lagmotion vid så
dant förhållande icke måtte giva an
ledning till vidare åtgärder. 

Vilho H. Kivioja. 
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S t o r a u t s k o tt e :t rs rb e t ä n k a n d e N :o 43 med 
anledning rav regeringens proposition angående rändring 
av 33 kap. lstr!liff'lagen ls11!Dlt 11 § i :l)örordningen om in
förande av sagda. la.g. 

Erfter behandling av ovannämnda ärende 
och i samband därmed rdgsm. Cajanders 
lagmotion n:o 4 berörande samma ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det för
slag angående ändring av 33 kap. straff
lagen, som grundar sig på regeringens pro
position och delvis även på sagda lagmo
tion, i den form lagförslaget har i lagut
skottets betänkande n:o 4, ävensom det av 
lagutskottet framstäillda förslaget, att det 
i propositionen ingående senare lagförsla
get skulle förkastas, oclh får förty vördsamt 
föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslaget angående ändring av 33 

Helsingfors den 19 april 1937. 

kap. strafflagen i enlighet med lag
utskottets betänkande j samt 

att Riksdagen måtte förkasta det 
i regeringens proposition ingående 
förslaget till lag angående ändring 
av förordningen om införande av 
strafflagen. 

Därjämte får stora utskottet för sin del 
föreslå, 

att sagda lagmotion vid sådant 
förhållande icke måtte giva anled
ning till vidare åtgärder. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående ändring av 33 kap. strafflagen samt 11 § i för
ordningen om infönwde av sagda lag. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 3 angående ändring 
av 33 kap. strafflagen samt 11 § i förord
ningen om införande av sagda lag, och 

har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
Lagutskottets betänkande N:o 4, med för
kastande av det i propositionen ingående 
senare lagförslaget, antagit följande lag: 

Lag 
om ändring av 33 kap. straffl!agen. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola l, 3, 6 och 7 §§ i 33 kap. strafflagen, l § 
sådan den lyder i lagen den l februari 1929, erhålla följande ändrade lydelse: 

33 kap. 

Om åverkan samt olovligt jagande och 
fiskande. 

l §. 
Har någon å annans mark, utan laga 

rätt, uppsåtligen fällt eller skadat växande 
träd, ·eller tagit förtorkat träd eller vind
fälle, eller av växande träd ris, gren, rot, 
näver, bark, löv, bast, kåda, ollon, kottar 
eller nötter, eller ock avmejat gräs, eller 
tagit mossa, lav, torv, mylla, lera, sand, 
grus eller sten, och skedde sådant i avsikt 
att det eller någon del därav sig eller an
nan tillägna; straffes, evad han bortfört 
det eller ej, för åverkan med högst tjugu 
dagsböter, därest gärningen icke skall be
straffas enligt 3 § i denna lag. 

Stiger värdet av det åverkade över två
hundra mark, eller sker åverkan å plan
terat eller ansat träd eller buske, eller på 
särskilt vårdat ställe, eller äro omständig
heterna eljest synnerligen försvårande, 

• 

eller sker återfall i straffbar åverkan, evad 
värdet överstiger tvåhundra mark ·eller ej, 
vare straffet ej under fem dagsböter eller 
fängelse i högst ett år. 

Skadar någon föremål, som ovan nämnes, 
utan sådan avsikt, som i l momentet säges; 
dömes den skyldige att böta ej över fem 
dagsböter eller, om värdet därav över
stiger tvåhundra mark eller omständighe
terna eljest äro synnerligen försvårande, 
till högst femtio dagsböter eller fängelse 
ej över sex månader, 

Är skada, som förövats genom handling, 
varom i denna paragraf nämnes, mycket 
ringa; pröve domaren, om till annat än 
skadestånd må dömas. 

3 §. 
Tager någon olovligen fruktträd eller 

fruktbärande buske eller något därav från 
annans trädgård, kryddgård, åker eller in
hägnad, eller jordfrukt, säd, gräs eller 
annat, som å sådant ställe eller å äng eller 
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annan odling är sått eller planterat; straf
fes, efter som saken är till, för stöld eller 
snatteri. 

Lag samma vare, om någon olovligen 
från annans mark tager upphuggen ved, 
timmer, gärdsel, huggen sten eller annat, 
som är till bruk berett eller samlat, eller 
avverkar värdeträd i avsikt att det sig 
eller annan tillägna. 

6 §. 
Har den, som brukar eller besitter an

nans jord, därifrån olovligen sålt eller an
norledes avyttrat värdeträd eller något så
dant, som i l § sägs, eller på sätt, som där 
sägs, eljHst överskridit sin rätt till jorden; 
straffes med böter eller fängelse ej över 
ett år. 

Har han å sådan mark olovligen svedjat 
eller kyttat, dömes enligt 4 §. 

Helsingfors den 23 april 1937. 

Är den skedda skadan mycket ringa, kan 
i l momentet nämnd handling lämnas obe
straffad. 

7 §. 
Har delägare i samfälld skog eller mark 

därifrån olovligen sålt eller annorledes av
yttrat värdeträd eller vad i l § nämnes 
eller eljest på sätt däri omförmäles över
skridit sin rätt i samfälligheten eller där 
utan lov svedjat eller kyttat; straifes, där 
icke strängare straff för gärningen annor
städes i lag är utsatt, med högst etthundra 
dagsböter eller med fängelse ej över fyra 
månader. 

Det åverkade eller grödan efter sådd 
eller det planterade eller värdet därav till
falle övrige delägare i samfälligheten, där 
ej annorlunda är särskilt stadgat. 

• 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
befordran med luftfartyg. 

Lufttrafiken i F'inland är för närvarande 
ordnad genom lagen den 25 maj 192:3 om 
luftfart. Denna lag, i vilken en del änd
ringar vidtagits genom lagar av den 15 juni 
1928 och den 15 april 1932, innehåller reg
ler, bland annat, om villkoren för luftfart 
inom landets gränser, om registrering av 
luftfartyg och om ersättning för skada å 
person eller egendom, som icke befordras 
med fartyget. Lagen, som tillkommit under 
nordiskt samarbete, grundar sig på den 
även av vårt land tillträdda internationella 
konventionen den 13 oktober 1919 angående 
reglering av luftfarten. Till den lufträtts
liga lagstiftningen ansluter sig jämväl la
gen den 15 juni 1928 om inteckning i luft
fartyg, delvis ändrad genom lagen den 
20 februari 1931. 

Den nu gällande lagstiftningen på luft
trafikens område uppvisar främst stadgan
den av offentligrättslig art. Den stora roll 
luftfarten spelar i den internationella sam
färdseln påkallar emellertid utförligare be
stämmelser jämväl i privaträttsligt hän
seende. Av särskild betydelse är att frågan 
om fraktförarens ansvarighet för skada å 
person eller gods, som befordras med luft
fartyg, blir reglerad genom lag. För att 
dryfta bland annat detta spörsmål hölls på 
inbjudan av den franska regeringen i Paris 
år 1925 den första internationella konfe
rensen för luftprivaträtt. Vid denna kon
ferens uppgjordes förslag till konvention 
rörande fraktförares ansvarighet vid inter
nationell befordran med luftfartyg. Sedan 
detta förslag ytterligare bearbetats av en 
av sakkunniga sammansatt internationell 
kommitte, antogs vid en konferens ·i 
W arschau den 12 oktober 1929 en inter-
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nationell konvention i ämnet. Konventio
nen, som trädde i kraft den 13 februari 
1933, har ratificerats eller tillträtts av, 
blan_d andra, Amerikas Förenta Stater, 
Australien, Belgien, Brasilien, Frankrike, 
Indien, Italien, Lettland, Nederländerna, 
Polen, Rumänien. Schweiz, Ryssland, Spa
nien, Stor-Britannien och Irland, Tjecko
slovakien, Tyskland och Ungern. 

Under hänvisning till det samarbete, som 
tidigare ägt rum mellan de nordiska län
derna på luftfartens område, inbjöd den 
svenska regeringen hösten 1933 regerin
garna i de övriga nordiska länderna till 
gemensamt arbete för beredning av, 'bland 
annat, den lagstiftning, som den nyss
nämnda konventionen rörande luftibeford
ran kunde påkalla. Sedan de danska, 
finska och norska regeringarna uttalat sin 
benägenhet för ett sådant samarbete, hölls 
i Stockholm den 12-2'5 februari 1935 ett 
nordiskt lufträttsmöte, vid vilket uppgjor
des utkast till lag i ämnet. Detta utkast 
remitterades därefter för avgivande av 
yttranden till särskilda myndigheter och 
organisationer. Efter det yttrandena in
kommit och blivit bearbetade, försiggick ett 
nytt gemensamt möte i Köpenhamn den 
29 april-den 4 maj samma år. Vid detta 
möte upprättades förslag till lag om be
fordran med luftfartyg. Sedermera ha en 
del ändringar och redaktionella jämknin
gar företagits i de finska, svenska och 
danska texterna. Det norska förslaget har 
den 12 juni 1936 upphöjts till lag. 

Vid luftbefordringskonventionens inför
livande med nordisk rätt hava två olika 
tillvägagångssätt varit under övervägande: 
det ena har varit att omstöpa konventio-
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nens innehåll i här bruklig lagstil, det 
andra att upptaga konventionens bestäm
melser i en i direkt anslutning till den
samma utarbetad lagtext. A v praktiska 
skäl har det senare förfaringssättet till~ 

gripits. Därvid har framför allt beaktats, 
att domstolarna i anseende till lufttrafiken~ 
starkt internationella art företrädesvis torde 
- på samma sätt som fallet synes bliva i 
fråga om 1924 års internationella konven
tion rörande konossement - få att bedöma 
befordringsavtal med direkt hänvisning till 
luftbefordringskonventionen. Då man dess
utom måste räkna med att konventionen 
inom en måhända icke avlägsen framtid 
blir föremål för revision, vore. det ej heller 
möjligt ått på nuvarande stadium utarbeta 
en systematiskt fullt tillfredsställande och 
uttömmande lag i ämnet. Detta såväl som 
önskvärdheten av ensartade regler har för
anlett, att även för den inre lufttrafiken 
direkt anslutning skett till konventionen. 

V ad beträffar lagförslagets allmänna 
läggning överensstämma de finska, svenska 
och danska texterna i allt väsentligt med 
varandra. Mellan dessa och den norska 
lagen i ämnet föreligger däremot viss olik
het så till vida som bestämmelserna i 
3-16 ·§§ i de förstnämnda texterna sakna 
full motsvarighet i den norska lagen. Olik-

heten, som är mera formell än reell, beror 
ytterst därpå, att man å finsk, dansk och 
norsk sida ansett innehållet i de åberopade 
paragraferna vara av sådan betydelse och 
även den ·interna lufttrafiken hava nått 
den utveckling, att reglering i civillagens 
form är önskvärd, även om, på sätt stad
gandet i 34 § ger vid handen, en viss 
dispensrätt synes böra medgivas. 

Lagen är avsedd att tillämpas, förutom 
på inrikes lufttrafik, på all internationell 
luftbefordran, som uppfyller de i l och 
2 §§ angivna villkoren. Från denna regel 
hava dock, såsom framgår av 33 §, gjorts 
tvenne undantag. Det ena gäller frågan 
vem rätt till ersättning för skada å person 
tillkommer och om rättighetens innebörd, 
vilken fråga ej beröres av konventionen. 
Av denna anledning har 24 § synts böra 
tillämpas, endast då enligt gällande inter
nationell privaträtt finsk lag skall komma 
till användning. Det andra undantaget åter 
har föranletts av den i tilläggsprotokollet 
till konventionen ingående bestämmelsen 
om rätt att förklara konventionen icke vara 
tillämplig på internationell luftbefordran, 
som utföres direkt av staten. 

Det lagförslag, som härmed förelägges 
Riksdagen till antagande, är av följande 
lydelse: 

Lag 
om befordran med luftfartyg. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Lagens tillämpningsom1·åde. 

l §. 
Denna lag gäller befordran med luft

fartyg av passagerare, resgods eller gods, 
vilken utföres mot vederlag eller av luft
trafikföretag verkställes vederlagsfritt. 

2 §. 
Å luftbefordran, som utföres i enlighet 

med internationella överenskommelser om 
postbefordran, äger denna lag icke tillämp
ning, ej heller å befordran, som verkställes 
av lufttrafikföretag såsom första försök i 
syfte att upprätta reguljär luftbefordrings-
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linje, eller å :befordran, som utföres under · 
osedvanliga förhållanden och faller utom 
normal utövning av lufttrafik. 

Befordringshandlingar. 

I. B i l j e t t. 

3 •§. 
Vid befordran av passagerare skall frakt

föraren utfärda biljett, innehållande föl
jande uppgifter: 

a. ort och dag för utfärdandet; 
h. avgångsort och bestämmelseort; 
c. avsedda mellanlandningar, fraktföra

ren o'betaget att förbehålla sig rätt till nö
dig ändring; 

d. frakt~örarens eller fraktförarnas namn 
och adress; samt 

e. att befordringen utföres under den 
ansvarighet, som stadgas i denna lag. 

Är biljett ej utfärdad, har den ej före
skrivet innehåll eller har den förkommit, 
vare befordringsavtalet ändock gällande 
och underkastat bestämmelserna i denna 
lag. Har fraktföraren mottagit passagera
ren utan att biljett utfärdats, äge han lik
väl ej åberopa de bestämmelser, som ute
sluta eller begränsa hans ansvarighet. 

I L R e s g o d s b e v i s. 

4 §. 
Vid befordran av resgods, som passa

geraren lämnat i fraktförarens vård (in
skrivet resgods), skall denne utfärda res
godsbevis. 

Resgodsbevis skall upprättas i två exem
plar, det ena för passageraren, det andra 
för fraktföraren. Beviset skall innehålla 
följande uppgifter: 

a. ort och dag för utfärdandet; 
b. avgångsort och bestämmelseort; 
c. fraktförarens eller fraktförarnas namn 

och adress; 

d. biljettens nummer; 
e. att resgodset utlämnas till innehava

ren av beviset; 
f. kollinas antal och vikt; 
g. belopp, som uppgivits i enlighet med 

22 § 2 mom.; samt 
h. att befordringen utföres under den 

ansvarighet, som stadgas i denna lag. 
Är resgodsbevis ej utfärdat, har beviset 

ej föreskrivet innehåll eller har det för
kommit, vare :befordringsavtalet ändock gäl
lande och underkastat bestämmelserna i 
denna lag. Har fraktföraren mottagit res
godset utan att resgodsbevis utfärdats eller 
innehåller beviset icke de i 2 mom. under 
d, f och h föreskrivna uppgifter, äge han 
likväl ej å!beropa de bestämmelser, som 
utesluta eller begränsa hans ansvarighet. 

III. FlygfraktsedeL 

5 §. 
Vid befordran av gods äge fraktföraren 

fordra, att avsändaren upprättar och av
lämnar en befordringshandling, betecknad 
flygfraktsedeL Avsändaren äge fordra, att 
sådan handling mottages av fraktföraren. 

Är flygfraktsedel ej utfärdad, har den 
ej föreskrivet ·innehåll eller har den för
kommit, vare befordringsavtalet ändock gäl
lande och, med det undantag som följer 
av 9 §, underkastat bestämmelserna i 
denna lag. 

6 §. 
Flygfraktsedeln skall upprättas av av

sändaren i tre originalexemplar och avläm
nas tillsammans med godset. Det första 
exemplaret skall förses med beteckningen 
,för fraktföraren'' och undertecknas av av
sändaren. Det andra exemplaret skall be
tecknas ,för mottagaren''; det underteck
nas av avsändaren och fraktföraren samt 
åtföljer godset. Det tredje exemplaret 
undertecknas av fraktföraren och återstäl-
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les av honom till avsändaren efter godsets 
mottagande. 

Fraktförarens underskrift skall tecknas 
vid godsets mottagande; den kan ersättas 
med stämpel. Avsändarens underskrift kan 
vara tryckt eller ersättas med stämpel. 

Där fraktföraren på avsändarens begäran 
upprättat flygfraktsedeln, anses han, där ej 
annat styrkes, hava handlat för avsända
rens räkning. 

7 §. 
Avser befordringen flere kolli, skall av

sändaren, där fraktföraren det begär, upp
rätta särskilda flygfraktsedlar. 

8 §. 
Flygfraktsedeln skall innehålla följande 

uppgifter: 
a. ort och dag för utfärdandet; 
b. avgångsort och bestämmelseort; 
c. avsedda mellanlandningar, fraktföra

ren obetaget att förbehålla sig rätt till nö
lig ändring; 

d. avsändarens namn och adress; 
e. den förste fraktförarens namn och 

adress; 
f. om viss mottagare angives, hans namn 

och adress; 
g. godsets art; 
h. stycketal, förpackningssätt och kolli

nas särskilda märken eller nummer; 
i. godsets vikt, myckenhet, rymd eller 

mått; 
j. godsets och förpackningens synliga 

tillstånd; 
k. frakten, om den är bestämd, dag och 

ort för betalningen, så ock av 'vem den 
skall erläggas; 

l. om godset sändes mot efterkrav, ve
derlaget för godset, så ock kostnad, som 
skall gäldas av mottagaren; 

m. 'belopp, som uppgivits i enlighet med 
22 § 2 mom.; 

n. i huru många exemplar flygfraktse
deln utfärdats; 

ö. handlingar, som avlämnats till frakt
föraren att åtfölja flygfraktsedeln; 

p. befordringstiden och kortfattad upp
gift å den avsedda vägen (via), såvitt avtal 
därutinnan träffats; samt 

q. att befordringen utföres under den 
ansvarighet, som stadgas i denna lag. 

9 §. 
Har fraktföraren emottagit godset utan 

att flygfraktsedel utfärdats eller innehåller 
fraktsedeln icke de i 8 § a-i och q före
skrivna uppgifter, äge han icke åberopa 
de bestämmelser i denna lag, som utesluta 
eller begränsa hans ansvarighet. 

10 §. 
Avsändaren svare för skada, som till

skyndas fraktföraren eller annan i följd av 
att uppgifter rörande godset, vilka han 
upptagit i flygfraktsedeln, ej hava före
skrivet innehåll eller eljest äro ofullstän
diga eller oriktiga. 

11 §. 
F'lygfraktsedeln skall, där ej annat styr

kes, gälla såsom bevis om avtalets slutande, 
om mottagandet av godset och om villko
ren för befordringen. 

U p p gifterna i flygfraktsedeln angående 
godsets vikt, mått, förpackning och stycke
tal skola, där ej annat styrkes, äga vits
ord. Annan uppgift om godsets myckenhet 
eller rymd samt uppgift om dess tillstånd 
äge däremot ej vitsord mot fraktföraren, 
med mindre han i avsändarens närvaro 
undersökt uppgiften och därom tecknat in
tyg å flygfraktsedeln eller ock uppgiften 
avser godsets synliga tillstånd. 

Riitt att fö?·fo_ga över godset och godsets 
utlämnande. 

12 ~'· 
Mot uppfyllande av sina förpliktelser på 

grund av befordringsavtalet äge avsända-
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ren, där det kan ske utan skada för frakt
föraren eller annan avsändare, förfoga över 
godset genom att återtaga det å avgångs
eller bestämmelseflygplatsen, stoppa det vid 
landning under resan, på bestämmelseorten 
eller under resan låta utlämna det till an
nan än den i flygfraktsedeln angivne mot
tagaren eller begära dess återsändande till 
avgångsflygplatsen; gälde dock kostnad, 
som därav kommer. Kan avsändarens 
order ej verkställas, skall fraktföraren 
därom omedelbart underrätta honom. 

Utför fraktföraren avsändarens order 
utan att dennes exemplar av flygfrakt
sedeln företes, vare fraktföraren ansvarig 
för skada, som därigenom tillskyndas rätte 
innehavaren av flygfraktsedeln, fraktföra
ren obetaget att söka sitt åter av avsän
daren. 

Avsändarens rätt upphöre, då efter vad 
i 13 § stadgas mottagarens rätt inträder. 
Vägrar mottagaren att mottaga fraktsedeln 
eller godset eller är han icke att träffa, 
gånge rätten att förfoga över godset åter 
till avsändaren. 

13 §. 
När godset framkommit till ~bestämmelse

<>rten, äge mottagaren, där ej annat föran
ledes av vad i 12 § stadgas, av fraktföra
ren utfå flygfraktsedeln och godset, därest 
han gäldar vad denne äger fordra och i 
övrigt fullgör de befordringsvillkor, som 
angivits i flygfraktsedeln. 

Så snart godset framkommit, skall frakt
föraren, där ej annat avtalats, underrätta 
mottagaren därom. 

14 §. 
Vidgår fraktföraren att godset förkom

mit eller har det ej framkommit senast 
inom sju dagar efter det godset bort an
lända, äge mottagaren mot fraktföraren 
göra gällande de rättigheter, som härflyta 
ur befordringsavtalet 

15 ~. 
Förbehåll, som innefattar avvikelse från 

bestämmelserna i 12, 13 eller 14 §, vare 
ej gällande, med mindre det intagits i 
flygfraktsedeln. 

16 §. 
Avsändaren vare pliktig att lämna de 

upplysningar och att vid flygfraktsedeln 
foga de handlingar, som erfordras för att 
tull-, accis- och ordningsföreskrifter må 
kunna fullgöras före godsets utlämnande 
till mottagaren. Skada i följd av att sådan 
upplysning eller handling saknas, är ofull
ständig eller felaktig vare avsändaren plik
tig att ersätta, utan så är att fel eller för
summelse ligger fraktföraren eller hans 
folk till last. 

Fraktföraren vare icke pliktig att under
söka, om dessa upplysningar och handlin
gar äro riktiga eller fullständiga. 

Fntktfömrens ansvMighet. 

17 §. 
Drabbas passagerare, ombord å luftfar

tyget eller vid påstigning eller avstigning, 
av skada å person, vare fraktföraren, så
vitt ej annat följer av vad nedan stadgas, 
därför ansvarig. 

18 §. 
Förkommer, minskas eller skadas inskri

vet resgods eller gods, medan det är i 
fraktförarens vård, på flygplats, ombord 
på luftfartyg eller, vid landning utanför 
flygplats, varhelst godset befinner sig, 
vare fraktföraren, med nedan stadgade 
undantag, därför ansvarig. 

Har på grund av befordringsavtalet vid 
lastning, utlämnande eller omlastning be
fordran verkställts till lands eller sjöledes 
utanför flygplats, ligge å fraktföraren att 
visa att skada, som drabbat resgodset eller 
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godset, ej uppkommit under den i l mom. 
·avsedda tiden. 

19 §. 
]'ör skada i följd av dröjsmäl vid luft

befordran av passagerare, inskrivet resgods 
eller gods vare fraktföraren ansvarig, där 
ej nedan annorlunda stadgas. 

20 §. 
Fraktföraren vare fri frän ansvarighet, 

där antagas må, att skadan ,icke orsakats 
genom fel eller försummelse av fraktföra
ren själv eller av hans folk i tjänsten. 

Samma lag vare, där vid befordran av 
inskrivet resgods eller gods skadan tillkom
mit genom fel eller försummelse vid styr
ningen, förarrdet eller navigeringen av 
luftfartyget, och fel eller försummelse 
annat hänseende ej föreligger. 

21 §. 
Har den, som lidit skadan, genom eget 

vållande därtill medverkat, varde ersätt
ningen jämkad efter ty skäligt prövas. 

22 §. 
Vid befordran av passagerare vare 

fraktförarens ansvarighet för envar av dem 
begränsad till etthundranittiofyratusenfem
hundra mark. Bestämmes ersättning att 
utgå i form av ränta, må dennas kapita
liserade värde icke överskrida sagda gräns. 
Avtal må dock träffas om högre gräns för 
ansvarigheten. 

Beträffande inskrivet resgods eller gods 
vare fraktförarens ansvarighet begränsad 
till fyrahundra mark för kilogram. Har 
avsändaren vid godsets avlämnande till 
fraktföraren särskilt uppgivit det intresse, 
som är förbundet med befordringen, och 
guldit föreskriven tilläggsavgift, gälle det 
uppgivna beloppet såsom gräns för frakt
förarens ansvarighet, där han ej visar, att 
avsändarens intresse är lägre. 

För resgods, som passageraren icke läm
nat i fraktförarens värd, vare ansvarig
heten begränsad till sjutusenättahundra 
mark för envar passagerare. 

23 §. 
Förbehåll, som innefattar inskränkning i 

fraktförarens ansvarighet eller bestämmer 
lägre gräns därför än i 22 § sägs, vare 
ogiltigt. 

24 §. 
Där passagerare drabbats av skada å 

person, skall enligt de i strafflagen stad
gade grunder bestämmas vem ersättningen 
skall tillkomma och vad därunder skall 
räknas. 

25 §. 
Har skada med uppsåt eller grov vårds

löshet orsakats av fraktföraren själv eller 
av hans folk i tjänsten, äge han icke åbe
ropa de bestämmelser i denna lag, som 
utesluta eller begränsa hans ansvarighet. 

26 §. 
Mottages inskrivet resgods eller gods 

utan anmärkning, skall godset, där ej an
nat styrkes, anses utlämnat i oskadat skick 
och i överensstämmelse med befordrings
handlingen. 

Om skada eller minskning skall anmärk
ning göras hos fraktföraren omedelbart 
efter upptäckten och senast, beträffande 
resgods, inom tre dagar samt, beträffande 
gods, inom sju dagar från mottagandet. 
Vid dröjsmål skall anmärkning framställas 
inom fjorton dagar från den dag, då ut
lämnande skedde. 

Anmärkning skall göras· genom anteck
ning på fraktförarens exemplar av beford· 
ringshandlingen eller eljest i skrift, avsänd 
inom tid som i 2 mom. sägs. 
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27 §. 
Har ej anmärkning enligt 26 § fram

ställts inom tid som där sägs, vare rätten 
till talan mot fraktföraren förlorad, utan 
så är att han förfarit svikligen. 

28 §. 
Talan om ansvarighet skall föras vid rät

ten i den ort, där fraktföraren har sitt 
hemvist, där hans huvudkontor eller det 
kontor finnes, genom vars medverkan avta
let slutits, eller ock på bestämmelseorten. 

29 §. 
Varder ej talan om ansvarighet anhän

giggjord inom två år från luftfartygets an
komst till bestämmelseorten eller från den 
dag, då det skolat anlända e1ler då be
fordringen avbröts, vare rätten till talan 
förlorad. 

30 §. 
Skall befordran, som enligt vad därom 

avtalats är att anse såsom en enhet, ut
föras av flere fraktförare var efter annan, 
vare envar av dem, sedan han mottagit 
passageraren, det inskrivna resgodset eller 
godset, ansvarig för den del av befordrin
gen, vars utförande ankommer på honom. 

Vid befordran av inskrivet resgods eller 
gods må avsändaren jämväl hålla sig till 
den första fraktföraren och den, som äger 
utfå godset, till den siste, ändå att skadan 
eller dröjsmålet inträffat, medan godset var 
i annan fraktförares vård. Äro två frakt
förare ansvariga efter vad nu sagts, svare 
de en för båda och häda för en. 

Sammansatt befordran. 

31 §. 
Där !befordran skall utföras delvis med 

luftfartyg och delvis med annat beford
ringsmedel, vare denna lag tillämplig alle
nast beträffande luftbefordringen. 

Villkor, som avser befordringen med 
annat 'befordringsmedel, må intagas i luft
befordringshandlingen. 

Särskilda bestämmelsm·. 

32 §. 
Göres befordringsavtal eller eljest 

innan skada timat, med avvikelse från vad 
i denna lag stadgas, förbehåll om tillämplig 
lag eller om domstols behörighet, vare det 
förbehåll utan verkan. 

Skiljeavtal rörande skada, som i denna 
lag avses, vare, där avtal träffats innan 
skadan timade, ej gällande, med mindre av
talet angår befordran av gods samt skilje
mannaförfarandet skall äga rum i stat, som 
är ansluten till den i Warschau den 12 
oktober 1929 avslutade konventionen om 
internationell luftbefordran, inom en i 
28 § avsedd domstols domvärjo och med 
tillämpning av vad lagen i sådan stat stad
gar om luftbefordran som i konventionen 
avses. 

33 §. 
Bestämmelserna i denna lag skola äga 

tillämpning jämväl å internationell luft
befordran, vad i 24 § stadgas dock allenast 
där enligt i allmänhet gällande regler finsk 
lag skall komma till användning. Har 
stat, som är ansluten till den i 32 § omför
mälda konventionen, avgivit sådan förkla
ring, som avses i tilläggsprotokollet till 
samma konvention, skall lagen ej äga till
lämpning å internationell luftbefordran, 
som utföres omedelbart av den staten. 

Vid internationell luftbefordran skola de 
i 22 § angivna penningbeloppen avse mark 

guld. 

34 §. 
Såvitt angår inrikes luftbefordran, må 

genom förordning mtlddelas bestämmelser, 
avvikande från vad i 3 § l mom., 4 § 
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2 mom. samt 8 § stadgas angående biljett, 
resgodsbevis och flygf:raktsedel. 

Genom förordning bestämmes, när denna; 
lag skall träda i kraft. 

Helsingfors, den januari 1937. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Justitieminister Urho Kekkonen;_ 
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Lag- och ekonomiutskottets betänkande 
N :o 3 med anledning av regeringens proposition angående 
·lag om befordran med luftfartyg. 

R~ksdagen har jämte .protolwJlsutdrag aN 

den 4 sistlidne februari till lag- och ekono
miutskot.tet för beredning remitterat rege
ringens ovannämnda 1proposi tion n: o 4. 
Utskottet, vilket såsom sakkunniga hört re
ferendarierådet K. R. Salovius och voe11kst. 
direktören, ingenjören Gunnar Htåhle, har 
med omfattande av propositionens motive
ring i oförändrad form godkänt det däri 

Helsingfors den 3 mars 19•37. 

I ärendets !behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, viceordföranden Linna, 
ledamöterna Haga, Helenius, J ern, Koi-

ingående lagförslaget; ut:skottet har likväl 
i den finskspråkiga lagte~ten rättat •ett i 
32 § förekommande trye;kfel. Vid sådant 
förhåHande får utskottet vöndsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regM·ingens proposition ingående lag
förslaget med en i den finskspråkiga 
texten vidtagen formell ändring. 

vulahti-Lehto, Kääräinen, La:htel.a, Luuk!ka, 
Pitkäs:Hta, Pyy, Sa1o, Tuk~a, VaU.as och 
W·enman samt suppleanten Mä:Ikeläinen. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 27 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
befordran med ~uftfartyg. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n:o 3 handlagda 'lagföl1Slaget och får förty 
vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 13 mars 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ~frå

gavarande lagförslag i enlighet med 
lag- och ekonomiutskottets betän
kande. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående lag om befordran med !luftfartyg. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 4 arrg·ående lag om 
befordran med luftfartyg, och har R~ks-

dag·en, som i ärendet emottagit Lag- och 
ekonomiutskottets betänkande N:o 3, anta
git följande lag: 

Lag 
om befordran med luftfartyg. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Lagens tillämpningsområde. 

l §. 
Denna lag gäller befordran med luft

fartyg av passagerare, resgods eller gods, 
vilken utföres mot vederlag eller av: luft
trafikföretag verkställes vederlagsfritt. 

2 §. 
Å luftbefordran, som utföres i enlighet 

med internationella överenskommelser om 
postbefordran, äger denna lag icke tillämp
ning, ej heller å befordran, som verkställes 
av lufttrafikföretag såsom första försök i 
syfte att upprätta reguljär luftbefordrings
linje, eller å befordra:(l, som utföres under 
osedvanliga förhållanden och faller utom 
normal utövning av lufttrafik. 

Befordringshandlingar. 

I. B i l j e t t. 

3 §. 
Vid befordran av passagerare skall frakt

föraren utfärda biljett, innehållande föl
jande uppgifter: 

a. ort och dag för utfärdandet; 
b. avgångsort och bestämmelseort; 
c. avsedda mellanlandningar, fraktföra

ren dbetaget att förbehålla 'sig rätt till nö
dig ändring; 

d. fraktförarens eller fraktförarnas namn 
och adress; samt 

e. att befordringen utföres under den 
ansvarighet, som stadgas i denna lag. 

Är biljett ej utfärdad, har den ej före
skrivet innehåll eller har den förkommit, 
vare befordringsavtalet ändock gällande 
och underkastat bestämmelserna i denna 
lag. Har fraktföraren mottagit passagera
ren utan att biljett utfärdats, äge han lik
väl ej åberopa de bestämmelser, som ute
Sinta eller begränsa hans ansvarighet. 

I I. R e s g o d s b e v i s. 

4 §. 
Vid befordran av resgods, som passa

geraren lämnat i fraktförarens vård (in
skrivet resgods), skall denne utfärda res
gods bevis. 
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Resgodsbevis skall upprättas i två exem
plar, det ena för passageraren, det andra 
för fraktföraren. Beviset skall innehålla 
följande uppgifter: 

a. ort och dag för utfärdandet; 
b. avgångsort och bestämmelseort; 
c. fraktförarens eller fraktförarnas namn 

och adress; 
d. biljettens nummer; 
e. att resgodset utlämnas till innehava

ren av beviset; 
f. kollinas antal och vikt; 
g. belopp, som uppgivits i enlighet med 

22 § 2 mom.; samt 
h. att befordring·en utföres under den 

ansvarighet, som stadgas i denna lag. 
Är resgodsbevis ej utfärdat, har beviset 

ej föreskrivet innehåll eller har det för
kommit, vare befordringsavtalet ändock gäl
lande och underkastat bestämmelserna i 
denna lag. Har fraktföraren mottagit res
godset utan att resgodsbevis utfärdats eller 
innehåller beviset icke de i 2 momentet un
der d, f och h föreskrivna uppgifter, äge 
han likväl ej åberopa de bestämmelser, som 
utesluta eller begränsa hans ansvarighet. 

III. FlygfraktsedeL 

5 §. 
Vid be~ordran av gods äge fraktföraren 

fordra, att avsändaren upprättar och av
lämnar en befordringshandling, betecknad 
flygfraktsedeL Avsändaren äge fordra, att 
sådan handling mottages av fraktföraren. 

Är flyg·fraktsedel ej utfärdad, har den 
ej föreskrivet innehåll eller har den för
kommit, vare befordringsavtalet ändock gäl
lande och, med det undantag som följer 
av 9 §, underumstat bestämmelserna i 
denna lag. 

6 §. 
Flygfraktsedeln skall upprättas av av

sändaren i tre originalexemplar och avläm
nas tillsammans med godset. Det första 
exemplaret skall förses med beteckningen 

,för fraktföraren'' och undelitecknas av av
sändaren. Det andra exemplaret skall be
tecknas ,för mottagaren"; det underteck
nas av avsändaren och fraktföraren samt 
åtföljer godset. Det tredje exemplaret 
undertecknas av fraktföraren och återstäl
les av honom till avsändaren efter godsets 
mottagande. 

Fraktförarens underskrift skall tecknas 
vid godsets mottagande; den kan ersättas 
med stämpel. Avsändarens underskrift kan 
vara tryckt eller ·ersättas med stämpel. 

Där fraktföraren på avsändarens begäran 
upprättat flygfraktsedeln, anses han, där ej 
annat styrkes, hava handlat för avsända
rens räkning. 

7 §. 
Avser befordringen flere kolli, skall av

sändaren, där fraktföraren det begär, upp
rätta särskilda flygfraktsedlar. 

8 §. 
Flygfraktsedeln skall innehålla följande 

uppgifter: 
a. ort och dag för utfärdandet; 
b. avgångsort och bestämmelseort; 
c. avsedda mellanlandningar, fraktföra

ren obetaget att förbehålla sig rätt till nö
Jig ändring; 

d. avsändarens namn och adress; 
e. den förste fraktförarens namn och 

adress; 
f. om viss mottagare angives, hans namn 

och adress; 
g. godsets art; 
h. stycketal, förpackningssätt och kolli

nas särskilda märken eller nummer; 
i. godsets vikt, myckenhet, rymd eller 

mått; 
j. godsets och förpackningens synliga 

tillstånd; 
k. frakten, om den är bestämd, dag och 

ort för betalningen, så ock av vem den 
skall erläggas; 



Lag om befordran med luftfartyg. 3 

l. om godset sändes mot efterkrav, ve
derlaget för godset, så ock kostnad, som 
skall gäldas av mottagaren; 

m. belopp, som uppgivits i enlighet med 
22 § 2 mom.; 

n. i huru många exemplar flygfraktse
deln utfärdats; 

o. handlingar, som avlämnats till frakt
föraren att åtfölja flygfraktsedeln; 

p. befordringstiden och kortfattad upp
gift å den avsedda vägen (via), såvitt avtal 
därutinnan träffats; samt 

q. att 'befordringen utföres under den 
ansvarighet, som stadgas i denna lag. 

9 §. 
Har fraktföraren emottagit godset utan 

att flygfraktsedel utfärdats eller innehåller 
fraktsedeln icke de i 8 § a-i och q före
skrivna uppgifter, äge han icke åberopa 
de bestämmelser i denna lag, som utesluta 
eller begränsa hans ansvarighet. 

10 §. 
Avsändaren svare för skada, som till

skyndas fraktföraren eller annan i följd av 
att uppgifter rörande godset, vilka han 
upptagit i flygfraktsedeln, ej hava före
skrivet innehåll eller eljest äro ofullstän
diga eller oriktiga. 

11 §. 
Flygfraktsedeln skall, där ej annat styr

kes, gälla såsom bevis om avtalets slutande, 
om mottagandet av godset och om villko
ren för befordringen. 

Uppgifterna i flygfraktsedeln angående 
godsets vikt, mått, förpackning och stycke
tal skola, där ej annat styrkes, äga vits
ord. Annan uppgift om godsets myckenhet 
eller rymd samt uppgift om dess tillstånd 
äge däremot ej vitsord mot fraktföraren, 
med mindre han 1 avsändarens närvaro 
undersökt uppgiften och därom tecknat in
tyg å flygfraktsedeln eller ock uppgiften 
avser godsets synliga tillstånd. 

Rätt att förfoga över godset och godsets 
1dlämnande. 

12 §. 
l\1ot uppfyllande av sina förpliktelser på 

grund av befordringsavtalet äge avsända
ren, där det kan ske utan skada för frakt
föraren eller annan avsändare, förfoga över 
godset genom att återtaga det å avgångs
eller bestämmelseflygplatsen, stoppa det vid 
landning under resan, på bestämmelseorten 
eller under resan låta utlämna det till an
nan än den i flygfraktsedeln angivne mot
tagaren eller begära dess återsändande till 
avgångsflygplatsen; gälde dock kostnad, 
som därav kommer. Kan avsändarens 
order ej verkställas, skall fraktföraren 
därom omedelbart underrätta honom. 

Utför fraktföraren avsändarens order 
utan att dennes exemplar av flygfrakt
sedeln företes, vare fraktföraren ansvarig 
för skada, som därigenom tillskyndas rätte 
innehavaren av flygfraktsedeln, fraktföra
ren obetaget att söka sitt åter av avsän
daren. 

Avsändarens rätt upphöre, då efter vad 
i 13 § stadgas mottagarens rätt inträder. 
Vägrar mottagaren att mottaga fraktsedeln 
eller godset eller är han icke att träffa, 
gånge rätten att förfoga över godset åter 
till avsändaren. 

13 §. 
När godset framkommit till bestämmelse

orten, äge mottagaren, där ej annat föran
ledes av vad i 12 § stadgas, av fmktföra
ren utfå flygfraktsedeln och godset, därest 
han gäldar vad denne äger fordra och i 
övrigt fullgör de befordringsvillkor, som 
angivits i flygfraktsedeln. 

Så snart godset framkommit, skall frakt
föraren, där ej annat avtalats underrätta 

' mottagaren därom. 

lt1 §. 
Vidgår fraktföraren att godset förkom

mit eller har det ej framkommit senast 
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inom sju dagar efter det godset bort an
lända, äge mottagaren mot fraktföraren 
göra gällande de rättigheter, som härflyta 
ur befordringsavtalet 

15 §. 
Förbehåll, som innefattar avvikelse från 

bestämmelserna i 12, 13 eller 14 §, vare 
ej gällande, med mindre det intagits i 
flygfraktsedeln. 

16 §. 
Avsändaren vare pliktig att lämna de 

upplysningar och att vid flygfraktsedeln 
foga de handlingar, som erfordras för att 
tull-, accis- och ordningsföreskrifter må 
kunna fullgöras före godset~ utlämnande 
till mottagaren. Skada i följd av att sådan 
upplysning eller handling saknas, är ofull
ständig eller felaktig vare avsändaren plik
tig att ersätta, utan så är att fel eller för
summelse ligger fraktföraren eller hans 
folk till last. 

Fraktföraren vare icke pliktig att under
söka, om dessa upplysningar och handlin
gar äro riktiga eller fullständiga. 

Frakttömrens ansvarighet. 

17 §. 
Drabbas passagerare, ombord å luftfar

tyget eller vid påstigning eller avstigning, 
av skada å person, vare fraktföraren, så
vitt ej annat följer av vad nedan stadgas, 
därför ansvarig. 

18 §. 
Förkommer, minskas eller skadas inskri

vet resgods eller gods, medan det är i 
fraktförarens vård, på flygplats, ombord 
på luftfartyg eller, vid landning utanför 
flygplats, varhelst godset befinner sig, 
vare fraktföraren, med nedan stadgade 
undantag, därför ansvarig. 

Har på grund av befordringsavtalet vid 
lastning, utlämnande eller omlastning be
fordran verkställts till lands eller sjöledes 
utanför flygplats, ligge å fraktföraren att 

visa att skada, som drabbat resgodset eller 
godset, ej uppkommit under den i l mo
mentet avsedda tiden. 

19 §. 
För skada i följd av dröjsmål vid luft

befordran av passagerare, inskrivet resgods 
eller gods vare fraktföraren ansvarig, där 
ej nedan annorlunda stadgas. 

20 §. 
Fraktföraren vare fri från ansvarighet, 

där antagas må, att skadan ,icke orsakats 
genom fel eller försummelse av fraktföra
ren själv eller av hans folk i tjänsten. 

Samma lag vare, där vid befordran av 
inskrivet resgods eller gods skadan tillkom
mit genom fel eller försummelse vid styr
ningen, förandet eller navigeringen av 
luftfartyget, och fel eller försummelse 
annat hänseende ej föreligger. 

21 §. 
Har den, som lidit skadan, genom eget 

vållande därtill medverkat, varde ersätt
ningen jämkad efter ty skäligt prövas. 

22 §. 
Vid befordran av passagerare vare 

fraktförarens ansvarighet för envar av dem 
begränsad till etthundranittiofyratusenfem
hundra mark. Bestämmes ersättning att 
utgå i form av ränta, må dennas kapita
liserade värde icke överskrida sagda gräns. 
Avtal må dock träffas om högre gräns för 
ansvarigheten. 

Beträffande inskrivet resgods eller gods 
vare fraktförarens ansvarighet begränsad 
till fyrahundra mark för kilogram. Har 
avsändaren vid godsets avlämnande till 
fraktföraren särskilt uppgivit det intresse, 
som är förbundet med befordringen, och 
guldit föreskriven tilläggsavgift, gälle det 
uppgivna beloppet såsom gräns för frakt
förarens ansvarighet, där han ej visar, att 
avsändarens intresse är lägre. 
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För resgods, som passageraren icke läm
nat i fraktförarens vård, vare ansvarig
heten begränsad till sjutusenåttahundra 
mark för envar passagerare. 

23 §. 
Förbehåll, som innefattar inskränkning i 

fraktförarens ansvarighet eller bestämmer 
lägre gräns därför än i 22 § sägs, vare 
ogiltigt. 

24 §. 
Där passagerare drabbats av skada å 

person, skall enligt de i strafflagen stad
gade grunder bestämmas vem ersättningen 
skall tillkomma och vad därunder skall 
räknas. 

25 §. 
Har skada med uppsåt eller grov vårds

löshet orsakats av fraktföraren själv eller 
av hans folk i tjänsten, äge han icke åbe
ropa de bestämmelser i denna lag, som 
utesluta eller begränsa hans ansvarighet. 

26 §. 
Mottages inskrivet resgods eller gods 

utan anmärkning, skall godset, där ej an
nat styrkes, anses utlämnat i oskadat skick 
och i överensstämmelse med befordrings
handlingen. 

Om skada eller minskning skall anmärk
ning göras hos fraktföraren omedelbart 
efter upptäckten och senast, beträffande 
resgods, inom tre dagar samt, beträffande 
gods, inom sju dagar från mottagandet. 
Vid dröjsmål skall anmärkning framställas 
inom fjorton dagar från den dag, då ut
lämnande skedde. 

Anmärkning skall göras genom anteck
ning på fraktförarens exemplar av beford· 
ringshandlingen eller eljest i skrift, avsänd 
inom tid som i 2 momentet sägs. 

27 §. 
Har ej anmärkning enligt 26 § fram

ställts inom tid som där sägs, vare rätten 

till talan mot fraktföraren förlorad, utan 
så är att han förfarit svikligen. 

28 §. 
Talan om ansvarighet skall föras vid rät

ten i den ort, där fraktföraren har sitt 
hemvist, där hans huvudkontor eller det 
kontor finnes, genom vars medverkan avta
let slutits, eller ock på bestämmelseorten. 

29 §. 
Varder ej talan om ansvarighet anhän

giggjord inom två år från luftfartygets an
komst till bestämmelseorten eller från den 
dag, då det skolat anlända eller då be
fordringen avbröts, vare rätten till talan 
förlorad. 

30 §. 
Skall befordran, som enligt vad därom 

avtalats är att anse såsom en enhet, ut
föras av flere fraktförare var efter annan, 
vare envar av dem, sedan han mottagit 
passageraren, det inskrivna resgodset eller 
godset, ansvarig för den del av befordrin
gen, vars utförande ankommer på honom. 

Vid befordran av inskrivet resgods eller 
gods må avsändaren jämväl hålla sig till 
den 'fÖrste 'fraktföraren och den, som äger 
utfå godset, till den siste, ändå att skadan 
eller dröjsmålet inträffat, medan godset var 
i annan fraktförares vård. Äro två frakt
förare ansvariga efter vad nu sagts, svare 
de en för båda och båda för en. 

Sammansatt befordran. 

31 §. 
Där 'befordran skall utföras delvis med 

luftfartyg och delvis med annat beford
ringsmedel, vare denna lag tillämplig alle
nast beträffande luftbefordringen. 

Villkor, som avser befordringen med 
annat befordringsmedel, må intagas i luft
befordringshandlingen. 
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Särskilda bestämmelser. 

32 §. 
Göres i befordringsavtal eller eljest 

innan skada timat, med avvikelse från vad 
i denna lag stadgas, förbehåll om tillämplig 
lag eller om domstols behörighet, vare det 
förbehåll utan verkan. 

Skiljeavtal rörande skada, som i denna 
lag avses, vare, där avtal träffats innan 
skadan timade, ej gällande, med mindre av
talet angår befordran av gods samt skilje
mannaförfarandet 'skall, inom stat, som 
är ansluten till den i Warschau den 12 
oktober 1929 avslutade konventionen om 
internationell luftbefordran, äga rum inom 
en i 28 § avsedd domstols domvärjo och 
med tillämpning av vad lagen i sådan stat 
stadgar om luftbefordran som i konven
tionen avses. 

33 §. 
Bestämmelserna i denna lag skola äga 

tillämpning jämväl å internationell luft-

Helsingfors den 19 mars 1937. 

befordran, vad i 24 § stadgas dock allenast 
där enligt i allmänhet gällande regler finsk 
lag skall komma till användning. Har 
stat, som är ansluten till den i 32 § omför
mälda konventionen, avgivit sådan förkla
ring, som avses i tilläggsprotokollet till 
samma konvention, skall lagen ej äga till
lämpning å internationell luftbefordran, 
som utföres omedelbart av den staten. 

Vid internationell luftbefordran skola de 
i 22 § angivna penningbeloppen avse mark 
i guld. 

34 §. 
Såvitt angår inrikes luftbefordran, må 

genom förordning meddelas bestämmelser, 
avvikande från vad i 3 § l mom., 4 § 
2 mom. samt 8 § stadgas angående ,biljett, 
resgodsbevis och flygfraktsedeL 

Genom förordning bestämmes, när denna 
lag skall träda i kraft. 



1937 års riksdag N :o 5. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående låne
fullmakter för statsrådet i avseende å konvertering av vissa 
statslån. 

I stöd av fullmakter, som av Riksdagen 
beviljats, har under åren 1935 och 1936 
konverterats tre i Amerika upptagna dol
larlån, nämligen 1925 års 7 %:s dollar
lån, ursprungligen 10 milj. dollars, 1926 
års 6 1/ 2 %:s dollarlån, ursprungligen 15 
milj. dollars och 1928 års 5 1

/ 2 % :s dol
larlån, ursprungligen 15 milj. dollars, 
ävensom det år 1919 för inköp av A. B. 
Tornator O. Y:s aktier upptagna inhemska 
obligationslånet, ursprunglig:m 53,152,000 
mark. För dessa regleringar hava bl. a. 
inhemska obligationslån till ett belopp av 
1,200 miljoner mark upptagits. 

Av sagda dollarlån erhöll staten på sin 
tid en inkomst av 1,422,380,537 mark 50 
penni. För skötseln och återbetalning av 
dessa lån har staten i ränteavgifter erlagt 
980,949,902 mark 06 penni samt i amor
teringar 1,774,781,122 mark 83 penni. I 
fall dollarkursen hade förblivit samma som 
vid lånens upptagande hade statens utgif
ter för dessa lån varit cirka 330 miljoner 
mark mindre. 

I anledning av att läget på vår pen
ningmarimad fortfarande synes erbjuda 
möjligheter att genom konverteringsåtgär
der minska utgifterna för räntorna å stats
skulden, har Regeringen beslutat uppsäga 
de år 1918 upptagna frihetslånen samt pla
nerat upptagande av ett nytt inhemskt obli
gationslån för anskaffande av medel till 
inlösen av de till sagda lån hörande obli
gationerna. Sistnämnda obligationer, vilka 

Helsingfors den 22 januari 1937. 

löpa med 5 1 l 2 % ränta, funnos vid ut. 
gången av år 1936 i rörelsen till ett nomi
nellt värde av sammanlagt 259,476,000 
mark och i statsförslaget för år 1937 
har för årlig avkortning av dessa lån anvi
sats 3,722,000 mark. 

:Nied hänsyn till det nuvarande läget å 
penningmarknaden och med beaktande av 
de fördelar, som kunna ernås genom ut
ländska låns omreglering till inhemska, 
har Regeringen även planerat omreglering 
till inhemskt obligationslån av det år 1909 
i England upptagna 4 1

/ 2 % järnvägslånet, 
om ursprungligen 1,800,000 pund av vil
ket belopp ännu är oguldet 1,393,680 
pund. 

För nämnda konverteringsåtgärder har 
Regeringen för avsikt att upptaga ett 
inhemskt oblig·ationslån till ett nominellt 
värde av 600,000,000 mark. Då Rege
ringen för att kunna förverkliga ovan
nämnda planer är i behov av Riksdagens 
bemyndigande, föreslås 

rdt Riksdagen måtte bifalla dä1·
till, att statsrådet, på av detsamma 
närmare fastställda villkor, ttpptaget· 
ett inhemslti långvarigt lån tt"ll no
minellt belopp av högst 600 miljoner 
mm·k för inlösen av de till år 1918 
upptagna frihetslånen samt till det 
år 1909 upptagna 4 1

/ 2 % tdländska 
lånet hörande obligationerna. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Finansminister Juho Niukkanen. 
443-3i 
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S t a ts u t s k o t t e t s b e t ä n k ,a n d e N :o 11 med 
anledning av regeringens proposition angående lånefull
makter för statsrådet i avseende å konvertering av vissa 
statslån. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 innevarande februari till statsutskot
tet för ber·edning remitterat regeringens 
proposition n:o 5 angående lånefullmakter 
för statsrådet i avseende å konvertering av 
vissa statslån. 

På de i propositionen anförda skäl för
ordar utskottet beviljandet av de före
slagna .lånefullmakterna. 

Utskottet föreslår vördsamt, 

Helsingfors den 27 februari 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna V. Annala, Cajander, 
Furuhjelm, Harvala, Hirvensalo, Häst-

att Riksdagen måtte samtycka 
till, att statsrådet, på av detsamma 
närmare fastställda villkor, upptager 
ett inhemskt långfristigt lån till no
minellt belopp av högst 600 miljoner 
mark för inlösen av de obligationer, 
som höra till de år 1918 upptagna 
frihetslånen samt det år 1909 upp
tagna 4%% utländska lånet. 

backa, Junes, Leppälä, Lohi, Moilanen, 
Rantala, Salmenoja och Turkia samt supp
leanterna Bryggari, Honka och Ryömä. 
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1937 'Rd. - S. U. B. - Prop. N :·o 5. 

S t o r a u t s k-o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 22 med 
anledning av regeringens proposition angående lånefuH
maikter för statsrådet i av;seende å konvertering av vissa 
statslån. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskoUets beslutat omfatta det i 
statsutskottets betänkande n:o 11 fram
ställda förslaget och får förty vördsamt 
föreslå, 

att Riksdagen måtte samtycka 
Ull, att statsrådet, på av detsamma 

Helsingfors den 6 mars 1937. 

närmare fastställda v•illkor, upptager 
ett inhemskt långfristigt lån till no
minellt belopp av högst 600 miljoner 
mark för inlösen av de obligationer, 
som höra till de år 1918 upptagna 
frihetslånen samt det år 1909 upp
tagna 4 1

/ 2 %-utländska lånet. 
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1937 Rd. - B.iltsd. svar. - Prop. N :o 5. 

R i k s d a. g e n s s v a. r å Regeringens proposition au
gående låne:fullmakter för statsrådet i a.weende å kon
vertering av vissa. statslån. 

Till Riksdagen har öv,erlämnats Regerin
gens proposiHon N :o 5 angående låneMI
makter för statsrådet i avseende å kon
vertering av vissa statslån, och har Riks
dagen, som i ärendet emot>tagit statsut
skottets betänkande N:o 11, beslutat 

samtycka till, att statsrådet, på 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

av detsamma närmare fastställda 
m'llkor, upptager ett inhemskt lång
fristigt lån till nominellt belopp av 
högst 600 m~'ljoner mark för inlösen 
I1!V de obligationer, som höra till de 
år 1918 upptagna frihetslånen samt 
det år 1909 upptagna 41f2 % ut
ländska lånet. 





1937 års :riksdag N :o 6. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
förbud mot utf"örsel av järnskrot. 

På grund av den allmänna upprustnin
gen har ·efterfrågan å järn oCib. stål på 
marknaden i Europa i hög grad överstigit 
tillgången. Härav har följt, att sådana 
viktiga alster såsom betong- och tackjärn, 
järnplåt och valstråd för närvarande 
kunna erhållas endast i undantagsfall och 
då blott till mycket förhöjda pris. Sålunda 
kan till ex. specialtackjärn, som hittills im
porterats från Sverige, icke alls mera under 
innevarande år därifrån erhållas. Anskaff
ningen av ovannämnda varor från trans
oceana länder blir på grund av avståndens 
och leveranstidens längd såväl oförmånlig 
som osäker. 

Svårigheterna att erhålla järn och stål 
i tillräckliga mängder och till skäliga pris 
kornrna inom kort att hos oss inverka för
svagande på flera sådana industriers verk
samhet, vilka äro beroende av dessa metal
ler. Då de föråldrade rnasugnarna i vårt 
land icke blivit moderniserade, kan man 
icke i en handvändning vidtaga åtgärder 
för anskaffning och förädling av malm. 
Det snabbaste och säkraste sättet att undgå 
den hotande krisen vore att skydda den 
inhemska tillverkningen av rnartinjärn, vid 
vars tillverkning såsom råvara kan använ
das järnskrot ända till 80 %· 

Visserligen har järnväl införseln av järn
skrot på grund av exportregleringen utom
lands försvårats och kan ytterligare i en 
nära framtid helt omöjliggöras. Men åt
minstone allt i landet tillgängligt järnskrot 
kan reserveras för eget behov. De största 
lagren av järnskrot innehas lyckligtvis hos 

1171-37 

oss av statsjärnvägarna, i vilkas verkstäder 
uppsamlat järnskrot våra järnbruk även 
hittills fått köpa. 

Våra järn- och stålsmältverk samt gju
terier hava för sin produktion använt i me
deltal ungefär 76% inhemskt och 24% ut
ländskt järnskrot. I eget land erhållet skrot 
har sålunda icke kunnat tillfredsställa vårt 
behov ens under fredstid. 

Sannolikt är, att vid utomlands ökad 
efterfrågan å järn och härav föranledd 
prisstegring utförseln av järnskrot från 
landet kornmer att i ännu högre grad ökas. 
För att förhindra detta borde utförselför
bud utfärdas för järnskrot, som kan an
vändas till framställning av martinjärn 
samt för särskilda gjuteriändarnåL Kon
kurrensen mellan våra järnbruk torde 
kunna anses utgöra garanti för att hernrna
rnal'knadspriset å järnskrot på grund av 
utförselförbudet icke skulle pressas ned 
oskäligt. 

I förenämnt avseende och då det i syn
nerhet för vår försvarsberedskap är sär
deles viktigt att erhållandet av järnskrot 
betryggas, har den 22 innevarande januari 
utfärdats en förordning, enligt vilken tills
vidare förbjudes utförsel från landet av 
järnskrot, dock icke galvaniserat eller med 
annan metall överdraget. I enlighet med 
lagen den 29 november 1924 om tillämp
ning av tulltariffen förblir förordningen 
gällande till dess lag i saken träder i kraft, 
ifall sådan av Riksdagen godkännes, eller 
till dess förordningen upphäves, om förslag 
angående dylik lag förkastas. För såvitt 
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man för närvarande kan bedöma, synes 
ifrågavarande utförselförbud vara av nö
den åtminstone till utgången av är 1938. 
statsrådet borde dock tillerkännas rätt att 
härifrån bevilja undantag. 

I enlighet med vad ovan anförts före
lägges Riksdagen till antagande ett så
lydande lagförslag: 

Lag 
om förbud mot utförsel av järnskrot. 

I enlighet med Riksdagens be.~lut stadgas: 

l~- 2 §. 
Utförsel av järnskrot, förutom galvani

serat eller med annan metall överdraget, 
är fö!'lbjuden, såframt ej tiHstånrd därtill 
erhålllits av statsrådet. 

Denna lag förblir i kraft till utgången av 
år 1938. 

Helsingfors den 29 januari 1937. 

Republikens President 

P. E. SVINllUFVUD. 

Finansminister Juho Niukkanen. 



1937 B.d.- U. B.- 1Prop. N:o 6. 

S t a t s u t s k o rtt e t s b e •t ä n k a n d e N :o 9 med 
anledning av regeringens proposition :angående lag om 
förbud mot utförsel av järnskrot. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 innevarande februari till statsutskot
tet för beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 6 angående lag om förbud 
mot utförsel av järnskrot. 

På de i propositionen anförda skäl fin
ner utskottet de föreslagna stadgandena 
om förbud mot utförsel av järnskrot av 
behovet påkallade. Enligt från finansmi
nisteriet erhållna uppgifter ha likväl, se
dan regeringens proposition avlåtits, fram
kommit omständigheter, vilka på samma 
grunder som de, som i propositionen 
anförts för förbudet mot utförsel av 
järnskrot, göra det nödvändigt att ut
sträcka exportförbudet till att förutom 
järnskrot omfatta även annat metallskrot. 

Med anledning härav hava lagförslagets 
rubrik och dess l § ändrats därhän, atf 
de förutom järnskrot äv·en gälla annat me
tallskrot. Enär statsrådet jämlikt lagför
slaget skulle berättigas att meddela •till
stånd att utföra exportförbud underkastad 
vara, är en undantagsbestämmelse inne
fattande exportfrihet för galvaniserat eller 
med annan metall överdraget järnskrot en
ligt utskottets åsikt icke av behovet på
kallad, av vilken anledning densamma ute
slutits ur lagrörslagets l §. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte be~;luta an
taga lagförslaget sålydande: 

Lag 
om förbud mot utfÖ!rSel ·av järn- o c h a n u a t m e t a 11 :s k r o t. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Utförsel av järn- och annat metall~;krot 

är förbjuden, såframt ej tillstånd därtill 
erhållits av statsrådet. 

Helsingfors den 23 .februari 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, Jedamöterna Aattela, Cajander, 
Furuhjelm, Hirvensalo, Hästbacka, Lehto-

2 §. 
Denna lag förblir i kraft till utgången 

av år 1938. 

koski, Lohi, Moilanen, Pilppula, Rantala, 
Salmenoja, Soini, Turkia och W elling samt 
suppleanterna Hiltunen, J oukanen, P el to
nen och Tuorila. 





1937 Rd. - S. U. B. - Prop. N:o 6. 

Stora utskottets betänkande ,N:·o 17 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
förbud mot utförsel av järnskrot. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta lag
förslaget, som grundar sig på reg·eringens 
proposition, med de i statsutskottets be
tänkande n:o 9 däri föreslagna ändringar 
och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 3 mars 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag i enlighet med 
statsutskottets betänkande. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N :o 6. 

R i k s d a g ,e n s s v a r å Regering,ens proposition 
angående lag om förbud mot uUörsel av järnskrot. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 6 angående lag om 
förbud mot utförsel av järnskrot, och ha r 

Riksdagen, som i ärendet emottagit stats
utskottets betänkande N:o 9, antagit föl
jande lag: 

Lag 
,om förbud mot utförsel av järn- och annat metallskrot. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Utförsel av järn- och annat metallskrot 

är förbjuden, såframt ej statsrådet med
dclat tillstånd därtill. 

Helsingfors den 9 mars 1937. 

2 §. 
Denna lag förblir i kraft till utgången 

av år 1938. 
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1937 års riksda.g N :o 7. 

Regeringens proposition till Riksdagen angåeade lag om 
ändring av lagen om skatt på arv och gåva. 

Den 25 september 1936 avlät Regeringen 
till Riksdagen proposition angående änd
ring av lagen om sk-att på arv och gåva. 
Denna proposition till lag godkände Riks
dagen med särskilda ändringar i skatte
skalan att lämnas vilande till iörsta efter 
nyval sammanträdande riksdag. 

Då Regeringen likväl anser det vara av 
vikt att den obillighet, som skatteskalan i 
nugällande lag om skatt på arv och gåva 
leder till, samt att bestämmelserna angående 
arvs och gåvas förhållande till varandra 
redan med det första måtte rättas, över
lämnas till Riksdagen i detta ämne ny 
proposition. Denna proposition är till sitt 
innehåll i huvudsak överensstämmande med 
det betänkande statsutskottet avgav i an
ledning av Regeringens tidigare proposition. 
Den avviker likväl därifrån i det avseende 
att undre gränsen för skatt enligt 9 § i 
lagen underkastad arvslott i denna propo
sition höjts till 20,000 mark, vartill anled
ning ansetts förefinnas redan till följd 

därav att skatten för arvslott, som under
stiger detta belopp icke står i rätt proposi
tion till beskattningsomkostnaderna. Sam
tidigt har den gräns, där skatten stiger till 
10 procent av arvslottens värde sänkts till 
2,240,000 mark. I Regeringens tidigare 
proposition utgjordes denna gräns av 
10,240,000 mark och i statsutskottets betän
kande 5,120,000 mark. Detta har haft till 
följd en betydligt större stegring i skatte
skalan, börjande ungefär frän och med 
500,000 marks arvslott, än den som :före
slagits i statsutskottets betänkande. Dess
utom har värdet av den skattefria lösegen
dom, som såväl i Regeringens tidigare pro
position som i statsutskottets betänkande 
föreslagits till 50,000 mark, sänkts till 
40,000 mark för arvslott. Motsvarande ffir
ändringar hava även vidtagits beträffande 
skatten på gåva. 

Det lagförslag, som överlämnas till Riks
dagens godkännande, är av följande ly· 
delse: 

Lag 
angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed 9 och 14 §§ i lagen av den 30 de
cember 1921 om skatt på arv och gåva på följande sätt: 

9 §. 
Arvsskatt för lott, som från dödsbo till

faller arvlåtarens avkomling, adoptivbarn, 

395-37 

fader, moder, adoptivföräldrar eller maka 
eller ma:ke, erlägges enligt följande skala: 
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l~ottens värde. 

m k. 

:;katten vid minimi
gränsen för ett
hundra mark. 

m k. 

Konstant 
skattetal 

mk. 

Tillskott för varje minimi
gränsen överskjutande 
fulla etthundra mark. 

mk. 

20,000- 40,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 300 
800 

2,400 
6,400 

17,600 

2.5 
40,000- 80,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
80,000- 160,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

160,000- 320,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
320,000- 640,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 8.5 
640,000~1,280,000 ...... ·~ .. ' .. 1. '·'. 7 J4,800 

108,800 
lO 
12 1,280,000-2;240,000 o ••• o o •• :.~·.· ... ~~.· 8:5 

2,240,000 skatt: 10 procent av lottens värde. 

Den på förenämnda sätt beräknade. skat~ 
ten erlägges: 

till dubbelt belopp för lott som tillfaller 
broder, syster eller halvbröder eller halv
syster; 

till fyrdubbelt belopp för lott, som till
faller faders eller moders föräldrar eller 
broders, systers eller halvbroders eller 
halvsysters avkomling; samt 

till femdubbelt belopp för lott, som till
faller annan släkting eller oskyld. 

· Från lott, vars värde icke överstiger ett
hundratusen mark, skall innan skatten be
stämmes, om lotten tillfaller arvlåtarens 
barn eller adoptivbarn, som vid skattskyl
dighetens inträdande icke fyllt sexton år 
eller till· följd av andligt eller kroppsligt 
lyte är oförmögen till förvärvsarbete, av
dragas sextiotusen mark samt i övriga fall 
då lotten tillfaller arvlåtarens barn, som 
icke fyllt tjuguett år, liksom ock då lott 
tillfaller ma:ke eller maka, fyratiotusen 
mark. 

Om kvarlåtenskapen omfattar möbler och 
husgeråd, kläder och andra bohagsting, 
som hört till arvlåtarens hem, är kvarlåten
skapen i de fall, då arvlåtarens barn, 
adoptivbarn eller hustru är arvtagare, vid
kommande sådan egendom till ett belopp 
av fyratiotusen mark för varje arvslott 
skattefrL 

Lott eller dess enligt föregående moment 
beräknade återstod, vars värde icke uppgår 
till tjugutusen mark, är befriad från skatt. 

Med adoptivbarn förstås i denna para
graf även sådant fosterbarn, som före .det 
lagen om adoptivbarn trätt i kraft och in
nan detsamma fyllt tre år, har upptagits 
i. sina fosterföräldrars vård och därefter 
av dem ägnats samma omvårdnad som eget 
barn. 

14 §. 
Gåvoskatt erlägges icke: 
l) för sådan gåva, för vilken enligt 11 § 

l mom. skall erläggas arvsskatt, ej heller 
för morgongåva: och hemgift ; 

2) för möbler och husgeråd, kläder och 
andra bohagsting, som äro avsedda för gå
votagarens och hans familjs personliga 
brok, då gå vans värde icke överstiger fyra~ 
tiotusen mark; 

3) för det som någon erhållit för upp
fostran samt skolgång, eller ock i under
hållsbidrag; samt 

4) för annan gåva vars värde understi
ger tjugutusen mark; börande dock om 
gåvotagaren under loppet av två år av 
samma givare erhåller flere sådana gåvor 
för dessa erlägga skatt, så snart deras sam
manlagda värde stiger· till nämnda belopp. 



N:o 7 3 

Denna lag träder i kraft den der i kraft skall beräknas enligt stadgan-
dock så att skatten i de fall, då skatt- dena i den tidigare lagen. 

skyldigheten inträtt innan denna lag trä-

Helsingfors den 22 januari 1937. 

Republikens President 

P. E. SVINRUFVUD .. 

F'inansminister Juho Niukkanen. 
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S rt a t s u t s k o t ·t e t s b e t ä n k a n d e N :o 35 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
ändring av lagen rom skatt på arv ooh gåva. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 sistlidne d:·ebruari till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 7 angående Jag om ändring av 
lagen om skatt på arv och gåva. 

På skäl, som anföras~ propositionen, tl'in
ner utskottet den föreslagna lagen nöd
vändig ooh förordar dess antagande i en
lighet med propositionen. Utskottet önskar 
dock påpeka, att den i lagförslaget in
gående skatteskalan först ifrån och. med en 
arvslott av 640,000 mark uppåt är strän
gare än den skatteskala, som vid 1936 års 
riksdag :föreslogs i statsutskottets !betän
kande n:o 20, o~h icke Ifrån och med en 
arvslott av cirka 500,000 mark, såsom i 
propositionens motivering felaktigt upp
givits. skattebeloppet enligt den tföreslagna 
skatteskalan framgår av följande ta;bell, 
varli för jämförelses skull införts även skat
ten enligt nugällande lag: 

Helsingfors den 6 april 1937. 

I ärendets behandling 'hava deltagit ord
föranden Pekk:ala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, M. Hannula, Hir
vensalo, Hästbacka, Junes, Kuusisto, Lehto-

Lottens värde 
mk 

20,000 
30,000 
50,000 
70,000 
90,000 

100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 
800,000 

1,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
5,000,000 

Skatten enligt 
lagförslaget 

mk 

300 
550 

1,200 
2,000 
2,900 
3,400 
9,200 

1·6,200 
24,400 
32,900 
60,800 
80,800 

195,200 
300,000 
500,000 

Skatten enligt 
nugällande lag 

mk 
680 

1,180 
2,360 
3,620 
5,020 
5,720 

13,440 
21,880 
30,880 
39,880 
69,760 
89,760 

199,520 
300,000 
500,000 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga Zagförslaget oförändrat. 

koski, Leppälä, Moilanen, Pilppula, Ran
tala, Salmenoja, Soini, Turkia och W elling 
samt suppleanterna Hiltunen, Huittinen och 
Österholm. 
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Reservationer. 

I regeringens proposition föreslås, att 
skatten på arv och gåva skulle utgå till 
dubbelt belopp, därest arvet eller gåvan 
tillfaller broder, syster eller halvbroder 
eller halvsyster, men till fyrdubbelt be
lopp, därest arvet tillfaller faders eller 
moders föräldrar eller barn tiU broder 
eller syster. En så häftig stegring av skat
ten med avseende å sistnämnda nära släkt
skapsförhållanden är enligt vår åsikt icke 
riktig. Lagstiftningen borde tvärtom gynna 
släJktingarnaiS 'samhörighet och :främja ett 
sådant arvsystem, att de personer i fader
broders eller fadersysters, moderbroders 
eller modersysters ställning, som icke ha 
bröstarvingar, i form av gåvor och testa
mentariska stiftelser skulle överlåta sin 
egendom åt syskonbarn. Många unga män
niskor skulle då vara i tillfälle att under 

Helsingfors den 6 april 1937. 

Man:di Hamtula. 
Kaa~o Moil:ainen. 
KaJle .Soini. 
Kaapro Huittinen. 

I. 

II. 

I föreliggande proposition, som av ut
skottets flertwl oförändrat godkänts, har 
minimigränsen för den arvslott, från och 
med vilken skatt begynner erläggas, höjts 
från nuvarande 2,000 mark till 20,000 
mark, varjämte skalans skattebelopp ge
nomgående avsevärt sänkts. Beträffande 
den rätt till vadrag, som tillkormmer arv-

helt andra förutsättningar förbereda sig 
för sin levnadsbana än om arvet först 
skulle tillfalla deras föräldrar och först vid 
dessas död skulle komma följande genera
tion ti:H godo. En fyrdubbel beskattning 
kan även fresta till ett 'kringgående lW [a
gen och sålunda medföra en betydande 
minskning i skatteinkomsterna. För att i 
någon mån avhjälpa ovannämnda missför·
hållanden och för att å andra sidan beakta 
unga människors fördel, borde skatten, då 
arvet tillfaller faders eller moders föräld
rar eller barn till broder eller syster, utgå 
endast till tredubbelt belopp. Vi föreslå 
förty, 

att de första orden i andra punk
ten i propositionens 9 § 2 .mom. 
måtte erhålla den ändrade lydJelsen 
,till tredubbelt belopp". 

J. E. Häistba.cka. 
L. O. ~ensalo. 
John österllolm. 
E. 'M. T.arkkaillen. 

~åtarens bal"n, som iGke fyllt 1'6 år, har 
beloppet ·höj·ts från 20,000 mark till 60,000 
mark, medan motsvarande belopp för mruke 
eller maka ·eller barn, som icke fylllt 21 år, 
höjts från 15,000 mark till 40,000 marlk, 
varvid dessa avdrag få göras av arvtagare 
från lott, vars värde icke överstiger •ett
hundratusen mark. Jämlikt gällande lag 
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få dessa av•drag göras, därest lotten i~ke 

övePstiger trettiotusen mark. I 'lagförsla
get har därjämte intagits ett stadgande, 
jäm!likt vilket lösegendom, som tillfallit 
arvlåtarens närmaste arvingar, är skatt·efri 
ända till ett belopp av fyratiotusen mark. 
I sin heLhet innebär propositionen - ehuru 
den innehåller vissa förbättringar i jäm
förelse med den vl:lande lagen - allt ännu 
en rätt betydande ändring av gällande lag 
och är ägnad att i hög grad reducera skat
tens aVJkastning. Ett sådant strävande 
kunde givetvis försvaras, om skattetungan 
överhuvud kunde 1indr8S och framför allt 
den indirekta beskattningen, •som nu vilar 
tung på den :fattiga befolkningen, kunde 
lättas. Då så likväl icke sker, är ·det icke 
heller skäl att sänka den arvsskatt, som 
åvilar större kvarlåtenskaper. Tvärtom 
borde man enligt vår uppfattning vid 
skatteskalans fastställande sträva därhän, 
att den minskning, som vå1las av skatte
minskningarna för medelstora och mindre 

Lottens värde 
mk. 

20,000- 40,000 
40,000- 80,000 
80,000- 160,000 

160,000- 320,000 
320,000- 640,000 
640,000-1,280,000 

1,280,000-2,560,000 
2,560,000-

(3 och 4 mom.) 
Från lott, vars värde icke överstiger ett

hundratusen matk, skall innan skatten be
stämmes, om 'lotten tillfaller arvlåtarens 
barn eller adoptivbarn, som vid skattskyl
dighetens inträdande icke fyllt sexton år 
eller till följd av andligt eller kroppsligt 
lyte är oförmögen till förvärvsarbete, av-

kvarlåtenskapers vidkommande, skulLe gott
göras genom en höjning av den skatt, som 
för närvarande utgår för större kvarlåten
skaper. 

Då jämväl minimigränsen för skattefri 
arvslott i propositionen höjts till det tio
dubbla i jämförelse med gällande lag: 
skulle härav följa, att de närmaste arvin
garnas ovannäimnda minskningar i någon 
mån borde inskränkas. 

VI, 

På grund av vad ovan anförts föreslå 

att skatteskalan i lagförslagets 
9 §, 3 och 4 momenten i sagda pa
ragraf samt 14 § 2 punkten måtte 
erhålLa fölJande lydelse: 

9 §. 
Arvsskatt för lott, som från dödsbo till

faller arvlåtarens avkom1ing, ·adoptivbarn, 
fader, moder, adoptivföräldrar el1er maJka 
eller ma!ke, erlägges enl-igt följande slkala: 

Skatten vid 
minimigränsen 
för etthundra 

mark. 
mk. 

1.5 
2 
3 
4.5 
6.5 
8.5 

10.5 
12.5% 

Konstant 
skattetal 

mk. 

300 
800 

2,400 
7,200 

20,800 
54,400 

134,400 

Tillskott för varje 
minimigränsen över

skjutande fulla 
etthundra mark 

m k. 

2.5 
4 
6 
8.5 

10.5 
12.5 
14.5 

dragas femtiotusen mark samt i övriga fall 
då lotten ti11faUer arvlåtarens .barn ·eller 
adoptivbarn, som icike fy;llt tjuguett år, 
Hksom ock då lott, til!lfruUer :rruvke elLer maJka, 
trettiotusen mavk. 

Om kvarlåtenskapen omfattar möbler och 
'husgeråd, kläder ooh andra bohagsting, 
som ·hört till arvlåtarens hem, är kvarlåten
skapen i de fall, då arvlåtarens barn, 
adoptivbarn eller hustru är arvtagare, vid-
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kommande sådan egendom till ett belopp 
av trettiotusen maflk för varje arvslott 
skattefri. 

14 §. 
Gåvoskatt erlägges icke: 

Helsingfors den 6 april 1937. 

P. Salmenoja. 
Aino Lehtokoski. 
Viljo Rantala. 
Onni Hiltunen. 

2) för möbler och husgeråd, kläder och 
andra bohagsting, som äro avsedda för gå
votagarens eller hans familjs 1personliga 
bruk, då gåvans värde icke överstiger tret
tiotusen mark; 

Matti Turkia. 
Yrjö Welling. 
Hugo Aattela. 
Mauno Pekkala. 

Aug. Kuusisto. 
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Stora utskottets betänkande N:o 39 med 
anledning av regeringens proposition angående ~ag om 
ändring av lagen om ·skatt på arv och gåV'a. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
statsutskottets betänkande n:o 35 hand
lagda lagförslaget med nedananförda änd-

ring. Stora utskottet :får :förty vördsamt 
:föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag sålydande: 

Lag 
angående ändring av lagen: om skatt ·På arv och gåva. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras hä·rmed 9 och 14 §§ i lagen av den 30 de
cember 1921 om skatt på arv och gåva på :följande sätt: 

9 §. 
Arvsskatt :för lott, som :från dödsbo till

faller arvlåtar·ens avkomling, adoptivbarn, 

:fader, moder, adoptivföräldrar eNer maka 
eller make, erlägges enligt :följande liilmla:i 

Lottens värde. 

mk. 

Skatten vid minimi· 
gränsen för ett· 

hundra mark. 
mk. 

Konstant 
skattetal 

mk. 

Tillskott för varje minimi· 
gränsen överskjutande 
fulla etthundra mark. 

m k. 

20,00~ 40,000 ................... . 
40,000-1

: 80,000 ..................•. 
80,000-. 160,000 ................... . 

160,000- 320,000 ................... . 
320,000- 640,000 ................... . 
640,000-1,280,000 ................... . 

1,280,000-2,240,000 ................... . 
2,240,000 skatt: 10 procent av lottens värde. 

Den på förenämnda sätt beräknade skat
ten erlägges: 

till dubbelt belopp för lott, som tillfaller 
broder, syster eller halvbroder eller halv
syster; 

till tredubbelt ·belopp :för 1ot1t, som till
:fa11er :faders eller moders :föräldrar eller 
broders, systers eller iha1vbroders eller 
halvsysters aV'komling; samt 

1.5 
2 
3 
4 
5.5 
7 
8.5 

300 
800 

2,400 
6,400 

17,600 
44,800 

108,800 

2.5 
4 
5 
7 
8.5 

10 
12 

till :femdubbelt belopp :för lott, som till
faller annan släkting eller oskyld. 

Från lott, vars värde icke överstiger ett
hundratusen mark, skall innan skatten be
stämmes, om lotten tillfalleT arvlåtarens 
ibarn eller adoptivbarn, som vid skattSkyl
digllretens inträdande icke fyllt sexton år 
eller till :följd av andl1igt eller kroppsligt 
lyte är oförmögen till förvärvsarbete, av-
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dragas sextiotusen mark samt i övriga bll, 
då 'lotten tillfaller arvlåtarens barn, som 
icke fyllt tjuguett år, liksom ock då lott 
tillfaller make eller maka, fyratiotusen 
mark. 

Om kvarlåtenskapen omfattar möbler och 
husgeråd, ikläder o"h andra bohagsting, 
som hört till arvlåtarens hem, är kvarlåten
skapen i de fall, då aTVlåtarens 'barn, 
adoptivbarn eller hustru är arvtagare, vid
kommande sådan egendom till ett belopp 
av fyratiotusen mark för varje arvslott 
skattefri. 

Lott eller dess enligt föregående moment 
beräknade återstod, vars värde icke uppgår 
t:i:ll tjugutusen mark, är befriad från skatt. 

Helsingfors den 14 april 1937. 

Med adoptivbarn förstås i denna para
graf även sådant fosterbarn, som före det 
lagen om adoptivbarn trätt i kraft och in
nan detsamma fyllt tre år, har upptagits 
i sina fosterföräldrars vård o0h därefter 
av dem ägnats samma omvårdnad som eget 
barn. 

14 §. 
(Likasom i statsutskottets betänkande.) 

Denna lag träder i kraft den 
dock så att skatten i de fall, då skatt

skyldigheten inträtt innan denna lag trä
der i kraft skall beräknas enligt stadgan
dena i den tidigare lagen. 

,( 
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R i ·k s d a g e n s s v a r å ~Regeringens proposition an
gå,e:nde ·lag om ändring av lagen om ·skatt på .arv och 
gå~a. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 7 angående lag om 
ändring av lag·en om skatt på arv och gåva, 

och har Rik:sdagen, som i ärendet emot
tagit statsutskottets betänkande N:o 35, 
anta.gi;t följande lag: 

Lag 
angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed 9 och 14 §§ i lagen av den 30 de
cember 1921 om skatt på arv och gåva på följande sätt: 

9 §. 
Arvsskatt för lott, som från dödsbo till

faller arvlåtarens avkomling, adoptivbarn, 

fader, moder, adoptivföräLdrar eller make 
eller maka, erlägges enligt följande skala: 

Skatten vid minimi-
Konstant 

Tillskott för varje minimi-
Lottens värde gränsen för ett- gränsen överskjutande 

hundra mark skattetal fulla etthundra mark 
mk. mk. mk. mk. 

20,000- 40,000 o •••• o. o o. o •• o. o 1.5 300 2.5 
40,000- 80,000 o o o o o o o o. o. o o o o o 2 800 4 
80,000- 160,000 o o ••• o •••••••••• 3 2,400 5 

160,000- 320,000 ••• o o. o ••• o •••• o 4 6,400 7 
320,000- 640,000 •••• o ••• o o o o •••• 5.5 17,600 8.5 
640,000-1,280,000 ••• o •••• o. o. o o. o 7 44,800 10 

1,280,000-2,240,000 • o. o •••••• o o •••• 8.5 108,800 12 
2,240,000- skatt: 10 procent av lottens värde. 

Den på förenämnda sätt beräknade skat
ten erlägges: 

till dubbelt belopp för lott, som tillfaller 
broder, syster eller halvbroder eller halv
syster; 

till tredubbelt belopp för lott, som till
faller faders eller moders föräldrar eller 
broders, systers eller ·halvbroders eller 
halvsysters avkomling; samt 

till femdubbelt belopp för lott, som till
faller annan släkting eller oskyld. 

Från lott, vars värde icke överstiger ett
hundratusen mark, skall innan skatten be-

stämmes, om lotten tillfaller arvlåtarens 
barn eller adoptivbarn, som vid skattskyl
dighetens inträdande icke fyllt sexton år 
eller som till följd av andligt eller kropps
ligt lyte är oförmöget til:l förvärvsarbete, av
dragas sextiotusen mark samt i övriga fall, 
då lotten Hllfaller arvlåtarens barn eller 
adoptivbarn, som icke fyllt tjuguett år, lik
som ock då lott tillfaller make eller maka, 
fyratiotusen mark. 

Om kvarlåtenskapen omfattar möbler och 
husgeråd, kläder och andra bohagsting, 
som hört till arvlåtarens hem, är kvarlåten-
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skapen i de fall, då arvlåtarens barn, 
adoptivbarn eller ma:ke eller ma'ka är arv
tagare, vidkommande sådan egendom till 
ett belopp av fyratiotusen mal'k för varje 
arvslott skattefri. 

Lott eller dess enligt föregående moment 
beräknade återstod, vars värde icke uppgår 
till tjugutusen mark, är befriad från skatt. 

Med adoptivbarn förstås i denna para
graf även sådant fosterbarn, som före det 
lagen om adoptivbarn trätt i kraft och in
nan detsamma fyllt tre år, har upptagits 
i sina fosterföräldrars vård och därefter 
av dem ägnats samma omvårdnad som eget 
barn. 

14 §. 
Gåvoskatt erlägges icke: 
l) för sådan gåva, för vilken enligt 11 § 

l room. skall erläggas arvsskatt, ej heller 
för morgongåva och hemgift; 

Helsingfors den 20 april 1937. 

2) för möbler och husgeråd, kläder och 
andra bohagsting, som äro avsedda för gå
votagarens eller hans familjs . personliga 
bruk, då gåvans värde icke överstiger fyra
tiotusen mark ; 

3) för det som någon erhållit för upp
fostran eller skolgång eller ock i under
hållsbidrag; samt 

4) för annan gåva, vars värde understi
ger tjugutusen mark; börande dock, om 
gåvotagaren under loppet av två år av 
samma givare erhåller flere sådana gåvor, 
för dessa erläggas skatt, så snart deras sam
manlagda värde stiger till nämnda belopp. 

Denna lag träder i kraft den ......... . 
. . . . do0k så att 'skatten i de fall, då skatt
skyldigheten inträtt, innan denna lag trä
der i 'kraft, skall beräknas enligt stadgan
dena i den tidigare lagen. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
av anslag till underhållskostnader för en ifrågasatt spannmåls
undersökningsanstalt. 

Undersökningen av olika veteslags för
bakningsegenskaper liksom ock vetekvali
tetsundersökningen i allmänhet är hos oss 
först i sin början. På föranstaltande av 
statsmakten hava hos oss allenast 1924, 
1926 och 1928-1929 samt i ringare mån 
jämväl 1930 års veteskördar under led
ning ay centralutskottet för lantbrukets 
försöksverksamhet och för de anslag det
samma för ändamålet . i tiden utverkat bli
vit undersökta, för vilka undersökningars 
resultat har redogjorts i fyra särskilda un
der åren 1927-1933 utkomna publikatio
ner. Under de senaste, utvidgad odlingen 
kännetecknande åren hava veteskördar hos 
oss eJ blivit systematiskt undersökta, och 
även kvalitetsundersökningen vidkom
mande annat inhemsk spannmål är ännu 
oorganiserad, ehuruväl våra växtföräd
lingsanstalter nog under de senaste åren 
utfört särskilda undersökningar på detta 
område. I det allmännas intresse är det 
dock av vikt, att någon neutral anstalt eller 
något organ inrättas för att regelbundet 
ombesörja sådana undersökningar och 
offentliggöra deras resultat, vilket är på
kallat i såväl spannmålsproducentens som 
-konsumentens intresse. 

Av dessa skäl tillsatte lantbruksministe
riet senaste höst en kommitte för planlägg .. 
ning av en neutral spannmålsundersök
ningsanstalt under statsmaktens inseende. 
Efter klarläggande av de olika möjlighe
terna för en spannmålsundersökningsan
stalts inrättande kom kommitten i sitt till 
lantbruksministeriet den 16 sistlidna no-

558-37 

vember avlämnade betänkande till det re
sultat, att man hos oss ej behövde någon 
efter utländska förebilder inrättad jämfö
rdsevis kostsam, ,enbart för spannmålskvali
tetsundersökningar avsedd ny anstalt, med 
eget laboratorium, egen förvaltning och 
egen personal, men i dess ställe kunde in
rätta en spannmålsundersökningsanstalt i 
den mening, att för ändamålet skulle till
sättas ett särskilt självständigt centralt 
orgm1, som skulle låta utföra spannmåls
undersökningar å samtliga de härför lämp
liga undersökningsanstalter, som sedan 
gammalt förefinnas i vårt land. Härvid 
komme närmast i fråga statens agrikultur
kemiska laboratorium. Därjämte kunde 
vissa vid kvalitetsundersökning av spann
mål förekommande specialarbeten utföras 
jämväl å statens frökontrollanstalt samt å 
lantbruksförsöksanstaltens olika avdelnin
gar såsom å växtförädlings- och växt
odlingsavdelningarila samt avdelningarna 
för växtsjukdomar och för skadedjur. Å 
dessa anstalter skulle undersökningarna 
kunna igångsättas för relativt obetydliga 
kostnader, hänförande sig i undersöknings
verksamhetens början blott till anskaffan
det av särskilda nutida specialmaskiner och 
apparater samt i fortsättningen till ,erläg
gandet av tariffenliga avgifter till de olika 
anstalterna för de arbetens utförande, med 
vilka de ombetros. Sålunda skulle av dessa 
anstalter samfällt kunna utföras också 
jämförelsevis ingående spannmålskvalitets
undersökningar genom utnyttjande av den 
specialiserade sakunskapen å varje anstalt. 
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Därest för dessa undersökningars ledande 
och ombesörjande tillsättes ett centralorgan, 
vari den bästa sakkunskapen i vårt land 
på sädesodlingens, växtförädlingens och 
spannmålsundersökningens samt spannmåls
handelns och -användningens specialområ
den vore företrädd, fås för ringa kostnader 
till stånd en för våra förhållanden lämpad 
och våra behov tillsvidare fullt tillfreds
ställande spannmålsundersökningsanstalt. 
Detta centralorgan, som kunde kallas spann
målsundersökningskomission, borde bestå av 
sju medlemmar, av vilka ordföranden skulle 
kallas av statsrådet och de övriga medlem
marna av lantbruksministeriet. 

Sålunda organiserad skulle den ifråga
satta spannmålsundersökningsanstalten hava 
att undersöka: 

a) den inhemska spannmålens använd
barhet för olika ändamål och särskilt olika 
veteslags, men även rågens och kornets för
bakningsduglighet; 

b) vid spannmålskvalitetsundersökning 
förekommande metoders ändamålsenlighet; 

c) förbakningsdugligheten hos olika vete
slag, jämförda sinsemellan, samt de å olika 
odlingsområden hos oss mest odlade vete
slagens förbakningsduglighet; 

d) den inv·erkan vetets, rågens och kor
nets förbakningsduglighet röner av vårt 
klimat och våra årliga väderleksförhållan
den ,av jordens beskaffenhet, gödslingen, 
förväxten, sånings-, slåtter- och bärgnings
tiden, skördens vård å fäitet och i förråd 
m. fl. faktorer, som böra vid sädesodling 
beaktas, samt 

e) jämväl andra v·egetabiliska lantbruks
produkters användbarhet för olika ändamål 
samt vid bedömande därav ifrågakommande 
metoders och apparaters ändamålsenlighet. 

Anstalten borde ock bistå lantbruksorga
nisationerna vid anordnande av handels
spannmålsutställningar eller kvalitetstävlin
gar. 

Vidare skulle å centralorganet ankomma: 
1) att insamla undersökningsmaterial, d. v. s. 

prov, 2) att uppgöra undersökningsplaner 
och fördela undersökningsuppgifterna mel
lan de skilda anstalterna, 3) att för brin
gande i tryckningsskick behandla de frän 
olika anstalter ingående undersöknings
resultaten, 4) att draga slutsatser av un
dersökningsresultaten samt 5) att ombe
sörja och förlägga publikationer över un
dersökningsresultaten. 

Spannmålsundersökningskommissionen 
skulle sammankomma på kallelse av ord
föranden allt efter behov och finge för 
beredning av ärenden eller besörjande av 
vissa uppgifter jämväl fördela sig på av
delningar. För skötsel av löpande ärenden,, 
behandling och bringande i trycknings
skick av undersökningsresultat samt för av
fattande av publikationer skulle avlönas en 
sekreterare, som tillika vore byråförestån
dare. sekreteraren till biträde skulle av
lönas ett byråbiträde. 

De årliga underhållskostnaderna för en 
sådan spannmålsundersökningsanstalt hava 
av kommitten beräknats på sätt som följer: 

l. kommissionens sammanträ
desarvoden och ordförandens 
arvode, inalles .......... . 

2. sekreterarens och byråföre-
ståndarens arvode ........ . 

3. byråbiträdets arvode ..... . 
4. undersökningsavgifter till de 

olika anstalterna ....... . 
5. trycKningskostnader 

mk 

13,000: --

60,00:-
18,000:-

54,000:-
25,000:-

Summa mk 170,000:-

Härvid bör emellertid bemärkas, att de 
under 4 punkten i förestående kalkyl 
nämnda undersökningsavgifterna för de 
statliga anstalternas vidkommande återgå 
i form av vederbörande undersökningsan
stalters tariffenliga faktureringar till stats
verket, vadan de i detta sammanhang äro 
blott skenbara utgifter. 
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I :början av spannmålsundersökningsverk
samheten tillkommer en mängd engångsut
gifter, som föranledas av för undersöknin
garna ä ifrågakommande anstalter erfor
derliga nya maskiners anskaffande och 
kunna sammanfattas under benämningen 
anläggningskostnader. Dessa kostnader har 
kommitten beräknat till inalles 250,000 
mark. 

För sakens påskyndande och i den för
hoppning ,att den ifrågasatta spannmäls
undersökningsanstalten skulle snarast möj
ligt redan i början av innevarande är brin
gas i verksamhet, har V asa Ångkvarn Ak
tiebolag benämnda bolag i lantbruksmi
nisteriet tillhandahållet donationsbrev för
bundit sig att på sätt statsrådet 1eller lant; 
bruksministeriet bestämmer bestrida kost
naderna, intill det av kommissionen beräk
nade belopp av 250,000 mark, för anskaff
ning och montering i drivbart skick av de 
för anstaltens trädande i verksamhet be
hövliga maskinerna. 

Då anläggningskostnaderna för anstalten 

Helsingfors, den 29 januari 1937. 

sålunda äro garanterade, erfordras ytter
ligare allenast medlen för dess årliga un
derhåll. För att anstalten må kunna träda 
i y,erksamhet i medlet av instundande 
februari, då dess syftemål för innevarande 
års vidkommande ännu kan tillfullo för
verkligas, skulle till kostnader för dess 
upprätthållande under den äterstäende ti
den av detta år erfordras omkring 150,000 
mark. 

På ovananförda grunder föreslås, att 
Riksdagen ville besluta 

att i tillägg till statsförslaget för 
innevarande å1· å ett nytt 19 moment 
under 11 huvudtiteln XXIII kapit
let bevilja ett anslag av 150,000 
mark till underhållskostnader för en 
if1·ågasatt spannmålsundersöknings
anstalt, samt 

att berättiga statsrådet att för be
stridande av denna utgift använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Lantbruksminister P. V. H eikkinen. 
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S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 24 med 
anledning av regeringens proposition .angående beviljande 
av anslag t:ill underhållskostnader för en ifrågasatt 
spannmåls~~mdersökningsanstalt. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 sistlidne februari till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
posit·ion n:o 8 angående beviljande av an
slag till underhållskostnader för en ifråga
satt spannmålsundersökningsanstalt. I 
ärendet har jämlikt riskdag.ens beslut in
hämtats agrarutskottets utlåtande, vilket 
såsom bilaga fogats till detta !betänkande. 

På skäl, som anföras i propositionen, fin
ner utskoUet det vara 'av vikt, att ett organ 
inrättas, som sörjer för, att regelbundna 
undersökningar av säJdesväxter verkstäl
las och att resultaten av dessa publi
cems. Detta organ skuUe låta utföra un
dersö'lmingar rörande spannmiHen i landet 
å redan förefintliga för ändamå!let lämp
liga anstalter, och såsom sådana skulle 
närmast ifrågakomma statens lantbrukske
miska laboratorium samt frökontrollanstal
ten, vi·lka mot särskild taxa verkställa ana
lyser. I propositionen har förutsatts, att 
dylika undersökningar skulle, förutom vid 
de ovannämnda inrättningarna, verkstä:llas 
jämvä:l å vissa av lantbruksförsöksanstal
tens avdelningar. De sistnämnda, viLka 
icke verkställa analytiska undersökningar 
mot taxa ·och vilka ,det endast åligger att 
genomföra av centralutskottet för lantbru
kets försöksverksamhet godkända försöks
och undersökningsprogram, kunna dock en
ligt utskottets förmenande icke åläggas att 
utföra uppdrag, som planlagts av direktio
nen för den i propositionen nämnda, utan
för dess eget förvaltningsorgan stående 

spannmålsundersökningsanstalten~ På grund 
härav kunna i spannmålsundersökningsan
staltens undersökningsprogram ej heller 
inrymmas undersökningar rörande den in
verkan vetets, rågens och kornets förbak
ningsduglighet röner t. ex. av gödslingen, 
förväxten, sånings-, slåtter- och bärgnings
tiden samt skördens vård å fältet, vilka 
frågors klarläggande förutsätter föranstal
tande av omfattande fältförsök, som med 
framgång kunna utföras endast å lantbruks
försöksanstaltens avdelningar. Enligt ut
Skottets åsikt vore det ej heller tillbörligt, 
att behandlingen och publiceringen av re
sultaten av dessa undersö'lmingar skulle an
förtros spannmålsundersökningsanstalten 
med fö11bigående av lantbruksförsäksan
staltens avdelningar vilka komme att ned
lägga förhållandevis mera arbete på dessa 
undersökningar. Undersökningar av sagda 
slag kunde fördelaktigast och med största 
sakkännedom verkstäHas å lantbruksförsöks
anstaltens avdelningar, vilka borde beredas 
möjlighet att enligt taxa få Jåta undersölka 
sina spannmålsprov med anlitande av de 
apparater, som anskaffats för spannmåls
undersökningsanstaltens räkning. 

Med hänvisning till vad ovan anförts 
får utskottet, som i övriga punkter omfat
tar motiveringen i regeringens proposition, 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
i tillägg till statsförslaget för in

nevarande år å ett nytt 19 moment 
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under 11 huvudtitelns XXIII kapi
tel bevilja ett anslag av 150,000 
mark till underhållskostnader för en 
ifrågasatt spannmålsundersöknings
anstalt; samt 

Helsingfors den 16 mars 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
Harvala, Hirvensalo, Hästhacka, Junes, 

berättiga statsrådet att för be
striiktnde av denna wtgift använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

Kuusisto, Leppälä, Moilanen, Pilppula, 
Rantala, .Salmenoja, Soini, Turkia och 
W elling samt suppleanterna Bryggari, J\11. 
Hann ula, J oukanen, Tuorila och V enho. 



Bilaga. 3 

RIKSDAGENS 

AGRARUTSKOTT. 

B~'laga. 

Helsingfors T i Il S t a t s u t s k o t t e t. 
den 16 februari 1936. 

Utlåtande N:o l. 

statsutskottet har den 11 innevarande 
februari anhållit om agrarutskottets utlä
tande rörande regeringens proposition n:o 8 
angående beviljande av anslag till under
hällskostnader för en ifrågasatt spannmäls
undersökningsanstalt, med anledning varav 
agrarutskottet vördsamt får anföra föl
jande. 

Enligt utskottets åsikt ligger det i spann
mälsproducenternas och -'konsumenternas 
intresse, att en statens inrättning eller ett 
organ inrättas, som handhar undersöknin
gen av den inhemska spannmälens använd
barhet m. fl. egenskaper och ansvarar för, 

att undersökningar av sagda slag regel
bundet utföras samt resultatet av dessa 
publiceras. Då den i propositionen åsyf
tade spannmålsundersökningsanstalten skall 
anpassas efter våra förhållanden och åt
minstone tillsvidare kommer att tillgodose 
behovet hos oss och då densamma kan åstad
kommas med obetydliga kostnader, förordar 
utskottet inrättandet av sagda spannmäls
undersökningsanstalt och får vördsamt fö
reslå, 

att ifrågavarande proposition 
måtte godkännas. 

På agrarutskottets vägnar: 

J. Koivisto. 

Teini Ahava. 
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R i k :s ·d 1a g e n :s s v a r å Regeringens proposition an
gående beviljande av anslag till underhållsiko:stnader för 
en ifrågasatt !S1pi!linnrmåilsundersökning1sansmlt. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 8 angående beviljande 
av anslag till underhållskostnader för en 
ifrågasatt spannmålsundersökningsanstalt, 
oeh har statsutskottet i ärendet avgivit sitt 
betänkande N: o 24. 

I propositionen har förutsatts, att i den
samma åsyftade undersökningar skulle 
verkställas jämväl å vissa av lantbruksför
söksanstaltens avdelningar. Dessa avdelnin
gar, å vilka i~ke verkställas analytiska un
dersökningar mot taxa och vilka det endast 
åligger att genomfö·ra av centralutskottet 
för lantbrukets försöksverksamhet godkända 
försöks- och undersökningsprogram, kunna 
enligt Riksdagens förmenande icke åläggas 
att utföra uppdrag, som planlagts av di
rektionen för den utanför dess eget för
valtningsorgan st!ående spannmålsundersök
ningsanstalten. På grund 'härav kunna i 
spannmålsundersökningsanstaltens under
sökningsprogram ej inrymmas undersöknin
gar rörande den inverkan vetets, rågens 
och kornets förbakningsduglighet röner 
exelnpelvis av gödslingen, förväxten, så
nings-, slåtter- och bärgningstiden samt 
skördens vård å fä:l te t, villka frågors klar
läggande förutsätter föranstaltande av om
fattande fältförsök, som med framgång 
kunna utföras endast å lantbruksförsöks-

Helsingfors den 19 mars 1937. 

anstaltens avdelningar. Enligt Riksdagens 
åsikt är det ej heller t·ilJiböl'ligt, att be
handlingen och publiceringen av resul
taten av dessa undersökningar anförtros 
spannmålsundersökningsanstalten med för
bigående av lantbruksförsöksanstaltens av
delningar, vilka komme att nedlägga för
hållandevis mera avbete på undersöknin
garna. Undersökningar av sagda slag 
kunna fördela!ktigast och med största sak
kännedom verkställas å lantbruksförsöks
anstaltens avdelningar, vilka borde beredas 
möjlighet att enligt taxa få låta undersöka 
sina spannmålsprov med anlitande av de 
apparater, som anskaffats för spannmåls
undersökningsanstaltens räkning. 

Med hänvisning till vad ovan anförts 
har Riksdagen beslutat 

i tillägg till statsfö1·slaget för in
nevarande år å ett nytt 19 moment 
under 11 huvudtitelns XXIII kapi
tel bevilja ett anslag av 150,000 
mark till underhållskos/Jooder för en 
ifrågasatt spannmålsundersöknings
anstalt; samt 

berättiga Statsrådet att för be
str?:dande av denna utgift använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående lag OJll 

hämmande av djursjukdomar. 

Den nu gällande lagen om hämmande av 
husdjurssjukdomar av den 29 september 
1922 grundar sig på ett redan år 1908 av
givet kommittebetänkande. Det var därför 
redan vid lagens stiftande att befara, att 
till följd av veterinärvetenskapens snabba 
utveckling uppfattningen om olika sjuk
domars bekämpande skulle under denna 
långa förberedelsetid förändras. Erfaren
heten ådagalade även, att så var fallet, 
och snart var man tvungen att ändra 
flere paragrafer i lagen, en del t. o. m. 
ett par gånger. Då lagen nu åter er
fordrar kompletteringar och ändringar, 
har det ansetts sakenligt att hela lagen 
förnyas. 

I fråga om de delar, i vilka den nya 
lagen komme att avvika från den gäl
lande, må nämnas följande. 

Lagen är föreslagen att benämnas lag om 
hämmande av djursjukdomar, på det att 
redan rubriken måtte utvisa, att den skall 
äga tillämpning jämväl med avseende å 
renar, pälsdjur, vilda djur, som hållas i 
fångenskap, burfåglar, bin o. s. v., hos 
vilka kunna förekomma sjukdomar, som 
äro ägnade att allvarligt hota husdjurs och 
människors hälsa. 

Bland de i lagförslaget upptagna sjuk
domar, vilkas !bekämpande för närvarande 
är ordnat genom beslut av statsrådet, men 
vilka icke i gällande lag beaktats, äro att 
nämna bl. a. smittsam anemi hos häst, vit 
diarre hos höns samt hönstuberkulos, var
utom skabb hos får, get och häst borde, 
med hänsyn till sjukdomsalstraren, i lagen 
jämställas och bestämmelserna om smittsam 
kastning utsträckas till att gälla också 
andra djur än nötkreatur. Det är i all
mänhet ej lämpligt att i lag angiva, hos 

4085-:30 

vilket djurslag viss sjukdon1 kan uppträda, 
enär sjukdom alltid måste bekämpas, hos 
vilket djurslag den än må yppa sig. För
denskull har förteckningen över djurslag, 
som äro mottagliga för viss sjukdom, i la
gen utelämnats, och borde närmare be&täm
melser vid behov få utfärdas genom för
ordning. 

Alldeles nya sjukdomar, som jämväl 
borde i lagen beröras, äro grishosta och 
hos häst uppträdande beskällaresjuka. Den 
förstnämnda sjukdomen har enligt senaste 
forskningsresultat visat sig vara en själv
ständig sjukdom, som även i vårt land 
åstadkommer mycken skada och synes 
hastigt sprida sig. Den senare åter är en 
farlig hästsjukdom, som visserligen ännu 
ej iakttagits i vårt land, men vilken när 
som helst kan uppträda även här. 

Däremot kan smittsam mulinflammation 
hos häst från lagen bortlämnas, emedan 
den icke har större praktisk betydelse. 

Elakartad lungsjuka har översatts 
finska texten till ,naudan keuhkorutto". 

Enligt 3 § i gällande lag kan veder
börande myndighet för utrönande av sjuk
doms beskaffenhet eller för hämmande av 
sjukdoms spridning förordna om avlivande 
av djur för varje i lagen angivet slag av 
sjukdom, men ersättning utgives av staten 
endast för djur, som avlivas på grund av 
någon i 7 § av sagda lag nämnd sjuk
dom. Innan ersättning erlägges, skall upp
skattning av djurets fulla värde i friskt 
tillstånd ske, och enligt lagens verkstäUig
hetsförordning hör bruks- och avelsvärdet 
därvid tagas i betraktande. Ersättning ut
går med hela uppskattningsvärdet, där dju
ret lidit av sjukdom, som i allmänhet icke 
leder till död, och med tre fjärdedelar av 
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värdet, där djuret varit behäftat med sjuk
dom, som förr eller senare skulle hava lett 
till djurets död eller gjort det mer eller 
mindre obrukbart. 

Enär det måste anses rättvist, att ersätt
ning erlägges för alla djur, som till följd 
av smittsam sjukdom måste avlivas, har i 
lagen förutsatts en sådan ersättningsmöj
lighet. 

Då enligt den nuvarande lagstiftningen 
vid värdering av djur 'bör 'beaktas, förutom 
bruKsvärdet, särskilt även avelsvärdet, är 
det att befara, att avelsvärdet härvid lätt 
uppskattas för högt, särskilt i fråga om 
djur frän besättningar, om vilka det är 
känt, att vid försäljning av djur frän dem 
någon gång erlagts mycket höga pris. Då 
staten härigenom kunde komma att utgiva 
ersättning för i själva verket obefintliga 
värden, har man i den nya lagen velat till 
grund för värderingen lägga endast dju
rets bruksvärde. 

Principen i den nuvarande lagen, att 
för djur, som avlivats till följd av viss 
sjukdom, erlägges hela uppskattningsvär
det, påkallar justering. Detta tillväga
gående kan nämligen medföra den allvar
liga faran, att kreatursägaren blir oförsik
tig vid anskaffande av djur och likgiltig 
vid sjukdomars bekämpande, emedan han 
alltid har möjlighet att slutligen vid dju
rens nedslaktning erhålla full ersättning 
för dem. Härifrän böra dock undantagas 
kreatursbesättningar, som nedslaktas till 
följd av boskapspest eller mul- och klöv
sjuka, emedan det för bekämpande av 
sagda sjukdomar, inom ett av dessa sjuk
domar besmittat område ofta ·blir nödvän
digt att nedslakta även alldeles friska be
sättningar. Endast för djur, som nedslak
tats till följd av dessa två sjukdomar, 
skulle alltså fullt uppskattningsvärde er
läggas, men i fråga om djur, avlivade till 
följd av varje annan sjukdom, endast tre 
fjärdedelar därav. 

Av de punkter, som påkalla förtydligande, 
bör särskilt nämnas 13 § i nu gällande 
lag, enligt vilken genom förordning endast 
utförsel och införsel av djur kan begrän
sas. Det är naturligt, att detta måste avse 
jämväl införsel och utförsel av oberedda 
delar och råprodukter av djur, såsom hu
dar, skinn, ull, horn, klövar, fett o. s. v., 
emedan dessa kunna vara lika farliga 
smittspridare som djuren själva. Lagstift
ningen borde alltså ändras ·i enlighet här
med. 

I samma lagrum borde även intagas 
bestämmelser rörande förbud mot eller in
skränkning av försäljning och transport av 
djur och oberedda delar och räprodukter 
av djur samt även av andra smittspri
dande föremål, om vilket nu stadgas i 3 § 
av gällande lag. 

Enligt nu gällande lag är ägaren skyl
dig att skrida till isoleringsåtgärder vid 
uppträdande av alla de sjukdomar, som i 
lagen uppräknas. Enligt förevarande lag
förslag är isolering, då fråga är om de 
lindrigare sjukdomar, som uppräknas i 
l § l mom. 5 punkten ,oundgänglig endast 
där sjukdomen antagit sådan hotan karak
tär, att beträffande densamma speciella åt
gärder måst vidtagas. 

I lagförslagets 5 § har för tydlig
hets skull tillagts, att de kostnader, som 
föranledas av för kadavrets förstöring 
erforderligt bränsle, såsom ved, petroleum 
m. m., skola erläggas av staten, enär upp
bränningen är ett slags desinfektion och 
desinficieringsämnen i allmänhet anskaffas 
på statens bekostnad. Övriga förtydligan
den äro huvudsakligen av formell beskaf
fenhet. 

I lagförslaget har intagits en straffpara
graf,. som fullständigt saknas i den nu
varande lagen. 

Det lagförslag, som i enlighet härmed 
förelägges Riksdagen till antagande, är av 
följande lydelse: 
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Lag 
om hämmande av djwsjukdomar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
I denna lag föreskrivna åtgärder skola 

vidtagas, där i landet yppat sig eller med 
fog kan misstänkas yppa sig eller landet 
hotas av någon av följande djursjukdomar: 

l. hoskapspest (pestis hovina) 
mul- och klövsjuka ( aphthae epizoo
ticae) 

elakartad lungsjuka (pleuropneu
monia contagiosa i!Jovum) 

mjältbrand (anthrax) 
frasbrand (gangraena emphysema

tosa) 
rots (malleus) 
smittsam anemi hos häst (anaemia 

infectiosa equorum) 
beskällaresjuka ( exanthaema coitale 

paralyticum) 
skabb (scabies) 
koppor hos får (variola ovina) 
svinpest (pestis suum) 
svinsjuka (septicaemia haemorrhagica 

suum) 
rabies (rabies) 
hönskolera ( eholera gallinarum) 
fågelpest (pestis avium) 
vit diarre (typhus gallinarum) 

2. tuberkulos (tuberculosis) 
3. smittsam kastning ( a:bortus infectio

sus) 
4. smittsam !lymfkärlsinflallllllation 

(lymphangioitis epizootica) 
lungröta (influenza pectoralis) 

grishosta (bronchopneumonia catar
rhalis chronica infectiosa suum) 

5. rödsot (piroplasmosis bovum) 
elakartad katarralfeber ( eoryza 

gangraenosa bovum) 
revorm (trichophytia) 
kval'ka ( coryza contagiosa equorum) 

influensa (influenza catarrhalis) 
rödsjuka (erysipelas suis) 

Har annan djursjukdom konstaterats i 
landet eller är sådan sjukdoms uppträ
dande i landet att befara, kan statsrådet 
på framställning av lantbruksministeriet 
besluta, vilka åtgärder med tillämpning av 
bestämmelserna i denna lag böra vidtagas. 

2 §. 
Då djur har eller med fog misstänkes 

hava insjuknat i någon av de i l § 
l :m.om. 1-4 punkterna omförmälda sjuk
domarna, åligge djurets ägare att därom 
ofördröjligen göra anmälan hos veder
börande myndighet. 

3 §. 
I fall, som ov·an i 2 § avses, så ock 

där någon av de i l § l mom. 5 punkten 
nämnda sjukdomarna fått sådan karaktär, 
att för dess bekämpande särskilda åtgär
der vidtagits, vare ägaren skyldig att låta 
isolera av sjukdomen angripet eller därför 
misstänkt djur samt, där sådant för fast
ställande av sjukdomen eller för hind
rande av dess spridning anses nödigt, på 
förordnande av vederbörande myndighet 
avliva detsamma, ävensom vidtaga och un
derkasta sig· de övriga åtgärder, som med 
avseende å sjukdomens art av veder
börande myndighet kunna påbjudas. 

4 §. 
Misstänkt för att vara angripet av i 

denna lag avsedd sjukdom anses: 
djur, som företer symptom på sjukdom, 

samt 
djur, som eljest kan med fog befaras 

vara smittat. 
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5 §. 
Av kostnaderna för sjukdomars bekäm

pande erläggas: 
av ägaren eller, om han är medellös, 

av kommunen de utgifter, som föranletts av 
djurens isolering samt av arbeten för ren
göring, desinfektion, djurets avlivande och 
kadavrets förstör.ing; varutom ägaren är 
skyldig att anskaffa och bekosta erforder
lig hjälp vid besiktning, undersökning eller 
annan behandling av djuren; 

av den kommun eller de kommuner, där 
sjukdomen föx·ekommer, de utgifter, som 
föranledas av det smittade områdets be
vakning eller avspärrning; samt 

av staten utgifterna för av vederbörande 
myndighet föreskrivna desinfektions- och 
ympämnen samt ämnen för kadavrets 
förstöring, så ock för tuberkulin, mallein 
och andra likartade diagnostiska medel 
ävensom för av veterinär för bekämpande 
av sjukdomen på vede:vbörande myndighets 
förordande företagna resor och förrätt-
ningar. 

för djur, som avlivats på grund av 
annan i l § omförmäld sjukdom. 

statsrådet besluter, huruvida och i vilken 
mån ersättning skall erläggas för djur, 
som avlivats med anledning av sådan 
sjukdom, för vars bekämpande statsrådet 
i enlighet med l § 2 mom. förordnat, att 
åtgärder skola vidtagas. 

Ersättning erlägges endast för idisslande 
djur, till hästsläktet hörande djur, svin 
och nyttofjäderfä. 

Har djuret vid obduktionen befunnits 
fritt från den ifrågasatta sjukdomen, men 
däremot behäftat med annan åkomma, som 
väsentligen nedsätter dess värde, utgår 
ersättningen minskad i enlighet härmed. 

För avlivat djur, som i sin helhet eller 
delvis kan tillgodogöras, utgår ersättnin
gen minskad i enlighet härmed. 

7 §. 
Kostnaderna för i 6 § omnämnda vär

dering av djur bestridas av statsmedel. 

Föreligger hoskapspest eller mul- och 8 §. 
klövsjuka, bestridas alla i denna paragraf Rätt till erhållande av ersättning är 
nämnda kostnader av statsmedeL förlorad: 

6 §. 
För djur, som avlivats på grund av stad

gandet i 3 § eller dött till följd av 
skyddsympning, påbjuden av vederbörande 
myndighet, tillkommer djurets ägare er
sättning av statsmedel. Ersättning@ ut
går, efter föregången uppskattning av dju
ret till dess bruksvärde i friskt tillstånd, 

med fulla uppskattningsvärdet: 
för djur, som vid obduktion 'befunnits 

fritt från den sjukdom, för vilken det 
misstäro:kts; 

för djur, som dött till följd av skydds
ympning; samt 

för djur, som nedslaktats till följd av 
boskapspest eller mul- och klövsjuka; 

med tre fjärdedelar av uppskattnings
värdet: 

om djurets ägare åsidosatt gällande be
stämmelser om hämmande av djursjukdo-
mar; 

om djurets ägare vid anskaffandet av 
djuret haft eller med beaktande av om
ständigheterna bort hava kännedom om, 
att detsamma varit ~behäftat med i denna 
lag eller ·i med stöd därav utfärdade stats
rådsbeslut avsedd sjukdom; eller 

om djur, som från annat land införts, 
angripits av i denna lag eller i med stöd 
därav utfärdade statsrådsbeslut avsedd 
sjukdom innan sex månader förflutit från 
införseln av djuret och därest icke utredas 
kan, att djuret blivit smittat i Finland. 

9 §. 
V ad ovaH sta-dgats beträffande ägare av 

djur, äger tillämpning jämväl med av-
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seende av innehavare samt, där ägaren eller 
innehavaren ej är tillstädes, å hans ställ
företrädare. 

10 §. 
Angående bekämpandet av djursjukdo

mar bland försvarsväsendet tillhöriga djur 
. stadgas genom förordning. 

11 §. 
Underlåter djurets ägare eller innehavare 

eller ock dennes ställföreträdare att upp
fylla något, vartill han enligt denna lag är 
förpliktad, skola erforderliga åtgärder på 
ägarens eller innehavarens bekostnad vid
tagas på föranstaltande av vederbörande 
myndighet. 

12 §. 
Den, som bryter mot stadgandena i denna 

lag eller med stöd av densamma utfär
dade bestämmelser, straffes, där ej annor-

Helsingfors den 29 januari 1937. 

städes i lag strängare straff är stadgat, 
med minst tjugu dagsböter. 

13 §. 
Närmare föreskrifter rörande bringandet 

i verkställighet och tillämpningen av denna 
lag utfärdas genom förordning . 

Likaså må genom förordning utfärdas 
stadganden rörande förbud mot eller in
skränkning av försäljning, transport samt 
ut- och införsel av djur och oberedda delar 
och råprodukter av djur samt även av 
andra smittspridande föremål till före
byggande av i denna lag eller med stöd 
därav utfärdade statsrådsbeslut avsedda 
djursjukdomars spridning. 

14 §. 
Denna lag träder i kraft den 

193 , och upphäves härigenom lagen den 
29 september 1922 om hämmande av hus
djurssjukdomar. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Lantbruksminister P. V. H eikkinen. 
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E k o n o m i u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 12 
med anledning av regeringens proposition angående lag 
oon hämmande av djursjukdomar. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 sistlidne februari till ekonomiutskot
tet för beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 9 angående lag om häm
mande av djursjukdomar. Efter att hava 
hört sakkunniga får utskottet vördsamt 
anföra följande. 

Gällande lag av den 29 september 1922 
om hämmande av husdjurssjukdomar har 
hittills till olika delar ändrats redan tre 
gånger, nämligen åren 192r5, 1929 och 
1935. Då det ånyo 'befunnits nödvändigt att 
i lagen vidtaga av utvecklingen betingade 
kompletteringar och ändringar, är det på 
sin plats, att lagen i sin helhet revideras, 
såsom regeringen föreslår. 

Såsom rubrik å lagen föreslår utskottet: 
,,Lag om djursjulkdomar''. 

Förutom lagens revidering i dess !hel-

het ha de 'ändringar, som föreslagits 
i lagen, uppräknats och i detalj moti
verats i regeringens proposition. Utskot
tet, som förenar sig om propositionens 
motivering, finner de föreslagna ändrin
garna nödvändiga och ändamålsenliga och 
förordar ·förty desamma. För att 8 § i 
lagförslaget bleve samstämmig med 12 § 
och i övrigt bättre komme att motsvara 
sitt syftemål, har utskottet i punkt l i 
8 § tillfogat orden: ,stadganden och". 
Övriga av utskdttet i lagförslaget vidtagna 
ändringar äro av formell art och tarva 
icke någon motivering. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifrå
gavarande lagförslag sålydande: 

Lag 
om (u t e s l.) djursjuk!d~mar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l och 2 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

3 §. 
I fa:ll, som (utesl.) i 2 § avses, så ock 

där någon av de i l § l mom. 5 punkten 
nämnda sjukdomarna fåJtt sådan karaktär, 
att för dess bekämpande särskilda Mgär
der vidtagits, vare ägaren skyJdig att låta 

isolera av sjukdomen angripet eller därför 
misstänkt djur samt, där sådant för fast
ställande av sjukdomens art eller för hind
rande av dess spridning anses nödigt, på 
förordnande av vederbörande myndighet 
avliva detsamma, ävensom vidtaga och un
derkasta sig de övriga åtgärder, som med 
avseende å sjukdomens art av veder
börande myndighet kunna påbjudas. 
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4 §. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

5 §. 
Av kostnaderna för sjukdomars bekäm

pande erläggas: 
av ägaren eller, om han är medellös, 

av kommunen de utgifter, som föranletts 
av djurets isolering samt av arbeten för 
rengöring, desinfektion, djurets avlivande 
och kadavrets förstöring; varutom ägaren 
är skyldig att anskaffa och bekosta erfor
derlig hjälp vid besiktning, undersökning 
eller annan behandling av djuret ; 

av den kommun eller de kommuner, där 
sjukdomen förekommer, de utgifter, som 
föranleda8 av det smittade området8 be
vakning eller avspärrning; samt 

av staten utgifterna för av vederhörande 
myndighet föreskrivna desinfektions- och 
ympämnen samt ämnen för kadavrets 
förstöring, så ock för tuberkulin, ma:llein 
och andra likartade diagnostiska medel 
ävensom för av veterinär för bekämpande 
av sjukdomen på vederbörande myndighets 
förordnande företagna resor och förrätt
ningar. 

Föreligger boskapspest eller mul- och 

Helsingfors den 27 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Reinikainen, viceordföranden 
Kaasalainen samt ledamöterna Aarniokoski 
Bonsdorff, A. Halonen, Helenelund: 

klövsjuka, bestridas alla i denna paragraf 
nämnda kostnader ur statsmedel. 

6 och 7 §§. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

8 §. 
Rätt till erhållande av ersättning är 

förlorad: 
om djurets ägare åsidosatt gällande stad

ganden och bestämmelser om hämmande av 
djursjukdomar ; 

om (utesl.) ägaren vid anskaffandet av 
djuret haft eller med beaktande arv om
ständigheterna bort hava kännedom om, 
att detsamma varit behäftat med i denna 
lag eller i med stöd därav utfärdade stats
Pädsbeslut avsedd sjukdom; eller 

om djur, som från annat land införts 
angripits av i denna lag eller i med stöd 
därav utfärdade staborådsbeslut avsedd 
sjukdom innan sex månader förflutit från 
införseln av djuret och därest icke utredas 
kan, att djuret blivit smittat i Finland. 

9-14 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Kemppi, Kuittinen, Lehikoinen, Metsä
ranta, Nikkola, Penttala, Pesonen, Soini
nen, Tolonen och V ehkaoja. 
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Stora utskottets betänkande N:o 61 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
hämmande av djursjukdomar. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta lag
förslaget, som grundar sig på regeringens 
proposition, med de i ekonomiutskottets 
betänkande n:o 12 däri föreslagna ändrin
gar och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 3 maj 1937. 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslaget i enlighet med ekonomiut
skottets betänkande. 



l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 



1937 Rd.- Riksd. svar.- Prop. N:o 9. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående lag om hä.mmande av dj,ursjukdomar. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 9 angående lag om 
hämmande av djursjukdomar, och har Riks-

dagen, som i ärendet emottagit Ekonomi
utskottets betänkande N :o 12, antagit föl
jande lag: 

Lag 
om djursjrukdomar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
I denna lag föreskrivna åtgärder skola 

vidtagas, där i landet uppträtt eller med 
fog ikan misstänkas hava yppat sig eller 
där landet hotas av någon bland följande 
djursjukdomar: 

l. boskapspest (pestis bovina) 
mul- och klövsjuka (aphthae epizoo

ticae) 
elakartad lungsjuka (pleuropneu

monia contagiosa :bovum) 
mjältbrand (anthrax) 
frasbrand (gangraena emphysema

tosa) 
rots ( malleus) 
smittsam anemi hos häst ( anaemia 

infectiosa equorum) 
beskällaresjuka (exanthaema coitale 

paralyticum) 
skabb (scabies) 
koppor hos får (variola ovina) 
svinpest (pestis suum) 
svinsjuka (septicaemia haemorrhagica 

suum) 
rabies (rabies) 
hönskolera ( eholera gallinarum) 
fågelpest (pestis avium) 
vit diarre (typhus gallinarum) 

2. tuberkulos (tuberculosis) 
3. smittsam kastning ( abortus infectio

sus) 
4. smittsam 'lymfkärlsinflammation 

(lymphangioitis epizootica) 
lungröta (influenza pectoralis) 
grishosta (bronchopneumonia catar

rha1is ehronica infectiosa suum) 
5. r~dsot (piroplasmosis bovum) 

elakartad katarralfeber (coryza 
gangraenosa 'bovum) 

revorm ( trichophytia) 
kvarka ( coryza contagiosa equorum) 
influensa (influenza catarrhalis) 
rödsjuka (erysipelas suis) 

Har annan djursjukdom konstaterats i 
landet eller är sådan sjukdoms uppträ
dande i landet att befara, kan statsrådet 
på framställning av lantbruksministeriet 
besluta, vilka åtgärder med tillämpning av 
bestämmelserna i denna lag böra vidtagas. 

2 §. 
Då djur har eller med fog misstänkes 

hava insjuknat i någon av de i l § 
l mom. 1-4 punkterna omförmälda sjuk
domarna, åligge djurets ägare att därom 
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ofördröjligen göra anmälan hos veder
börande myndighet. 

3 §. 
I fall, som i 2 § avses, så ock där nå

gon av de i l § l mom. 5 punkten 
nämnda sjukdomarna fått sådan karaktär, 
att för dess bekämpande särskilda åtgär
der vidtagits, vare ägare skyldig att låta 
isolera av sjukdomen angripet eller därför 
misstänkt djur samt, där sådant för fast
ställande av sjukdomen eller för hind
rande av dess spridning anses nödigt, på 
förordnande av vederbörande myndighet 
avliva detsamma, ävensom vidtaga och un
derkasta sig de övriga åtgärder, som med 
avseende å sjukdomens art av veder
börande myndighet kunna påbjudas. 

4 §. 
Misstänkt för att vara angripet av i 

denna lag avsedd sjukdom anses: 
djur, som företer symptom på sjukdo

men; samt 
djur, som eljest kan med fog befaras 

vara smittat. 

5 §. 
Av kostnaderna för sjukdomars bekäm

pande erläggas: 
av ägaren eller, om han är medellös, 

av kommunen de utgifter, som föranletts av 
djurets isolering samt av aDbeten för ren
göring, desinfektion, djurets avlivande och 
kadavrets förstöring; varutom ägaren är 
skyldig att anskaffa och bekosta erforder
lig hjälp vid besiktning, undersökning eller 
annan 1behandling av djuret; 

av den kommun eller de kommuner, där 
sjukdomen förekommer, de utgifter, som 
föranledas av det smittade områdets be
vakning eller avspärrning; samt 

av staten utgifterna för av vederbörande 
myndighet föreskrivna desinfektions- och 
ympämnen samt ämnen för kadavrets 
förstöring, så ock för tuberkulin, mallein 

och andra likartade diagnostiska medel 
ävensom för av veterinär för bekämpande 
av sjukdomen på vedel."börande myndighets 
rörordnande företagna resor och förrätt
ningar. 

Föreligger boskapspest eller mul- och 
klövsjuka, bestridas alla i denna paragraf 
nämnda kostnader ur statsmedel. 

6 §. 
För djur, som avlivats på grund av stad

gandet i 3 § eller dött till följd av 
skyddsympning, påbjuden av vederbörande 
myndighet, tillkommer djurets ägare er
sättning ur statsmedel. Ersättningen ut
går, efter föregången uppskattning av dju
ret till dess bruksvärde i friskt tillstånd, 

med fulla uppskattningsvärdet: 
för djur, som vid obduktion befunnits 

fritt från den sjukdom, för vilken det 
misstänkts; 

för djur, som dött till följd av skydds
ympning; samt 

för djur, som nedslaktats till följd av 
boskapspest eller mul- och klövsjuka; 

med tre fjärdedelar av uppskattnings
värdet: 

för djur, som avlivats på grund av 
annan i l § omförmäld sjukdom. 

statsrådet besluter, huruvida och i vilken 
mån ersättning skall erläggas för djur, 
som avlivats med anledning av sådan 
sjukdom, för vars bekämpande statsrådet 
i enlighet med l § 2 mom. förordnat, att 
åtgärder skola vidtagas. 

Ersättning erlägges endast för idisslande 
djur, till hästsläktet hörande djur, svin 
och nyttofjäderfä. 

Har djuret vid obduktionen befunni,ts 
fritt från den ifrågasatta sjukdomen, men 
däremot behäftat med annan åkomma, som 
väsentligen nedsätter dess värde, utgår 
ersättningen minskad i enlighet härmed. 

För avlivat djur, som i sin helhet eller 
delvis kan tillgodogöras, utgår ersättnin
gen minskad i enlighet härmed. 
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7 §. 
Kostnaderna för i 6 § omnämnd vär

dering av djur bestridas ur statsmedel. 

8 §. 
Rätt till erhållande av ersättning går 

förlorad: 
där djurets ägare åsidosatt gällande stad

ganden och bestämmelser om ·hämmande av 
djursjukdomar; 

där ägaren vid anskaffandet av djuret 
haft eller med beaktande av omständig
heterna bort hava kännedom om, att det
samma varit behäftat med i denna lag 
eller i med stöd därav utfärdade stats
rådsbeslut avsedd sjukdom; eller 

där djur, som från annat land införts, 
angripits av i denna lag eller i med stöd 
därav utfärdade statsrådsheslut avsedd 
sjukdom innan sex månader förflutit från 
införseln av djuret och därest icke utredas 
kan, att djuret blivit smittat i Finland. 

9 §. 
V ad ovan stadgats beträffande ägare av 

djur, äger tillämpning jämväl med av
seende å innehavare samt, där ägaren eller 
innehavaren ej är tillstädes, å hans ställ
företrädare. 

10 §. 
Angående bekämpandet av djursjukdo

mar bland försvarsväsendet tillhöriga djur 
stadgas genom förordning. 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

11 §. 
Underlåter djurets ägare eller innehavare 

eller ock dennes ställföreträdare att upp
fylla något, vartill han enligt denna lag är 
förpliktad, skola erforderliga åtgärder på 
ägarens eller innehavarens bekostnad vid
tagas på föra:nstaltande av vederbörande 
myndighet. 

12 §. 
Den, som bryter mot stadgandena i denna 

lag eller med stöd av densamma utfär
dade bestämmelser, straffes, där ej annor
städes i lag strängare straff är stadgat, 
med minst tjugu dagsböter. 

13 §. 
Närmare föreskrifter rörande verkstäl

ligheten och tillämpningen av denna lag 
utfärdas genom förordning. 

Likaså må genom förordning utfärdas 
stadganden rörande förbud mot eller in
skränkning av försäljning, transport samt 
ut- och införsel av djur och oberedda delar 
och råprodukter av djur samt även av 
andra smittspridande föremål till före
byggande av i' denna lag eller i med stöd 
därav utfärdade statsrådsbeslut avsedda 
djursjukdomars spridning. 

14 §. 
Denna lag träder i kraft den ......... . 

193., och upphäves härigenom lagen den 
29 september 1922 om hämmande av hus
djurssjukdomar. 
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Regeringeas preposition till Riksdagen om lag sagående 
ändring av lagen om ~ssa ·brådskande vattentättsärealens 
. handläggning. 

I lag.en den 2 februari 1934 om vissa 
brådskande vattenrättsärendens handlägg
ning stadgas, att då reglering av vatten
drag, inrättande av flottled, sänkning av 
sjö eller ström, upprensning av älv eller å 
eller invallning skall företagas till förebyg
gande eller lindrande av arbetslöshet eller 
det eljest är av vägande skäl påkallat, att 
ärende av anförd art handlägges såsom 
brådskande, kan statsrådet på framställ
ning av ministeriet för kommunikations
~äsendet och allmänna arbetena eller lant
bruksministeriet förordna, att ärendet skall 
handläggas enligt stadgandena i sagda lag 
och i sådant avseende överföras till vatten
dragskommissionen. Såsom av detta stad
gande framgår, är huvudförutsättningen 
för överföring till vattendragskommissio
nen av nämnda vattenrättsärenden, att ar
betet skall igångsättas till förebyggande el
ler lindrande av arbetslöshet. Då arbets
löshetsläget i vårt land i allmänhet väsent
ligt forbättrats, så att i huvudsak m:idast 
säsongarbetslöshet förekommer, har nämnda 
förutsättning för överföring av vattenrätts
ärenden numera till största delen bortfallit. 
Visserligen kan förordnande meddelas om 
vattenrättsärendes handläggning i den ord
ning sagda lag förutsätter, även där vä
gande skäl eljest påkalla, att ärendet hand
lägges såsom brådskande, men uppelllbarli
gen blir det ej ens i stöd av detta stad
gande möjligt att framdeles till vatten
dragskommissionen överföra så många ären
den, att deras handläggning skulle bereda 
kommissionen full sysselsättning. 

Ehuru lagen om vissa brådskande vatten
rättsärendens handläggning, så.<Jom av moti-

422-37 

veringen till Regeringens proposition fram
går, stiftades främst för att under då 
rådande arbetslöshets- och kristid främja 
ooh påskynda igångsättandet av till reserv
arbeten lämpade älvrensnings-, sjösänk
nings- och regleringsföretag samt i allmän
het produktiva vattenbyggnadsarbeten, bör 
dock beaktas, att ärendenas handläggning, 
i den ordning gällande lag om vattenrätten 
av den 23 juli 1902 föreskriver är synner
ligen tidsödande och att just detta miss
förhällande utgjorde ett av de viktigaste 
skälen till att en kommitte tillsattes för 
reformering av vattenrättslagstiftningen, så 
att den bättre skulle motsvara det praktiska 
behovet och nutida förhållanden. Denna 
kommitte, vars betänkande torde bliva fär
digt i år, har i sitt redan uppgjorda för
slag till ny vattenrättslag förutsatt, att 
vattenrättsärenden skulle i första instans 
behandlas av en vattendomstol, som till sin 
sammansättning fullt motsvarar vatten
dragskommissionen. Då det emellertid ännu 
torde dröja flere år, innan den nya om
fattande vattenrättslagstiftningen defini
tivt kan träda i kraft, vore det av vikt, 
att vattendragskommissionen kunde fort
sätta sin verksamhet oberoende av det för 
tiden rådande arbetslöshetsläget, så att den 
i kommissionen vunna .erfarenheten kunde 
utnyttjas, då vattendomstolar framdeles· in
rättas i vårt land. Å andra sidan har det 
ansetts, att till vattendragskommissionen 
icke borde överföras ärenden i större om
fattning, än att kommissionen kunde hand
lägga dem ·på en division. 

För att möjliggöra vattendragskommis
sionens fortsatta verksamhet för~slår Rege-
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ringen en sådan ändring av lagen om vissa 
brådskande vattenrättsärendens handlägg
ning, att förutom däri nämnda ärenden 
jämväl ärenden rörande anläggning eller 
ändring av vattenverk, bro och annan 
byggnad ävensom rörande fastställande 
eller ändring av flottningsstadga kunna 
överföras till vattendragskommissionen. 
Skulle alla redan anhängiga och nya vat
tenrä:tt.särenden på en gång utan vidare 
överföras till vattendragskommissionen, är 
det att befara, att kommissionen icke skulle 
kunna handlägga dem med nödig skynd
samhet. Det har därför ansetts nödigt att 
fortfarande lämna ärendenas överföring till 
vattendragskommissionen beroende av stats
rådets förordnande, varvid ärendets bråd
skande beskaffenhet i allmänhet skulle ut
göra grunden för förordnande om över
föring. Lagens l § föreslås ändrad med 
beaktande av dessa synpunkter. 

Då enligt ändringsförslaget jämväl ären
den, vilka få avgöras utan syn, kunna 
handläggas av vattendragskommissionen, 
föreslås ett sådant tillägg till 3 §, att för
ordnande av förrättningsingenjör skall be
gäras endast då förberedande handläggning 
av ärendet är påkallad. 

Ändringsförslagen avse att i någon mån 
utvidga lagens tillämplighet och avskaffa 
den hittillsvarande alltför summariska 
handläggningen av ifrågavarande ärenden 
för vinnande av ökat rättsskydd vid deras 
behandling, varför till 4 '§ l mom. föreslås 
ett tillägg av innehåll, att i ärende rörande 
sänkning av vattendrag skall till biträ
dande ingenjör förordnas en väg- och vat
tenbyggnadsingenjör även då järnvägsbro 
eller bro å allmän väg i anledning av före
taget skall ombyggas eller ändras. Å andra 
sidan hava svårigheter framträtt i ärenden 
rörande ordnande av flottning och anlägg
ning av vattenverk, särskilt om härtill an
slutit sig fråga om beviljande av däm
ningsrätt, enär det enligt gällande lag icke 
varit möjligt att förordna en ingenjör med 

teoretiska insikter i torrläggningsfrågor 
att biträda förrättningsingenjören vid be
dömandet av företagets inverkan på torr
läggning av mark och vattenskada å jord 
samt vid värderingen av skadorna ävensom 
av de jord- och vattenområden, vilka skola 
inlösas. På grund härav har det ansetts 
skäligt bereda vattendragskommissionen 
möjlighet att, då sådant prövas nödigt, be
gära förordnande för en lantbruksingenjör 
att såsom biträdande ingenjör deltaga i 
handläggningen av jämväl sådana ärenden. 
Ett härmed överensstämmande stadgande 
skulle ingå i 4 § såsom ett nytt moment. 

De föreslagna ~ndringarna i och tilläg
gen till lagens 6, 7 och 10 §§ äro föran
ledda av ändringen i l '§. Genom ändrin
gen i 8 § ernås närmare överensstämmelse 
med stadgandena i 6 kap. 7 § l mom. av 
lagen om vattenrätten. 

Enär enligt förslaget omfattande vatten
rättsärenden komme att i större antal än 
vad enligt gällande lag varit möjligt över
föras till vattendragskommissionen, har det 
ansetts nödigt att för iberedande av ökat 
rättsskydd föreslå ett tillägg till 11 §, en
ligt vilket meddelande om synesamman
träde i brev skall tillställas jämväl de 
ägare av :fastighet och byggnad, på vilkas 
rätt och fördel företaget kan kännbart in
verka. 

Den tid av 30 dagar, inom vilken för
rättningsingenjören enligt 13 § i gällande 
lag skall tillsända vederbörande förrätt
ningsmännens utlåtande eller avskrifter 
därav, har enligt uppgifter från förrätt
ningsingenjörerna särskilt vid stora företag 
visat sig för kort, varför denna tid före
slås förlängd till 45 dagar. Ändringen i 
24 § är av formell natur. 

Med framhållande av att de föreslagna 
ändringarna i huvudsak grunda sig på 
vattenrättskommittens förslag och att dera.'l 
genomförande icke kommer att föranleda 
ökade utgi:l'ter :för staten, förelägges Riks
dagen till antagande följande lagförslag: 
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Lag 
angående ändring av Jagen om vissa brådskande vattenrättsärendens ·ha.nd

läggning. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 och 24 §§ 
i lagen den 2 februari 1934 om vissa brådskande vattenrättsärendens handlägg
ning på följande sätt: 

l §. 
Ärende rörande reglering av vattendrag, 

anläggning eller ändring av vattenverk, bro 
eller annan byggnad, ordnande av flott
ning, sänkning av sjö eller ström, upp
rensning av älv eller å eller invallning kan, 
då det på grund av företagets brådskande 
art eller eljest befinnes påkallat, på för
ordnande av statsrådet, med avvikelse från 
stadgandena i lagen om vattenrätten den 
23 juli 1902 och förordningen av samma 
dag angående vad vid .tillämpningen av 
lagen om vattenrätten bör iakttagas, hand
läggas såsom nedan i denna lag stadgas. 

statsrådet kan jämväl under förutsätt
ning, som i l mom. sägs, förordna, att 
ärende, vilket anhängiggjorts enligt lagen 
om vattenrätten och ännu icke är slutbe
handlat, skall vidare handläggas i den ord
ning, som i 18 § förutsättes. 

3 §. 
Sedan i 1 § nämnt förordnande medde

lats, gör statsrådet anmälan därom hos vat
tendragskommissionen, vilken det åligger 
att oförtövat, beroende av ärendets natur, 
hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, forst
styrelsen eller lantbruksstyrelsen anhålla 
om förordnande för vederbörande ingenjör 
att ombesörja ärendets förberedande hand
läggning, då sådan är av nöden. 

4 §. 
Skall i anledning av sänkning av vat

tendrag vattenverk utrivas eller ändras, 
järnvägsbro eller bro ä allmän väg om
byggas eller ändras eller minskas vatten-

kl-aften i strömfall till följd av sådan sänk
ning eller användes vattendrag, som skall 
sänkas, i betydande mån som :flottled, 
skall väg- och vattenbygnadsstyrelsen på 
anhållan av vattendragskommissionen för
ordna en i vattenbyggnad förfaren ingenjör 
att biträda den av lantbruksstyrelsen för
ordnade förrättningsingenjören vid · upp
görande av plan och vid ärendets hand
läggning i övrigt, såvitt angår till biträ
dande ingenjörens verksamhetsområde hö
rande frågor. 

Likaså skall i ärende angående reglering 
av vattendrag och, då en väg- och vatten
byggnadsstyrelsen underlydande ingenjör 
erhållit i uppdrag att ombesörja den för
beredande handläggningen av företag, som 
avser sänkning av sjö eller ström eller upp
rensning av älv eller å, lantbruksstyrelsen 
förordna en samma styrelse underlydande 
lantbruksingenjör att biträda :förrättnings
ingenjören på sätt i l mom. är sagt. 

Jämväl i ärende rörande anläggning av 
vattenverk eller ordnande av flottning kan 
vattendragskommissionen, där den prövar 
sådant nödigt, anmoda lantbruksstyrel
sen att förrättningsingenjören till biträde 
förordna en lantbruksingenjör, som skall 
deltaga i handläggningen av ärendet, så
vitt angår till hans verksamhetsområde 
hörande frågor. 

5 §. 
Vid förrättningen skola vara två gode 

män, vilka förrättningsingenjören, efter 
samråd med biträdande ingenjören, då så
dan förordnats, tillkallar ibland nämnde-
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männen i ägodelningsrätt eller för skiftes
förrättningar utsedda gode män i den e:Y:er 
de kommuner, inom vilka :företaget skall 
utföras. Dock bör den ene av gode män]},en 
i ärende, som angår ordnande av flottning, 
vara förfaren i virkesflottning. 

Befinnas särskilda insikter erforderliga 
för uppgörande av plan till reglering av 
vattendrag eller för bedömande vid syne
farrättning av de verkningar sådant före
tag eller anläggning av vattenverk med
för, kan vattendragskommissionen på an
hållan av förrättningsmännen eller sak
ägare förordna ojävig person att som sak
'kunnig biträda förrättningsmännen. 

Förrättningsingenjören, den honom till 
biträde förordnade ingenjören och, i egen
skap av förrättningsmän, gode männen 
samt i 2 mom. omförmäld sakkunnig full
göra sitt uppdrag under tjänstemanna
ansvar. 

6 §. 
Efter erhållet förordnande att handlägga 

ärrende angående reglering av vattendrag, 
ariläggning eller ändring av vattenverk, bro 
eller annan byggnad, sänkning av sjö eller 
ström, upprensning av älv eller å eller in
vallning skall förrättningsingenjören kalla 
alla· dem, vilkas rätt och fördel kan vara 
av företaget beroende, att vid samman
träde invid vattendraget utlåta sig om 
:företaget. Sammanträdet kan :fortsättas på 
fler!;) platser och under olika dagar, men 
arendets behanaling må icke uppskjutas 
till annat sammanträde. 

7 §. 
Sedan det i 6 § nämnda sammanträdet 

ägt rum, åligger det förrättningsingenjören 
att efter samråd med övriga förrättnings
män uppgöra plan för företaget med iakt
tagande i tillämpliga delar av stadgandena 
i 12, 13, 13 a, 14, 15, 20 och 21 §§ i för
ordningen angående tillämpningen av lagen 
om vattenrät ten. 

Är plan för företaget redan uppgjord, 
skall den granskas och vid behov rättas på. 

.·sått i l mom. lir sagt. 

8 §. 
Av planen för företaget skall avskrift 

i nödiga delar sändas till varje kommun, 
vars område enligt planen röner inverkan 
av företaget, för , att hållas under minst 
14 dagars tid för allmänheten tillgänglig 
på plats, som medelst kungörelse tillkänna
gives. Likaså skola avskrifter av planen 
i dess helhet tillställas väg- och vatten
byggnadsstyrelsen, forststyrelsen och lant
bruksstyrelsen. 

10 §. 
I ärende, som angår ordnande av flott

ning, skall förrättas syn med iakttagande 
av stadgandena i 22 § i förordningen an
gående tillämpningen av lagen om vatten
rätten. 

11 §. 
Sammanträde, så ock att plan hålles till

gänglig, skall minst 14 dagar tidigare !brin
gas till allmänhetens kännedom medelst 
offentlig kungörelse i de kommuner, vilkas 
område förmenas röna inverkan av före
,taget. Därjämte skall meddelande om sam
manträde givas genom brev, som inom 
samma tid inlämnas för befordran med 
posten, till väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen, forststyrelsen och lantbruksstyrelsen 
samt <>m synesammanträde på enahanda 
sätt till de ägare av vattenverk och vatten
ledningar ·samt de flottningsförel)ingar, 
vilkas rätt och fördel kan av det planlagda 
företaget beröras, så ock till de kända 
ägare av jord eller vattendrag, på vilkas 
område anläggningar utföras eller vatten 
varaktigt uppdämmes eller av vilka jord
eller vattenområde inlöses. 

Uppskjutes synesammanträde, skall utan 
utfärdande· av ny kungörelse tid och ol't 
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för ärendets fortsatta handläggning sam
tidigt tillkännagivas. 

13 §. 
Förrättningsingenjören skall inom fyra

tiofem dagar efter syneförrättningens sista 
sammanträde insända planen för företaget 
samt förrättningsmännens utlåtande jämte 
de vid synesammanträdena tillkomna hand
lingarna till vattendragskommissionen, som 
därefter tager ärendet i övervägande. 

Inom samma tid bör ingenjören jämväl 
sända avskrifter av utlåtandet till väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, forststyrelsen och 

Helsingfors den 22 januari 1937. 

lantbruksstyrelsen, så ock till vederbörande 
kommuner för att hållas för allmänheten 
tillgängliga på sätt i 8 och 11 §§ är sagt. 

24 §. 
Såvitt icke i denna lag och med stöd 

därav utfärdade stadganden annorlunda 
föreskrives, skall i fråga om handläggnin
gen av ärenden, vilka i denna lag avses, 
och med avseende å vattendragskommissio
nens utslag tillämpas lagen om vattenrätten 
av den 23 juli 1902 och förordningen av 
samma dag angående vad vid tillämpnin
gen av lagen om vattenrätten bör iakttagas. 

Republikens President 

P. E. SVINHUF-VUD. 

Minister för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena Jalo Lahdensuo. 
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Lag- o c h e k o n om i ut s k o t t·e t s betänkand e 
N :o 1 med airledning av regeringens proposition om lag 
angående ändring av lagen om vissa brådskande varoten
rättsärendens handläggning. 

Riksdagen har den 4 innevarande feb
ruari till lag- och ekonomiutskottet för be
redning remitterat regeringens ovannämnda 
proposition n:o 10. Utskottet, vilket med 
anledning av ärendet såsom saJkkunniga 
hört ordföranden i vattendragskommi:ssio
nen, justitiesekreteraren Lauri Pent.ti, samt 
ingenjören M. U. Suksniemi, har, omfat
tande propositionens motivering, i övrigt 
oförändrat godkänt det däri ingående lag-

förslaget, förutom att det meddelande om 
synesammanträde, som jämlikt lagförslagets 
11 § skall givas, enligt utskottets åsikt 
borde tillställas jämväl de ägare av broar, 
vilkas rätt och fördel kan av det planlagda 
företaget beröras. Utskottet får förty 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslaget sålydande: 

Lag 
angående ändring 111v lagen om vissa brådskande V'lllttenrättsärendens hand

läggning. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras l, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 och 24 §§ 
lagen den 2 februari 1934 om vissa brådskande vattenrättsärendens handlägg

ning på följande sätt: 

l §. 
( Likasom regeringens proposition.) 

3-8 §§. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

10 §. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

11 §. 
Sammanträde, så ock meddelande om 

att .pLan hålles rti!llgänglig, skall minst 
14 dagar tidigare ·bringas tihl allmän
hetens kännedom medelst offentlig ikun
g.örelse i de kommnner, vilkas ()III1:råde 
förmenas röna invel'lkan av företag.ert;. 
Därjämte skall meddelamde om sam-

manträde givas genom brev, som inom 
samma tid inlämnas för befordran med 
posten, till väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen, forststyrelsen och lantbruksstyrelsen 
samt om synesammanträde på enahanda 
sätt till de ägare av vattenverk, broar och 
vattenledningar samt de flottningsförenin
gar, vilkas rätt och fördel kan av det plan
lagda företaget beröras, så ock till de kända 
ägare av jord eller vattendrag, på vilkas 
område anläggningar utföras eller vatten 
varaktigt uppdämmes eller av vilka jord
eller vattenområde inlöses. 

Uppskjutes synesammanträde, skall utan 
utfärdande av ny kungörelse tid och ort 
för ärendets f.ortsll!tta hand;läggning sam
tidigt tillkännagivas. 
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13 §. 24 §. 
(Likasom regeringens proposition.) 

Helsingfors den 23 februari 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, viceordföranden Linna, 
ledamöterna Haga, Helenius, ,J ern, Ko i vu-

(Likasom regeringens proposition.) 

lahti-Lehto, Kujala, Kääriäinen, Lruhtela, 
Luukka, Pitkäsilta, Salo och Wenman samt 
suppleanterna Arhama och Miikki. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 18 med 
anledning av regeringens proposition om lag angående 
ändring av lagen om vissa brådskande vattenrättsären
dens handläggning. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet heslutat omfatta lag
förslaget med de i lag- och ekonomiutskot
tets betänkande n:o l däri föreslagna änd
ringar och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 3 mars 1937. 

att ifrågavarande lagförslag måtte 
antagas i enlighet med lag- och eko
nomiutskottets betänkande. 
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R i k s d a g ,e n s s v a r å Regering,ens proposition 
om lag angå.ende ändring av lagen om vissa brådskande 
vattenrättsärendens handläggning. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 10 om lag angående 
ändring av lagen om vissa brådskande vat
tenrättsärendens handläggning, och har 

Riksdagen, som i ärendet emottagit Lag
och ekonomiutskottets betänkande N:o l, 
antagit följande lag: 

Lag 
angående ändring av lagen om vissa brådskande vattenrättsärendens hand

läggning. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1,- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 och 24 §§ 
lagen den 2 februari 1934 om vissa brådskande vattenrättsärendens handlägg

ning på följande sätt: 

l §. 3 §, 
Ärende rörande reglering av vattendrag, 

anläggning eller ändring av vattenverk, bro 
eller annan byggnad, ordnande av flott
ning, sänkning av sjö eller ström, upp
rensning av älv eller å eller invallning kan, 
då det på grund av företagets brådskande 
art eller eljest befinnes påkallat, på för
ordnande av statsrådet, med avvikelse från 
stadgandena i lagen om vattenrätten den 
23 juli 1902 och förordningen av samma 
dag angående vad vid tillämpningen av 
lagen om vattenrätten bör iakttagas, hand
läggas såsom nedan i denna lag stadgas. 

statsrådet kan jämväl under förutsätt
ning, som i l momentet sägs, förordna, att 
ärende, vilket anhängiggjorts enligt lagen 
om vattenrätten och ännu icke är slutbe
handlat, skall vidare handläggas i den ord
ning, som i 18 § stadgas. 

Sedan i l § nämnt förordnande medde
lats, gör statsrådet anmälan därom hos vat
tendragskommissionen, vilken det åligger 
att oförtövat, beroende av ärendets natur, 
hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, forst
styrelsen eller lantbruksstyrelsen anhålla 
om förordnande för vederbörande ingenjÖl' 
att ombesörja ärendets förberedande hand
läggning, då sådan är av nöden. 

4 §. 
Skall i anledning av sänkning av vat

tendrag vattenverk utrivas eller ändras, 
järnvägsbro eller bro ä allmän väg om
by:ggas eller ändras, eller minskas vatten
kraften i strömfall till följd av sådan sänk
ning, eller användes vattendrag, som skall 
sänkas, i betydande mån som flottled, 
skall väg- och vattenbygnadsstyrelsen på 
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anhållan av vattendragskommissionen för
ordna en i vattenbyggnad förfaren ingenjör 
att biträda den av lantbruksstyrelsen för
ordnade förrättningsingenjören vid upp
görande av plan och vid ärendets hand
läggning i övrigt, såvitt angår till biträ
dande ingenjörens verksamhetsområde hö
rande frågor. 

Likaså skall i ärende angående reglering 
av vattendrag och, då en väg- och vatten
byggnadsstyrelsen underlydande ingenjör 
erhållit i uppdrag att ombesörja den för
beredande handläggningen av företag, som 
avser sänkning av sjö eller ström eller upp
rensning av älv eller å, lantbruksstyrelsen 
förordna en samma styrelse underlydande 
lantbruksingenjör att biträda förrättnings
ingenjören på sätt i l momentet är sagt. 

Jämväl i ärende rörande anläggning av 
vattenverk eller ordnande av flottning kan 
vattendragskommissionen, där den prövar 
sådant nödigt, anmoda lantbruksstyrel
sen att förrättningsingenjören till biträde 
förordna en lantbruksingenjör, som skall 
deltaga i handläggningen av ärendet, så
vitt angår till hans verksamhetsområde 
hörande frågor. 

5 §. 
Vid förrättningen skola vara två gode 

män, vilka förrättningsingenjören, efter 
samråd med biträdande ingenjören, då så
dan förordnats, tillkallar bland nämnde
männen i ägodelningsrätt eller för skiftes
förrättningar utsedda gode män i den eller 
de kommuner, inom vilka företaget skall 
utföras. Dock bör den ene av gode männen 
i ärende, som angår ordnande av flottning, 
vara förfaren i virkesflottning. 

Befinnas särskilda insikter erforderliga 
för uppgörande av plan till reglering av 
vattendrag eller för bedömande vid syne
förrättning av de verkningar sådant före
tag eller anläggning av vattenverk med
för, kan vattendragskommissionen på an
hållan av förrättningsmännen eller sak-

ägare förordna ojävig person att som sak
kunnig biträda förrättningsmännen. 

Förrättningsingenjören, den honom till 
biträde förordnade ingenjören och gode 
männen, i egenskap av förrättningsmän, 
samt i 2 momentet omförmäld sakkunnig 
fullgöra sitt uppdra:g under tj,änstemanna
ansvar. 

6 §. 
Efter erhållet förordnande att handlägga 

ärende angående reglering av vattendrag, 
anläggning eller ändring av vattenverk, bro 
eller annan byggnad, sänkning av sjö eller 
ström, upprensning av älv eller å eller in
vallning skall förrättningsingenjören kalla 
alla dem, vilkas rätt och fördel kan vara 
av företaget beroende, att vid samman
träde invid vattendraget utlåta sig om 
företaget. Sammanträdet kan fortsättas på 
flere platser och under olika dagar, men 
ärendets behanaling må icke uppskjutas 
till annat sammanträde. 

7 §. 
Sedan det i 6 § nämnda sammanträdet 

ägt rum, åligger det förrättningsingenjören 
att efter samråd med övriga förrättnings
män uppgöra plan för företaget med iakt
tagande i tillämpliga delar av stadgandena 
i 12, 13, 13 a, 14, 15, 20 och 21 §§ i för
ordningen angående tillämpningen av lagen 
om vattenrätten. 

Är plan för företaget redan uppgjord, 
skall den granskas och vid behov rättas på 
sätt i l momentet är sagt. 

8 §. 
Av planen för företaget skall avskrift 

i nödiga delar sändas till varje kommun, 
vars område enligt planen röner inverkan 
av företaget, för 'att under minst fjorton 
dagars tid MUas för allmänheten tillgänglig 
på plats, som medelst kungörelse tillkänna
gives. Likaså skola avskrifter av planen 
i dess helhet tillställas väg- och vatten-
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byggnadsstyrelsen, forststyrelsen och lant
bruksstyrelsen. 

10 §. 
I ärende, som angår ordnande av flott

ning, skall förrättas syn med iakttagande 
av stadgandena i 22 § i förordningen an
gående tillämpningen av lagen om vatten
rätten. 

11 §, 
Sammanträde, så ock meddelande om 

att plan hålles tillgänglig, skall minst 
fjorton dagar tidigare bringas till allmän
hetens kännedom medelst offentlig kun
görelse i de kommuner, vilkas område 
förmenas röna inverkan av företaget. 
Därjämte skall meddelande om samman
träde givas genom brev, som inom samma 
tid inlämnas för befordran med posten, 
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, forst
styrelsen och lantbruksstyrelsen samt om 
synesammanträde till de ägare av vatten
verk, broar och vattenledningar ävensom 
de flottningsföreningar, vilkas rätt och för
del kan av det planlagda företaget beröras, 
så ock till de kända ägare av jord eliler 
vattendrag, pä vilkas område anläggningar 
utföras eller vatten varaktigt uppdämmes 
eller av vilka jord- ·eller vattenområde in
löses. 

Helsingfors den 9 mars 1937. 

Uppskjutes synesammanträde, skall utan 
utfärdande av ny kungörelse tid och ort 
för ärendets fortsatta handläggning sam
tidigt tillkännagivas. 

13 §. 
Förrättningsingenjören skall inom fyra

tiofem dagar efter syneförrättningens sista 
sammanträde insända planen för företaget 
samt förrättningsmännens utlåtande jämte 
de vid synesammanträdena tillkomna hand
lingarna till vattendragskommissionen, som 
därefter tager ärendet i övervägande. 

Inom samma tid bör ingenjören jämväl 
sända avskrifter av utlåtandet till väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, forststyrelsen och 
lantbruksstyrelsen, så ock till vederbörande 
kommuner för att hållas för allmänheten 
tillgängliga på sätt i 8 och 11 §§ är sagt. 

24 §. 
Såvitt icke i denna lag och med stöd 

därav utfärdade stadganden annorlunda 
föreskrives, skall i fråga om handläggnin
gen av ärenden, vilka i denna lag avses, 
och med avseende å vattendragskommissio
nens utslag tillämpas lagen om vattenrätten 
den 23 juli 1902 och förordningen av 
samma dag angående vad vid tillämpnin
gen av lagen om vattenrätten bör iakttagas. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
indragning av sjömanshusen samt lag om mönstring och 
registrering av sjömän. 

Sjömanshusinstitutionen grundar sig ur
sprungligen på de bestämmelser, vilka in
togos i det i Sverige år 1748 utfärdade 
s. k. kofferdireglementet. I nämnda regle
mente stadgades bl. a., att i Stockholm 
skulle inrättas ett hela riket omfattande 
sjömanshus, vilket hade till ändamål att 
främja ordningen inom handelsflottan samt 
att utgiva årliga understöd åt sjömän, som 
råkat i nöd. Efter hand inrättades sjö
manshus även i andra städer jämväl i 
Finland. 

Sjömanshusinstitutionen omorganiserades 
hos oss genom förordningen den 30 april 
1874. För närvarande finnas i landet 32 
sjömanshus, av dem 28 i städer och 4 på 
landsbygden. Efter det nämnda förordning 
utfärdades, hava de på sjömanshusen ankom
mande uppgi•Herna ordnats genom många 
nya. föreskrifter och även i sjä,lva förord
ningen hava flera äJndring1ar vidtagits. På 
grund av att vid sjömans:huset, vilket så
som sådant var en på åtgärd av s1Jatsma'k
ten ti·l1kommen ömsesidig rmderstödsinrä.tt
ning för sj•ömän, vil1ken dessa genom sina 
representanter själva .f,örvaltade, genas•t 
frän börj.an ]mättades den s. k. skeppsom
budsmanna!befattningen, till vars åliggan
den jämväl hörde handharvandet av 'Vissa 
offentliga uppdrag, blev sjömanshusinstitlll
tionens rättsliJga karaktär i någon mån o/be
stämd. Ehuru sjömall1Sihusen tiH samman
sättning ocll förvaltning genom tföre
nämnda ,förordning av år 1874 'bibehöllo sin 
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karaktär, blev deras offentligt-rättsliga 
ställning därefter likväl uppenbar. Till 
följd av förhållandenas utveckEng hava 
sjömanshusen vidare givits flere allmänna 
uppdrag, så att sjömansihusinstitutionen nu
mera bör i sin helhet anses höra till sjö
fartsväsendets förvaltning och sj·ömanshu
sens •legislativa organisation hänföras till 
sj·öfartsrä,ttens område. SjömanshuseiiS ut
gifter hestridas genom dem tiillfallande 
ränte- m. .fl. inikomster samt aJVg]fter, 
som de uppbära av sjömännen och bland 
vilka den viktigaste är förtjänstavgif
ten, vilken den inhemska besättningen 
varje gång ett fartyg återvänder till hem
landet erlägger till sjömarushuset i den 
hamn, där avmönstringen äger rum, med 
l % av befälhavarens samtliga löne
förmåner och med samma procentsats av 
den lön sjömännen på resan förtjänat, 
oberoende därav, huruvida de varit in
skrivna i sjömanshus eller ej. 

Efter år 1874 hava .för reformering av 
sjömanshusen .framställts flere förslag, 
vilka likväl hittills icke blivit förverk
ligade. På grund av att man från sjö
fartskretsars sida allt mera framställt 
krav på avskaffande av förtjänstavgif
ten och då förhållandena småningom 
utvecklat sig därhän, att tvivelsmål upp
stått om själva sjömanshussystemets lämp
lighet i nuvarande förhållanden, till
satte statsrådet den 21 juni 1929 en ikom
mitte för ·att undersöka frågan och upp-
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göra förslag i ämnet. I sitt år 1932 av
givna betänkande föreslog kommitten på 
anförda grunder, att sjömanshusen måtte 
indragas och att handhavandet av på dem 
hittills ankommande allmänna uppgifter 
måtte uppdragas åt särskilda av statens 
myndigheter tillförordnade mönstringsför
rättare, så ock att ett gemensamt, hela lan
det omfattande sjömansregister måtte upp
rättas. 

Enligt gällande bestämmelser angående 
sjömanshusen ingår understödandet av sjö
män fortfarande såsom en väsentlig del i 
sjömanshusens verksamhet. Det är ock 
främst i detta syfte som förtjänstavgiften 
uppbäres av sjömännen, vill~en avgift ut
gör förutsättning för erhållande av under
stöd. År 19~0 t. ex. up.piburos vid landets 
sjömanshus i förtjänstavgifter sammanlagt 
1'50,456 mark och utdelades i understöd åt 
1,3.27 .personer sammanlagt 89,92·2 marik. 
År 1935 utgjorde förtjänstavgifterna sam
manlagt 378,279 mark och i understöd ut
delades åt 864 personer 165,672 mark. För 
jämförelses skull må ytterlig.are nämnas, att 
år 19-10 i .förtjänstavgifter inf.Hi>t samman
lagt 25,290 mark .och i understöd utdelades 
inaJles 66,189 mark. De olika. sjömanshusens 
för:måga att utdela understöd ä.r i !hög 
grad varierande. Då nämligen förtjänst
avgiften erlägges till sjömanshuset i den 
hamn, där ·avmönstringen äger rum, hava 
några sjömanshus fortgående erhållit rätt 
avsevärda förtjänstavgifter, medan i stället 
andra sjömanshus blivit nästan lottlösa i 
fråga om dessa inkomster, oaktat antalet 
sjömän på orten kan vara rätt stort. Eihuru 
sj.ömanshusen i anseende till .att deras 
kapitalbesparingar årligen ökats måhända 
ihade till understöd kunnat använda ett 
i någon grad högre belopp, är denna 
understödsverksamhet under nuvarande 
för1hållanden rätt betydelselös och syste
met som sådant bristfälligt och obestämt, 
varför man ej billigtvis av sjömännen 
härför kan kräva en obligatorisk avgift. 

Då SJomannen ej hetler torde kunna an
ses skyldiga att med de avgifter de erlägga 
deltaga i förvaltningskostnaderna för sjö
manshusen över huvud, borde uppbäran
det av förtjänstavgiften upphävas. På 
sätt ovan nämnts, har man också redan 
länge på sjömannahåll yrkat på av
skaffande av denna avgift. Därutöver har 
frågan även väckt allmännare uppmärk
samhet. .Senast har Riksdagen den 3 april 
1936 beslutat uttala förhoppningen, att 
Regeringen måtte taga under övervägande, 
huruvida det ej vore skäl att avskaffa för
tjänstavgiftens uppbärande till sjömans
husen. 

Efter avskaffandet av förtjänstavgiften 
skulle sjömanshusen nästan helt och hållet 
förlora också sin nuvarande ringa bety
delse som understödsanstalter, varutom 
upphävandet av sagda avgift skulle så 
kännbart rU'bba sjömanshusens ekonomi, 
att någon säkerhet ej längre gåves för 
deras fortsatta verksamhet. Sjömanshusen 
kunna därför, sett från denna synpunkt, 
utan olägenhet indragas och deras kapital
besparingar användas på lämpligt sätt till 
understöd åt sjömän. 

Men sjömanshusens nuvarande huvud
sakliga uppgift är fullgörandet av sär
skilda, egentligen till statsförvaltningen 
hörande åligganden, vilka staten allt 
framgent på sätt eller annat äger vårda 
sig om. Av dessa offentligt-rättsliga upp
gifter, vilka handhavas av en vid varje 
sjömanshus anställd s. k. sjömanshus
ombudsman, vilken härför uppbär, för
utom lön från sjömanshuset, för varje 
förrättning, ·ersättning av vederbörande 
enligt fastställd taxa, är den viktigaste och 
mest arbetsdryga förrättandet av på- och 
avmönstring av sjömän, som tjänstgöra på 
fartyg i utrikesfart, varigenom sjömännens 
arbetsavtal underställas offentlig gransk
ning samt efterlevnaden av vissa allmänna 
stadganden angående sjöfart och sjömans
yrke övervakas. Såväl i sjölagen som i. sjö-
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manslagen och särskilda förordningar hava 
åt sjömanshusen uppdragits även andra 
offentliga uppgifter. 

Enbart för handhavandet av dessa 
allmänna uppgifter är likväl icke sjö
manshusinstitutionen ovillkorligen av nö
den. Det är tvärtom ändamälsenligare 
och för en effektiv övervakning nöd
vändigt, att dessa uppgifter överlämnas åt 
personer, villffi direkt kunna tillförordnas 
aw statens myndigheter, varvid utförandet 
av Uippgifterna även sälkra1re får den prägel 
av opartis'k"het, som denna vel1ksamhet f,ör
utsätter. 

Med beaktande av ovan framställda syn
punkter och då sjömanshusen under nuva
rande förändrade förhållanden ej längre 
motsvara sitt ändamål, bör enligt Rege
ringens åsikt sjömanshusinstitutionen in
dragas och de på sjömanshusen och deras 
ombudsmän hittills ankommande allmänna 
uppgifterna uppdragas åt av statens myn
digheter för ändamålet tillförordnade per
soner. Dessa uppgifter äro avsedda att 
lämnas åt nedannämnda mönstringsförrät
tare, vilka på samma sätt som sjömanshus
ombudsmännen för av dem verkställda 
granskningar m. m. ägde av vederbörande 
uppbära ersättning enligt fastställd taxa. 
Anställande av mönstringsförrättare skulle 
även avsevärt underlätta förverkligandet av 
de reglementeringsåtgärder, som planerats 
för åstadkommande av en effektiv övervak
ning av stadgandena angående den sociala 
vården om sjömän. 

Indrages sjömanshusinstitut'ionen, bör av
görande träffas jämväl i frågan, för vilket 
ändamäl och på vilket sätt de sparade me
del skola användas, som sjömanshusen vid 
tiden för indragningen innehava. Kapital
behällningen vid sjömanshusen med undan
tag av de i landskapet Åland belägna ut
gjorde vid utgången av år 1935 samman
lagt 4,922,752 mark. Kapitalbehållningen 
vid de i landskapet Åland, nämligen i 
Mariehamn oeh Vårdö belägna sjömans-

husen utgjorde sagda tid vid det först
nämnda 516,280 mark och vid det senare 
57,834 mark. Med beaktande av sjömans
husens ursprungliga ändamål borde ur 
dessa medel fortfarande understöd givas 
sådana fartygsbefälhavare och sjömän, som 
erlagt förtjänstavgift till sjomanshooen, 
ä vensom deras nödlidande änkor och barn. 
Ehuru utdelandet av sådana penningunder
stöd ej vidare kan rekommenderas, utgör 
det otvivdaktigt den lämpligaste utvägen 
för tillgodoseende av berättigade krav. 
Efter det personer ej vidare finnas, vilka 
på förenämnda grunder äro berättigade till 
understöd, borde dessa av sjömän på sin 
tid 1hopibragta medel forHarande användas 
för ett motsvarande ändamål. Enär vid 
en stor del av sjömanshusen kapitalbehåll
ningen är synnerligen liten, vore det ända
mälsenligast att sammanföra dessa medel 
och överlämna dem åt staten att förvaltas 
utom statsförslaget såsom en understöds
fond för sjömän, vars räntor skulle använ
das till understöd i enlighet med vad stats
rådet angående förvaltningen av denna 
fond närmare förordnar. 

Medan frågan om indragning av sjö
manshusen som bäst var under bered
ning, meddelade Ålands landskapsnämnd 
i skrivelse till handels- och industriministe
riet, att landskapsnämnden från ingången 
av år 1934 övertoge uppsikten över de på 
Åland belägna sjömanshusen till den del 
deras verksamhet vore av sådan beskaffen
het, att denna enligt 1lagen den 6 maj 1920 
om självstyrelse för Åland ankororne på 
landskapets myndigheter. Enär lagstift
ningen angående sjömanshusen likväl en
ligt nämnda ministeriums uppfattning ute
slutande ankororne på rikets lagstiftande 
organ och tillsynen över samtliga sjömans
hus i landet jämlikt gällande stadganden 
på sjöfartsstyrelsen, överlämnade ministe
riet den sålunda uppkomna meningsskiljak
tigheten till högsta domstolens avgörande. 
Högsta domstolen avgjorde ärendet den 8 
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april 1935 och fann, emedan republikens 
lagstiftande organ enligt 9 § 2 mom,, 11 
punkten i lagen om självstyrelse för Åland 
tillkom uteslutande rätt till antagande av 
lag oeh utfärdande av förordning i ärende 
angående sjöfartsväsendet samt då sjö
manshusen voro att betrakta såsom en till 
sjöfartsväsendets förvaltning hörande insti
tution, att inseendet över sjömanshusen i 
landskapet Åland jämlikt 17 § l mom. 8 
punkten i. självstyrelselagen helt och hållet 
ankom å republikens allmänna förvalt
ning. I enlighet härmed komme den lag, 
som antages angående indragning av sjö
manshusen, att till alla delar gälla jämväl 
på Åland belägna sjömanshus och deras 
kiwitalbehållningar ävensom förvaltningen, 
skötseln och användningen av dessa medel. 
Samma är förhållandet med förvaltningen 
av de åländska sjömanshusens arkiv. Det 
har dock ansetts tillbörligt, att icke de 
åländska sjömanshusens kapitalbehållning 
efter indragningen inflyter i den allmänna 
understödsfonden för sjömän, utan att den 
överlåtes till landskapets egna organ att 
användas i främsta rummet till under
stödande av sjömännen i nämnda landskap 
samt deras änkor och barn. Det kan näm
ligen förutsättas, att de åländska sjömän
nen till stor del seglat på fartyg från eget 
landskap ·och sålunda kommit a:tt mera än 
på andra håll i landet genom sina erlagda 
förtjänst- och förhyrningsavgifter öka kapi
talbehållningen vid sjömanshusen på orten. 
Vården om de åländska sjömanshusens ar
kiv kan även lämpligen anförtros självsty
relseorganen. 

Ovan omförmälda av Ålands särställning 
påkallade syftemål kunde enligt Regerin
gens mening förverkligas genom förordning, 
utfärdad i den ordning 18 § i självstyrelse
lagen föreskriver. I slutet av lagen om 
indragning av sjömanshusen borde blott 
nämnas, att saken, beträffande Åland, 
komme att ordnas särskilt. 

E Her indragningen av sjömanshusen kunde 
dessas a;llmänna uppgifter utan vidare upp
dragas åt mönstringsförrättare, såframt det 
ej vore nödigt att förvara mönstringsupp
gifter och -handlingar på ett tillförlitligare 
oeh varaktigare sätt än dc växlande mönst
ringsförrättarna kunna göra. På grund 
härav och då det även annars ur synpunk
ten av det allmännas intresse är av vikt att 
uppgifterna angående sjömännens tjänste
förhållanden samlas på ett ställe och att de 
äro så noggranna som möjligt, är det nöd
vändigt att, om sjömanshusen indragas, in
rätta ett hela landet omfattande sjömans
register, vilket skuHe förws å sjöfartsstyrel
sen. För att effektivt kunna övervaka de 
angående utövandet av sjömansyrket i den 
allmänna säkerhetens intresse utfärdade 
stadgandena, är det nämligen av vikt för 
myndigheterna att städse vid behov erhålla 
tillförlitliga uppgifter om sjömännen och 
deras tjänsteförhållanden. Även för sjö
männen själva och i synnerhet för skepps
redarna och fartygsbefälhavarna är det 
nödvändigt att erhålla sådana uppgifter. 
Sjömansregistret skulle v;ara till gagn även 
för arbetsförmedlingen för sjömän och vid 
allt välfärdsarbete med avse,ende å dem. 
Jämväl försvarsmyndigheterna kunde så
lunda för sina ändamål erhålla nödiga upp
gifter angående i försvarsväsendets rullor 
upptagna sjömän. 

De fullständigaste uppgifterna skulle 
erhållas, om i detta r-egister infördes lan
dets alla sjömän. Detta skulle likväl med
föra praktiska svårigheter, varutom en 
så långtgående övervakning från statens 
sida med avseende å sjömansyrkets utövare 
icke är nödvändig. Obligatorisk inskrivning 
i sjömansregistret kan fördenskull också. 
begränsas att gälla endast de sjömän, vilka 
segla på fartyg i utrikesfart, varutöver däri 
på anhållan av vederbörande !kunde införas 
uppgifter även om andra sjömän. Ända
målsenligast är det härvid att göra den 
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obligatoriska inskrivning.en i registret be
roende av mönstringen av sjömän, vil!ken 
jämväl, såsom för närvarande, kan begrän
sas att gälla endast far:tyg :i utrikiesfart. 
Härvid kan nämligen mönstringsförrätta
ren, på grundvalen av de mönstringar han 
verkställt, lämna. alla erforderliga uppgif
ter till sjömansregistret. De kostnader, 
förandet av sjömansregistret skulle åsamka 
staten, hava beräknats till 75,000 mark det 
första året och därefter till c. 50,000 mark 
per år. 

Genom förordningen den 19 september 
1925 godkändes för Finlands vidkommande 
den internationella konventionen av år 1920 
angående minimiålder för hams använ
dan<'te i arbete till sjöss. För att underlätta 
kontrollen av stadgandena i denna konven
tion ihar i konventionen hl.a. förordnats, 
att å varje fartyg oberoende av dess ända
mål, drivkraft eller trafik, med undantag 
för krigsfartyg, skall föras förteckning 
över al'la på fartyget arbetande personer 
under :1>6 år samt över deras födelsetid. 
Genom en samma dag utfärdad förordning 
har med avseende å Finland bragts i verk-

ställighet jämväl den år 1921 antagna in
ternationella konvention, som fastställer 
minimiålder för unga personer, vilka a.;n.., 

vändas som kollämpare eller eldare å far
tyg. Jämväl enligt denna konvention, vil
ken i likhet med den förstnämnda konven
tionen gäller alla fartyg, förutom krigsfar
tyg, är fartygets befälhavare eller ägare 
skyldig att föra förteckning över alla i 
arbete på fartyget sy,sselsatta personer un
der 18 år samt öv·er deras födelsetid. Så
dana förteckningar föras för närvarande 
likväl endast på fartyg, som gå i utrikes
fart. Enär förandet av sjömansrulla ut
gör en väsentlig del vid mönstring av sjö
män, har det ansetts sakenligt att intaga 
ett allmänt stadgande jämväl härom i för
slaget till lag om mönstring och registre
ring av sjömän, varvid 4 § 2 mom.· i sjö
lagen, vari stadgande ingår om förande 
av sjömansrulla å fartyg i utrikesfart,. till 
denna del borde upphävas. 

Med stöd av det ovanstående förelägges 
Riksdagen till antagande följande lagför
slag: 

Lag 
om indragning a.v sjömanshusen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Sjöman,shusen indragas 

denna lag träder i kraft. 

2 §. 

och med det 

Sjömanshusens kapitalbehållning vid da
gen för indragningen skall efter avdrag av 
de kostnader, verkstallandet av indragnin
gen föranleder, överlämnas till statsverket 
att förvaltas utom statsförslaget såsom en 
bestående understödsfond för sjömän. 

Ur fondens räntenH·del &kola utgivas an
tingen tillfälliga eller årligen fortlöpande 
understöd åt fattiga, till •arbete oförmögna 
sjömän samt åt sjömän, som i följd av 
skeppsbrott eller av annan med sjötjänsten 
sammanhängande orsak råkat i betryck, så 
ock åt deras nödställda änkor och barn. 
Så länge sådana sjömän finnas, som erlagt 
förhyrning:s- och förtjänstavgifter till de 
genom denna lag indragna sjömanshusen, 
skola i främsta rummet de eller deras änkor 
och barn på detta sätt understödas. 
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3 §. 
Kunna medel, vilka såsom gåva eller ge

nom testamente överlämnats till sjömans
hus att förvaltas, på grund av särskilda 
bestämmelser i gåvobvevet eller restamentet 
icke överföras till den i 2 § nämnda 
understödsfonden, skola de överlämnas till 
stadsstyrelsen i vederbörande stad eller 
kommunalnämnden i landskommun att för-

. valtas <1ch ·användas för det angivna ända
målet. 

4 §. 
·Sjömanshu:sarkiv skall efter sjömanshu

sets indragning överlämnas i vederbörande 
k<1mmuns vård. Å kommunen ank<1mmer 
att förvara arkivet och att bereda dem, som 
sådant äska, tillfälle att från arkivet er
hålla önskade uppgifter. 

.Senast tjugufem år efter sjömanshusets 
indragning eller, där arkivet icke längre 
behöves å <1rten, redan tidigare, skall det
samma på åtgärd av kommunen överföras 
till förvaring i landsarkivet i länet eller, 
där sådant icke finnes, till statsarkivet. 

För ansökan om bidrag ur understöds
f<lnden för sjömän erforderliga utdrag och 
avskrifter samt övriga uppgifter ur hand
lingar, hövande till sjömanshusarkiv, sk<1la 
avgiftsfritt utgivas. 

5 §. 
Hänvisas i härförinnan tillk<1mmet stad

gande till sjömanshus eller dess <lmbuds
man, skall stadgandet, efter det denna lag 
trätt i kraft, äga m<1tsvarande tillämpning 
på vederbörande mönstringsförrättare för 
sjömän i Finland, dock sålunda, att egen
dom, som jämlikt stadgandena i 53 och . 
69 §§ av sjömanslagen hittills tillfallit sjö-

manshus, härefter skall överföras till den i 
2 § nämnda understödsfonden för sjömän 
och läggas till dess kapital, så ock att i 
40 § av sjölagen nämnd dagbok efter 
denna lags ikraftträdande skall inl.ämnas 
till sjöfartsstyrelsen för att där förvaras 
och vid belhov hållas tillgänglig för veder
börande. 

6 §. 
Angående de i landskapet Åland belägna 

genom denna lag indragna sjömanshusens 
kapitalbehållning samt deras förvaltning, 
skötsel och användning som understödsfond 
för sjömän, så ock angående vården om 
sagda sjömanshusarkiv stadgas behörig 
ordning genom förordning. • 

7 §. 
Närmare bestämmelser om förvaltningen 

och skötseln av i 2 § nämnd understöds
fond för sjömän utfärdas av statsrådet. 

övriga <an visningar om verkställigheten 
av denna lag meddelas av handels- och in
dustriministeriet. 

8 §. 
Denna lag träder i kraft den 

19 Härigenom upphäves förordningen 
den 30 april 1874 angående sjömanshusen 
i Finland, dock sålunda att uppbärandet av 
förtjänstavgifterna vid sjömanshusen skall 
upphöra redan den 193 samt 
att i fråga om bokslutet och revisionen av 
räkenskaperna för sjömanshusens senaste 
verksamhetsperiod föreskrifterna i nämndll. 
förordning skola i tillämpliga delar lända 
till efterrättelse; mot dessa räkenskaper 
framställda anmärkningar handläggas i den 
ordning sagda förordning stadgar. 
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Lag 
om mönstring och registrering av sj'ömä.n. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Sjöman skall genom mönstring antag.as i 

tjänst: 
å finskt handelsfartyg, som går i utrikes

fart; 
å utländskt handelsfartyg, såvitt gäller 

finsk sjöman, om hans antagande i tjänst 
äger rum i Finland; och 

även annars på anhållan av fartygets be
fälhavare. 

Där sjöman genom mönstring antagits i 
tjänst, skall han jämväl genom mönstring 
befrias från tjänstgöringen. 

2 §. 
Mönstring av SJoman verkställes i ]'in

land av mönstringsförrättare, som av sjö
fartsstyrelsen tillförordnats, och utomlands 
av Finlands konsulära myndigheter. 

3 §. 
över de genom mönstring i tjänst an

tagna sjömännen och över befälhavarna på 
sådana finska fartyg, å vilka sjöman an
tages i tjänst genom mönstring, föres å sjö
fartsstyrelsen ett allmänt hela landet omfat
tande sjömansregister, i vilket på anhållan 
inskrivas jämväl andra finska sjömän. 

Den, som inskrives i sjömansregistret, bör 
hava sjömansbok, i vilken uppgifter om 
fullgjord tjänst införas. 

4 §. 
A f'inskt fartyg, med undantag av krigs

fartyg, skall finnas manskapsförteckning. 

5 §. 
Var som bryter mot stadgandena i denna 

lag eller med stöd därav utfärdade före
skrifter, straffes med böter, såframt ej 
handlingen tillika innefattar brott, för vil
ket strängare straff är stadgat. 

Vad i sjölagen stadgas om laga domstol 
och rättegång i sjörättsmål gäller även 
mål, som skola handläggas enligt denna 
lag. 

6 §. 
]'ör inskrivning i sjömansregistret och 

för däri införda anteckningar samt för ut
drag, som utgivas ur registret, må avgift 
icke uppbäras. 

7 §. 
Angående arvode och lösen, som skola 

till mönstringsförrättare erläggas för för
rättningar samt för av honom utgivna böc
ker och blanlmtter, stadgws genom förord
ning. 

Genom handels- oeh industriministeriets 
beslut bestämmas på vilka besättningar 
stadgandena i denna lag skola tillämpas 
och i vad mån undantag skola göras för 
någon grupp av fartyg, samt meddelas öv
riga närmare föreskrifter angående verk
ställigheten av denna lag. 

8 §. 
Denna lag träder i kraft den 

19 . Härigenom upphävas 11 § 3 mom. 
i sjömanslagen den 8 mars 1924 samt 4 § 
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2 mom. av sjölagen den 9 juni 1873, såvitt 
det berör sjömansrulla, sådant nämnda mo-

ment lyder i förordningen den 11 november 
1889. 

Helsingfors den jalluari 1937. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Handels- och industriminister Kalle Kauppi. 
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Lag- och ekonomiutskottets betänkande 
N :o 5 med anledning av regeringens proposition angående 
lag om indragning av sjömanshusen samt lag om mönst
ring och registrering av sjömän. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 4 sistlidne februari till lag- och eko
nomiutskottet för beredning remitterat 
r.egeringens .ovannämnda proposition n:o 
11. Med .anledning av propositionen har 
utskottet såsom sakkunniga hört förman
nen för vågmästarna Karl Ahomm, sjökap
tenen, vicehäradshövdingen Herbert An
dersson, ledamoten av ·lagberedningen, 
jurisdoktorn Rudolf Karl Beckman, sekre
teraren i Sjömans- och Eldar-Unionen 
Niilo Wälläri samt regeringssekreteraren 
Aarne Sarkio. 

I huvudsak omfattande propositionens 
motivering har utskottet beslutat förorda 
de i propositionen ingående förslagen med 
.nedan anförda ändringar. Enligt utskot
tets åsikt är det 'sålunda tillbörligt, ·att 
den till sjömanshusen utgående förtjänst
avgiften, vars erläggande redan länge 
väckt berättigat missnöje bland dem, som 
drabbas av dt.msamma, upphäves samt att 
sjömanshusen samtidigt indragas och vår
den av på dem arrkommande uppgifter 
ordnas överensstämmelse med tidens 
krav. Utskottet har likväl icke kunnat om
fatta det i propositionen ingående försla
get, att landskapet Åland i detta avseende 
skulle försättas i en undantagsställning. 
Saken bör, i anseende till att densamma 
såsom hörande till sjöfartsförvaltningen 
berör hela riiket, jämväl enligt högsta dom
stolens uppfattning, handläggas i samma 
ordning som andra lagar, vilka ha avseende 
på riket. Till fondernas ökning ha järn-

väl andra än på Åland hemmahörande sjö
män bidragit. Beaktas därjämte, att sjö
män från sagda lMldskap ävensom deras 
änkor och barn kunna draga rätt stor nytta 
av att de bliva dela:ktiga av understöden 
från en hela landet omfattande fond, förty 
och då det är möjligt att för Ålands vid
kommande skapa ett sådant en allmän Ull

derstödsfond representerande organ, till 
vilket ifrågavarande personer lätt kunna 
vända sig, har utskottet ur förslaget till 
lag om indragning av sjömanshusen ute
slutit 6 §, vari stadgas om en anordning 
av ifrågavarande slag. 

V ad sedan beträffar det i propositionen 
ingående förslaget till lag om mönstring 
och registrering av sjömän, är det jämväl 
enligt utskottets åsikt ändamålsenligt, att 
dessa frågor reglera.<; i lagstiftningsväg. 
Vid handläggningen av lagförslaget har 
utskottet likväl däri framställt vissa änd
ringsförslag. 

1 §. Då sjöman antages i sjötjänst, 
sker detta på grundvalen av ett privat
rättsligt avtal, vilket sedermera i vissa fall 
kan bekräftas genom mönstring. Utskottet 
har med beaktande härav genom en omsti
lisering förtydligat ifrågavarande lagrum. 
Därjämte har utskottet funnit det ända
målsernigt, att påmönstring skall äga rum 
icke endast på yrkande av fartygets ägare 
eller befälhavare, utan även på anhållan av 
den i tjänst antagne. För att härigenom 
likväl icke måtte vållas onödiga .olägenheter 
för rederiet, särskilt i trafiken på de inre 
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farvattnen, där ombyte av besättning ofta 
förekommer, har utskottet ansett, att per
son, som är !berättigad att kräva verkstäl
lande av påmönstring, bör vara antagen i 
sjötjänst minst för en tid av en månald. 

3 §. Av samma orsak som l § har jäm
väl detta lagrum förtydligats. Då det re
dan tidigare 'stadgats om hållande av sjö
mansbok, har lagrummets 2 moment ute
slutits. 

7 §. l momentet i denna paragraf har 

utskottet ombildat till ett särskilt lagrum, 
7 §, samt, emedan i 2 momentet fråga är 
äV"en om andra än i l momentet nämnda 
omständigheter, at detta moment bildat en 
särskild 8 §, vilket medfört, att följande 
paragrafs ordningssiffra ändrats. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslagen sålydande: 

Lag 
om indragning av s·jömanshUJSen. 

I enlighet med Riksdagerns bes~ut stadgas : 

1-5 §§. 
(Likas om i regeringens proposition.) 

6 §. 
(Utesl.) 

6 (7) och 7 (8) §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Lag 
om mönstring och ·registr.ering av sjömän. 

I eplighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Sedan sJoman genom avtal antagits i 

sjötjänst, skall han påmönstras: 
när finskt handelsfartyg användes i ut

rikesfart; 
när finsk sjöman i Finland antages i 

tjänst å utländskt handelsfartyg, för såvitt 
annorlunda icke är avtalat med främrnande 
stat; samt 

även annars, när fartygets redare, befäl
havare eller person, som antagits i sjömans
befattning för en tid av minst en månad, 
därom anhåUer. 

Då sjömans arbetsavtal upphör eller bry
tes, skall avmönstring verkställas, när sjö
man blivit påmönstrad eller när redaren, 
befälhava1·en eller den påmönstrade därom 
anhåller. 

2 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

3 §. 
Öve1· SJOman, beträffande vilka påmönst

ring ägt rum, så ock över befälhavare på 
sådana finska fartyg, vilkas besättning bli-
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vit påmönstrad, föres å sjöfartsstyrelsen 
ett allmänt, hela landet omfattande sjö
mansregister. l detta kunna på anhållan 
inskrivas jämväl andra finska sjömän. 

(Utesl.) 

4-6 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

7 §. 
Angående arvode och lösen, som skola 

till mönstringsförrättare erläggas för för-

Helsingfors den l april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, ledamöterna Haga, Hele
nius, Jern, Koivulahti-Lehto, Kujala (del
vis), Kääriäinen, Lahtela, Luukka (delvis), 

rättningar samt för av honom utgivna böc
ker och blanketter, stadgas genom förord
ning. 

(Utesl.) 

8 § (ny). 
Närmare föreskrifter angående verkställig
heten av denna lag meddelas av handels
och industriministeriet. 

9 (8) §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Pitkäsilta, Pyy, Salo, Simojoki, Tukia, 
Vallas och W enman samt suppleanten Mä
keläinen. 
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Reservation. 

Enär vi icke kunna omfatta utskottsma
joritetens förslag att utesluta 6 § i före
liggande lagförslag om indragning av sjö
manshusen, få vi som vår avvikande me
ning anföra följande: 

Den i sagda paragraf ingående bestäm
melsen, att de i landskapet Åland belägna 
sjömanshusens kapitalbehållning överföres 
till en särskild understödsfond, vilken 
ställes under landskapsmyndigheternas 
förvaltning samt användes för fattiga 
åländska sjömän, deras änkor och barn, 
enligt samma grunder, som äro gällande 
för riket i övrigt, har tillkommit i sam
förstånd mellan regeringen, sjöfartsstyrel
sen och landskapsmyndigheterna på Åland. 
Under behandlingen i utskottet hava inga 
vägande motiv kunnat framföras till stöd 
för utskottets beslut. Däremot har den 
sakkunnige, som i denna fråga blivit hörd, 
anfört många vägande skäl för propositio
nens godkännande till denna del. 

Sjömanshusens i Mariehamn och Vårdö 
kapitalbehållning har huvudsakligen upp
kommit genom avgifter, som åländska sjö
män erlagt som förtjänstavgifter, medan de 
seglat som sjömän på i landskapet hemma
hörande fartyg. För de fattiga sjömän
nen, som äro bosatta på de ålåndska öarna, 
för att icke säga utöarna, samt deras änkor 
och oförsörjda barn, vore det naturligtvis 
mycket lättare att komma i förbindelse med 
en fond på Åland, än med den allmänna 
fonden i Helsingfors. 

Helsingfors 'den l april 1937. 

Edvard Haga. 

De organ, som hava att draga försorg om 
landskapets ekonomiska förvaltning, äro 
väl skickade att handhava även sjömans
husens kapitalbehållning. Praktiska skäl 
tala för överlämnande av förvaltningen åt 
dessa organ, som besitta såväl lokal- som 
personkännedom. Den sakkunskap, som 
dessa lokala organ besitta, kan centralför
valtningen för en hela landet omfattande 
kassa idm förvärva sig ens med bistånd av 
en lokal ombudsman. Om riksdagen god
känner propositionen, föreligger full ga
ranti för, att ifrågavarande medel använ
des till sjömännens bästa enligt samma 
grunder, som tillämpas vid anlitandet av 
statens understödsfond för sjömän. 

Överförandet av ännämnda kapitalbehåll
ning i de lokala organens vård innebär icke 
någon oskälig fördel för landskapet, ty 
statens understödsfond vore givetvis icke 
i allmänhet tillgänglig för de åländska sjö
männen. 

Riksdagen synes sålunda hava vägande 
skäl att avgöra denna fråga i enlighet med 
regeringens proposition, som motsvarar 
landskapets förväntningar och är väl fören
lig med statens allmänna fördel. 

Hänvisande till vad ovan anförts få vi 
förty vördsamt föl'eslå, 

att 6 § i förslaget till lag om in
dragning av sjömanshusen godkän
nes i enlighet med 1·egeringens pro
position. 

Levi Jern. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 50 med 
anledning a.v regeringens proposition angående 1ag om 
indragning av sjömanshusen samt lag om mönstring och 
registrering av sjömän. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta de i 
lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n: o 5 handlagda lagförslaget med nedan 

anförda ändringar. Stora utskottet får 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag sålydande: 

Lag 
om indragning av sjömanshusen. 

l enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

1-3 §§. 
(Likasom lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 

4 §. 
Sjömanshusarkiv skall efter sjömanshu-

8ets indragning överlämnas i vederbörande 
kommuns vård. Å kommunen ankommer 
att förvara ·arkiv·et oeh att •bereda dem, som 
sådant äska, tillfälle att från arkivet er
håHa önskade uppgifter. 

Senast tjugufem år efter sjömanshusets 
indragning eller, •där arkivet icke längre 

behöves å orten, redan tidigare, skall det
samma på åtgärd av kommunen överföras 
till förvarin:g i vederbörande landsal'kiv 
(utesl.). 

För ansökan om bidrag ur understöds
fonden för sjömän erforderliga utdrag och 
avskrifter samt övriga uppgifter ur hand
lingar, hörande till sjömanshusarkiv, skola 
avgiftsfritt utgivas. 

5-7 §§. 
(Likasom lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 

Lag 
om mönstring och regiistrering av sjömän. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 
Sedan sjöman genom avtal antagits i 

sjömansbefattning, skall han påmönstras: 
när finskt handelsfartyg användes i ut

rikesfart; 

när finsk SJoman i Finland antages i 
tjänst å utländskt handelsfartyg, för såvitt 
annorlunda icke är avtalat med främmande 
stat; samt 

även annars, när· fartygets redare, befäl-
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havare eller person, som antagits i sjömans
befattning för en tid av minst en månad, 
därom anhåller. 

Då sjömans arbetsavtal upphör eller bry
tes, skall avmönstring verkställas, när sjö
man blivit påmönstrad eller när redaren 
befälhavaren eller den påmönstrade därom 
anhåller. 

2 §. 
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 

tagna sjömännen o0h över befälhavarna 1på 
sädana finska fartyg, å viLka sjöman an
tages i tjänst genom mönstring, föres å sjö
fartsstyrelsen ett allmänt hela landet omfat
tande sjömansregister, i vilket på anhållan 
inskrivas jämväl andra finska sjömän. 

Den, som inskrives i sjömansregistret, 
skall hJa sjömansbok, i vilken föreskrivna 
uppgifter om {'r11llgjord tjänst införas. 

4-9 §§. 
3 §. (L1Jmsom i lag- och ekonomiutskottets 

över de genom mönstring i tjänst an- betänkande.) 

Helsingfors den 24 april 1937. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens pvoposition 
angäende lag om indragning av sjömanshus·en samt lag 
om mönstring och registrering av sjömän. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 11 angående lag om 
indragning av sjömanshusen samt lag om 
mönstring och registrering av sjömän, och 

har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
Lag- och ekonomiutskottets betänkande 
N:o 5, antagit följande lagar: 

Lag 
om indragning av sjömanshusen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Sjömanshusen indragas 

denna lag träder i kraft. 

2 §. 

och med det 

Sjömanshusens kapitalbehållning vid da
gen för indragningen skall, efter avdrag av 
de kostnader v·e~kställlandet av indragnin
gen föranleder, överlämnas till statsverket 
att förvaltas utom statsförslaget såsom en 
bestående understödsfond för sjömän. 

Ur fondens räntenwdel skola utgivas an
tingen en gång för alla eller Mk årligen 
utfallande understöd åt fattiga, till arbete 
oförnnögna sjömän samt åt sjömän, som i 
följd av srneppsbrott eller av annan med 
sjötjänsten sammanhängande orsak råkat i 
betryck, så ock åt deras nödställda änkor 
och barn. Så länge sådana sjömän finnas, 
som erlagt förhyrnings- och förtjänstavgif
ter till de genom ·denna lag indragna sjö
manshusen, skola i främsta rummet de 
eUer deras älllkor och barn på detta sätt 
understödas. 

3 §. 
Kunna medel, vilka såsom gåva eller ge

nom testamente överlämnats till sjömans
hus att förvaltas, på grund av bestäm
melser i gåvobrevet eller testamentet 
icke överfpras till den i 2 § nämnda 
understödsfonden, skola de överlämnas till 
stadsstyrelsen i vederbörande stad eller 
kommunalnämnden i landskommun att för
valtas och användas för det angivna ända
målet. 

4 §. 
Sjömanshusarkiv skall efter sjömanshu

sets indragning överlämnas i vederbörande 
kommuns vård. Å kommunen ankommer 
att förvara arkivet och att bereda dem, som 
sådant äska, tillfäl1e att från arkiVJet er
hålla önskade uppgifter. 

Senast tjugufem år efter sjömanshusets 
indragning eller, där arkivet icke längre 
behöves å orten, redan tidigare, skall det
samma på åtgärd av kommunen överföras 
till förvaring i vederbörande landsarkiv. 
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För ansökan om bidrag ur understöds
fonden för sjömän erforderliga utdrag och 
avskrifter samt övriga uppgifter ur hand
lingar, hörande till sjömanshusarkiv, skola 
avgiftsfritt utgivas. 

5 §, 
Hänvisas i :härförinnan tillkommet stad

gande till sjömanshus eller dess ombuds
man, skall stadgandet, dter det denna iag 
trätt i kraft, äga motsvarande tillämpning 
på vcederbörande mönstringsförrätta1.1e för 
sjömän i Finland, dock sålunda, att egen
dom, 1som jämlikt stadgandena i 53 och 
69 §§ av sjömanslagen hittills tillfallit sjö
manshus, härefter skall överföras till den i 
2 § , nämnda understödsfonden för sjömän 
och läggas till dess kapital, så ock att i 
40 § av sjölagen nämnd dagbok efter 
denna lags 'ikraftträdande skall inlämnas 
till sjöfartsstyrelsen för att där förvaras 
och vid behov hållas tillgänglig för veder
börande. 

6 §. 
Närmare bestämme1ser om förvaltningen 

och handhavandet av i 2 § nämnd under
stödsfond för sjömän utfärdas av stats
rå:det. 

övriga anvisningar om v·erkställigheten 
av denna lag meddela:s av handelJS- och in
dustriministeriet. 

7 §. 
Denna lag träder i kraH den ......... . 

19. . . Härigenom upphäves förordningen 
den 30 april 1874 angående sjömanshusen 
i Finland, dock sålunda att uppbärarrdet av 
förtjänstavgifterna vid sjömanshusen skall 
upphöra redan .den . . . . . . . . . . . 19. . samt 
att i fråga om bokslutet och revisionen av 
r&kenskruperna för sjömanshusens sista 
verksamhetsperiod föreskrifterna i nämnda 
förordning skola i tillämpliga delar lända 
till efterrättelse; mot dessa räkenskaper 
framställda anmärkningar handläggas i den 
ordning sagda förordning stadgar. 

Lag 
om mönstring och registrering av sjömän. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Sjöman skall, sedan ,han genom avtal an

tagits i sjömansbefattning, .påmönstras: 
när finskt handelsfartyg användes i ut

ri'kesfart; 
när finsk sjöman i Finland antages i 

tjänst å utländskt handelsfartyg, såvida 
annorlunda ic]{:e är avtalat med främmande 
stat; samt 

även annars, när fartygets redare, ·befäl
havare eller den, som antagits i SJomans
befattning för en tid av minst en månad, 
därom anhåller. 

Då sjömans arbetsavtal upphör eller bry
tes, skall avmönstring ve~kstä~las, ifall sjö-

man blivit .påmönstrad eller när redaren, 
befälhavaren eller den påmönstrade därom 
anhåller. 

2 §, 

Mönstring av SJoman verkställes i Fin
land av mönstringsförrättare, som av sjö
fartsstyrel,sen tillförordnats, och utomlands 
av Finlands konsulära myndigheter. 

3 §. 
över genom mönstring i tjänst an

tagna sjömän och över befälhavare på 
s'ådana finska fartyg, å vilka sjöman an
tages i tjänst genom mönstring, föres å sjö-
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fartsstyrelsen ·ett allmänt, 'hela landet om
fattande sjömansregister, i viltket på an
hållan jämväl andra finska sjömän kunna 
inskrivas. 

Den, som inskrives i sjömansregistret, 
skall hava sjömansbok, i vilken uppgifter 
om fullgjord tjänst införas. 

4 §. 
Å f·inskt fartyg, med undantag av krigs

fartyg, skall finnas manskapsförteckning. 

5 §. 
V ar som bryter mot stadgandena i denna 

lag eller med stöd därav utfärdade före
skrifter, straffes med böter, såframt ej 
handlingen tillika innefattar brott, för vil
ket strängare straff är stadgat. 

Vad i sjölagen stadgas om laga domstol 
och rättegång i sjörättsmål gäller även 
mål, som skola handläggas enligt denna 
lag. 

6 §. 
För inskrivning i sjömansregistret och 

för däri införda anteckningar samt för ut-

Helsingfors den 30 april 1937. 

drag, som utgivas ur registret, må avgift 
iclm uppbäras. 

7 §. 
Angående arvode och lösen, som skola 

till mönstringsförrättare erläggas för för
rättningar samt för av honom utgivn·a böc
ker och blanketter, stadgas genom förord
ning. 

8 §. 
Närmare föreskrifter angående verkstäl

lågheten av denna lag meddelas av handels
och industriministeriet. 

9 §. 
Denna !}ag träder i ikraft den ......... . 

19. . . Härigenom upphäva;S 11 § 3 mom. 
av sjömanslagen den 8 mars 1924 samt, så
vitt det rör sjömansrulla, 4 § 2 mom. av 
sjölagen den 9 juni 1873, sådant sistnämnda 
moment lyder i förordningen den 11 no
vember 1889. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
moderskapsunderstöd. 

Under de senaste årtiondena har man i 
allt flere länder från samhällets sida skri
dit till åtgärder för anordnande, även på 
annat sätt än genom fattigvård, av under
stöd och vård åt dem, som varaktigt eller 
övergående äro till aribete oförmögna. I fråga 
om övergående arbetsoförmåga sker detta i 
allmänhet i form av sjuk- och olycksfalls
försäkring. Vid anordnande av vård åt dem, 
som förlorat arbetsförmågan till följd av 
sjukdom, har barnsbörd i flertalet fall jäm
ställts med sjukdomsfall. Sålunda medde
las för närvarande i omkring tjugu länder 
vård åt barnaföderskor på grund av ett 
obligatoriskt sjukförsäkringssystem, och i 
flere länder dessutom i vartdera fallet på 
grund av en mer eller mindre utbredd fri
villig sjukförsäkring enligt ungefär ena
handa principer som åt sjuka. 

sjukförsäkring omfattar i regel endast 
lönarbetare, till vilka förty även moder
skapsunderstödet, som ansluter sig till 
denna försäkring, är begränsat. Med av
seende huvudsakligen å barnaföderskans 
behov av hjälp till följd av förlorad arbets
förmåga äro även i annans lönarbete an
ställda barnaföderskor speciellt i behov av 
understöd, emedan de vanligen under flere 
veckor måste för barnsbörden avhå'lla sig 
från arbete och därför gå miste om sin lön. 
Understödjande av i lönarbete anställda 
barnaföderskor är så mycket mer påkallat, 
som arbetarskyddslagstiftningen i de flesta 
industriländer förbjuder kvinnoarbete un
der viss tid före och efter nedkomsten. 

Emellertid har samhället anledning att 
taga värd om barnaföderska ej allenast där-

4357-36 

för, att hon till följd av barnsbörden är 
övergående oförmögen till arbete. Särskilt 
under senaste tid har man till följd av den 
stadigt sjunkande nativiteten begynt ägna 
allt större uppmärksamhet jämväl åt frå
gans befolkningspolitiska sida, i vilket av
seel1de det är av vikt, att barnsbörd alltid 
sker under så gynnsamma förhållanden som 
möjligt. Ur denna synpunkt finnes ej an
ledning att begränsa understödet endast till 
lönarbetare, utan borde det utsträckas till 
alla, som icke själva äro i stånd att för
skaffa sig ändamälsenlig förlossningsvård. 
I flertalet av de omkring tio länder, i vilka 
moderskapsunderstöd anordnats skilt från 
sjukförsäkringen och i regel bekostas av 
allmänna medel, har understödet även ut
sträekts till alla mil1dre bemedlade barna
föderskor. 

Moderskapsunderstöd i anslutning till 
sjukförsäkring utgår vanligen i form av 
dagspenning för viss tid såväl före som 
isynnerhet efter nedkomsten. Därjämte rår 
barnaföderska i allmänhet fri barnmorske
hjälp och nödig läkarvård. I kostnaderna 
för försäkringen deltaga jämte den försäk
rade vanligen arbetsgivaren och staten samt 
ofta även vederbörande kommun. I län
der, där moderskapsunderstödet utgår av 
allmänna medel, erlägges det antingen i 
form av dagspenning för viss tid före och 
efter nedkomsten eller i ett för allt med 
visst belopp. Sålunda tilldelas i Sverige 
enligt lag av år 1931 varje barnaföderska, 
som ej ensam eller tillsammans med sin man 
har mer än 500 kronor om året i skattbar 
inkomst, ett understöd av l krona om da-
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gen, för sammanlagt högst 30 dagar ome
delbart före och efter nedkomsten, därav 
högst 14 dagar före densamma. Till arbe
terska, för vilken a:vbetsfö:vbud är i lag 
stadgat under viss tid, utgår understödet 
för högst 56 dagar. 

Genom förordningen den 18 augusti 1917 
angående a1•betet i industriella samt vissa 
andra yrken är inom större delen av vår 
industri förbjudet att hålla kvinna i arbete 
under de första fyra veckorna efter barns
börd. Ett motsvarande förbud har sedan 
år 1922 varit gällande jämväl för handels-, 
kontors- och nederlagsrörelserna, i vilka ar
betsförhållandena numera äro ordnade ge
nom lag av den 8 december 1934. Före
nämnda förororring och lag stadga dess
utom, att kvinna i framskridet havande
skap icke må hållas i sådant arbete, som 
för henne i detta tillstånd kan vara skad
ligt. Ehuru hållandet av barnaföderskor i 
arbete på vissa områden under bestämda 
tider hos oss alltså är i lag förbjudet, har 
något allmänt system för barna:föderskors 
understödjande hittills likväl icke fåtts till 
stånd. Under de senaste årtiondena har 
detta missförhållandena ofta ägnats upp
märksamhet och anordnande av moder
S'kapshjälp föreslagits. Särskilt har i sam
band med planläggningen av obligatorisk 
sjukförsäkring ifrågasatts, att understöd 
skulle vid förlossningsfall utgå på samma 
sätt som vid sjukdomsfall. I det första 
förslaget i ämnet a-: år 1911, rörande sjuk
försäkring av lönarbetare, föreslogs, att för
säkrad barnaföderska skulle tillförsäkras 
fri barnmorskevård samt en moderskaps
hjälp till lika. stort belopp som den för
säkrade vi:d sjukdomsfall tillkommande 
sjukhjälpen. I det år 1921 publicerade be
tänkandet rörande socialförsäkring före
slogs, att sjukförsä:kringen och den därtill 
anslutna moderskapsförsäkringen skulle ut-
1Jträckas förutom till lönarbetarna jämväl 
tiU andra mindre bemedlade personer. 
Slutligen föreslogs i de är 1926 och 1927 

överlämnade propositionerna angäende lag 
om sjukförsäkring, att säväl moderskaps
som sjukunderstöd skulle tinkomma de lön
arbetare, som försäkringen omfattade. En
ligt dessa propositioner skulle vid barns
börd lämnas avgiftsfri barnmorskehjälp 
och tre fjärdedelar av kostnaden för nö
diga läkemedel samt ersättning för av barn
morska eller läkare föreskrivet rengörings
oeh förbandsmaterial ävensom moderskaps
hjälp enligt samma grunder som dagspen
ning vid sjukdomsfall. Det sistnämnda lag
förslaget vann· Riksdagens godkännande, 
men lämnades vilande över nyval, varefter 
detsamma blev förkastat. I en särskild 
hemställningskläm uppmanade Riksdagen 
dock regeringen att upptaga frägan till ny 
omprövning. Ännu senare hava i Riksda
gen väckts initiativ för anordnande av rna
derskapsvärd för mindre bemedlade barna
föderskor. 

Den frivilliga sjukförsä:kringen, som i 
fräga om försäkring av arbetare är regle
rad genom förordningen av är 1897 om 
hjälpkassor, tryggar blott i mycket begrän
sad omfattning moderskapsunderstödet. Av 
de nuvarande 330 sjukkassorna, som räkna 
omkring 70,000 medlemmar, är det endast 
72 eller 22% som bevilja sådant understöd. 
De sistnämnda hava omkring 10,700 kvinn
liga medlemmar. Även av dessa kassor be
viljar flerta:let enbart dagspenning, som i 
kassor av olika typ växlar mellan 6 och 12 
mark och i medeltal utgör 10 mark. Den 
längsta tid, för vilken dagspenning utgår, 
är i allmänhet densamma som vid sjukdoms
fall, växlande mellan 40 och 180 dagar. 
I vissa kassor är för barnsbördsunderstöd 
fastställd en kortare tid, frän 14 till 28 
dagar. I en del fall erhålla barnaföder
skorna ett penningunderstöd i ett för allt; 
beloppet växlar mellan 100 och 400 mark. 
En med sjukvärd jämförlig förlossnings
vård bekostas av endast 20 kassor, anting~n 
utöver dagspenningen eller· sålunda, att 
barnaföderskan fär välja mellan denna 
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vård och dagspenning. Till dessa kassor 
höra 2,261 kvinnliga medlemmar. Förloss
ningsvärden omfattar barnmorskehjälp och 
läkemedel samt i män av behov läkar- och 
sjukhusvård. En allmän förutsättning för 
åtnjutande a:v barnsbördshjälp är, att ve
derbörande tillhört kassan minst ett år och 
erlagt avgifterna för denna tid. 

Vård vid förlossning, särskilt på lands
bygden, lämnas av barnmorskor, om vilkas 
tillsättande i landskommunerna gäller la
gen den 6 februari 1920, sådan den lyder 
i lagen den 31 december 1924. I enlighet 
med densamma skall i varje kommun, vars 
invånarantal ej överstiger 5,000, finnas 
minst l barnmorska och i större kommun 
minst l barnmorska för varje begynnande 
7,000-tal inbyggare, där ej behovet av 
barnmorska blivit på annat av medicinal
s:tyrelsen godkänt sätt tillgodosett. Antalet 
kommunala barnmorskor är för närvarande 
769. Sedan barnmorskeväsendet ordnats 
genom lag, har förlossningsvården blivit be
tydligt effektivare. Medan antalet förloss
ningar under barnmorske- Mh barnbörds
anstalts vård år 1900 var 24 och år 1920 
45 procent av totalantalet förlossningar, 
hade motsvarande siffra år 1930 stigit 
till 69~ I :flertalet städer hava barnbörds
anstalter inrättats eller platser i allmänna 
sjukhus iordningställts för förlossningsän
damät .Jämväl i detta hänseende har en 
aysevärd utveckling ägt rum. Sålunda 
uppgick antalet förlossningar under barn
bördsanstalts vård vid sekelskiftet endast 
till 4 procent av totalantalet mot 20 pr•o
cent år 1930. Dessutom hava somliga kom
muner och privata välgörenhetsanstalter in
rättat rådgivningsstationer för meddelande 
av räd beträffande vården av havande kvin
nor, barnaföderskor och nyfödda. 

Mindre bemedlade kvinnors ekonomiska 
understödjande vid barnsbörd är för när
varande huvudsakligen lämnat åt fattig
vården och den privata välgörenheten. 
Detta är att anse såsom ett mindre till-

fredsställande förhåHande, varav såväl mo
der som barn bliva lidande. Sålunda är 
dödligheten bland barnaföderskor, vilken 
visserligen under de senaste årtiondena 
nedgått, hos oss fortfarande avsevärd. Mot 
omkring O.s procent vid s~kelskiftet ut
gjorde den under femårsperioden 1926--
1930 i medeltal O.t> procent av samtliga 
dödsfall. Även antalet dödfödda barn är 
hos oss ännu rätt stort, utgörande år 1935 
25.7 pro mille födda. Motsvarande siffra 
50 år tidigare var omkring 28 pro mille. 
Antalet dödsfall bland barn under ett år, 
var år 1935 6. 7 procent av totalantalet 
levande födda barn mot 12.4 procent under 
iiren 1901-1910. Sistnämnda statistik 
uppvisar visserligen en glädjande utveck
ling i avseende å vården av levande 
födda spädbarn, men det är att märka, att 
motsvarande siffror frän flere andra län
der äro ännu lägre. 

Det ovan anförda ger vid handen, att vi 
hava skäl att aUt framgent vinnlägga oss 
om en förbättrad förlossningsvård, särskilt 
i form av ekonomiskt understöd. Detta är 
s& mycket mera påkallat, som den år för 
år avtagande nativiteten även hos oss leder 
till ur befolkningspolitisk synpunkt allt 
mera otillfredsställande förhållanden. Me
dan födelseöverskottet ännu vid sekels:kiftet 
var cirka 13 %, har det sedermera begynt 
starkt nedgå, utgörande under tioårsperio
den 1921-1930 i medeltal 8.1 % och är 
1935 endast 6.5 %. Ett mindre födelseöver
skott än det sistnämnda kan konstateras 
enda~t i jämförelsevis få länder. 

Sedan en av statsrådet i september 1933 
tillsatt hjälpkassekommitte uppgjort prin
cipiella förslag beträffande såväl sjuk- som 
ålderdoms- och invaliditetsförsä:kring, upp
drogs åt den i februari 1935 tillsatta stats
hushållningskommitten att bl. a. överväga, 
huruvida och vilka möjligheter för en ut
veckling av socia1försä:kringen hos oss :före
funnes och i vilken riktning denna utveck
ling borde ledas. Då statshushållningskom-
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mitten var av den åsikten, att man främst 
borde skrida till förverkligande av en ål
derdoms- och invalidite'tsförsäkring, varför 
någon allman och olJiligatorisk sjukförsäk
ring, vartill· en moderskapsförsäkring kunde 
anslutas, ej i detta nu kunde anordnas, an
såg kommitten önskvärt, att understöd ay 
allmänna medel skulle tilldelas mi11dre 
bemedlade barnaföderskor för en effekti
vare förlossningsvård. I sådant syfte om
fattade kommitten i princip sin socialdele
gations betänkande, enligt vilket åt mindre 
bemedlade barnaföderskor skul>le utgivas 
ett barnsbördsunderstöd av 200 mark, var
jämte barnaföderskor, vilkas sysselsättande 
i arbete enligt lagstiftningen om arbetai·
skydd var förbjudet, skulle tilldelas ett 
extra understöd av 100 mark. Förmögen
hetsvillkoren skulle konstateras med ledning 
av kommunalbeskattningen med beaktande 
av levnadskostnaderna på dlika orter så
lunda, att den allmänna gränsen skulle bli
vit en beskattad inkomst av 6,000 mark 
samt i de dyraste kommunerna av 8,000 
mark. 

Statshushållningskommittens förslag hän
sköts till en i juni 1935 tillsatt social
försäkringskommitte :för ytterligare pröv
ning i och för uppgörande av ett slutligt 
lagförslag i ämnet. Denna kommitte har 
i sitt i septell1ber 1936 avgivna betärrkande 
till en börj·an konstaterat, att den vård 
som lämnas av barnmorskor, läkare och 
barnbördsanstalter i förlossningsfall hos 
oss ännu icke fåtts tillräckligt effektiv. På 
initiativ av kommitten har även medicinal
styreisen på uppmaning av ministeriet för 
inrikesärendena utarbetat ett förslag till 
lag om det kommunala barnmorskeväsendets 
omorganisation därhän, att varje barna
föderska i framtiden skulle bliva i tillfälle 
att erhålla sakkunnig förlossningsvård och 
att denna vård för mindre bemedlade 
skulle bliva avgiftsfri, och kommer i an
slutning till denna proposition att till Ri'ks
dagen avgivas en särskild proposition i 

ämnet. Med avseende å moderskapsunder
stödet har kommitten i huvudsak omfattat 
statshushållningskommittens förslag. Som 
övre gräns för mindre bemedlades inkomst 
å dyrort har dock i stäHet för 8,000 mark 
föreslagits 9,000 mark och beloppet av till
läggsunderstödet förhöjts från 100 mark 
till 150 mark. 

Regeringens proposition bygger i allmän
het på socialförsäkringskommittens förslag. 
Vad främst vidkommer frågan om, vilka 
som skola komma i åtnjutande av under
stöd, är det naturligt, att, där det gäller 
understöd, som helt utgår av allmänna me
del, detta icke tilldelas andra än hjälpbe
hövande. Ovan har redan nämnts, att i 
flertalet länder moderskapshjälpen i anslut
ning till sjukförsäkring utsträckts endast 
till lönaDbeterskor och i vissa fall till lön
arbetares hustrur. I andra länder åter ut
går moderskapsunderstöd oberoende av ar
betsföl•hållandet till alla mindre bemedlade 
barnaföderskor. Hos oss synes det vara 
skäl att följa det sistrrämnda systemet, 
emedan hos oss finnas talrika småföreta
gare, särskilt småbrukare, vilka ekonomiskt 
och socialt äro i förevarande hänseende 
jämförliga med arbetare. Å andra sidan 
är det tillbörligt, att lönarbetare beredes 
en i någon mån effektivare hjälp än själv
ständig företagare, enär den förstnämnda, 
såsnart arbetsförtjänsten vid barnsbörd 
blir avbruten, i regel kommer i ett ännu 
10vårare läge än den senare. 

Vid tilldelning av understöd kunde en 
individuell prövning av hjälpbehovet även
som andra omständigheter i varje enskilt 
fall leda till riktigaste resultat, men dess 
tillämpning i pra:ktiken vore nästan omöj
lig, enär understödstagarna komma att upp
gå till flere tiotal tusen. Den enda utvägen 
synes vid sådant förhållande vara, att i 
själva lagen angives den grupp, som ägde 
rätt till understöd. I så:dant syfte synes 
det ändamålsenligt, att gränsen meHan de 
till understöd berättigade och de från un-
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derstöd utestängda bestämmes på grund
valen av kommunalbeskattningen, såsom 
även de kommitteer, vilka berett frågan, fö
reslagit. Såsom allmän inkomstgräns för 
dem, vilka skulle erhålla understöd, före
slås en skattbar inkomst av 6,000 mark. 

För att nedanom gränsen skulle stanna 
ungefär lika ställida befolkningsgrupper på 
olika orter, synes det dock sakenligt att 
även levnadskostnaderna på de olika or
terna beaktas och att inkomstgränsen i de 
dyraste komm..unerna fastställes i någon 
mån högre. För att skalan måtte i detta 
h'änseende bliva så ändamålsenlig som möj
ligt och i mån av behov kunna lättare 
ändras, synes det bäst att i enlighet med 
socialförsäkringskommittens förslag låta 
klassificeringen av kommunerna i dlika 
grupper på grund av levnadskostnaderna 
ske i administrativ väg. "Fördenskull har 
i lagförslaget såsom maximigräns bestämts 
en inkomst av 8,000 mark och åt statsrådet 
överlämnats att mellan sagda undre och 
övre gräns fastställa, vilket inkomstbelopp 
som i dyr kommun i sådant avseende skall· 
gälla. 

I beskattad inkomst ingår stun'dom vär
det av det arbete, som av den beskattades 
barn eller andra familjemedlemmar utförts 
till förmån för hans hushåll. Enligt för
slaget skall sådan inkomst icke beaktas vid 
fastsHillandet av inkomstgränsen. 

Den som undergår frihetsstraff eller om 
vilken förordnats att hon skall hållas i 
tvångsinrättning, allmänt arbete, tvångs
arbetsanstalt, arbetsanstalt, a:l1män alkoho
listanstalt eller annan dylik inrättning, 
sku'lle ej tillkomma understöd, därest för
lossningen äger rum medan vistelsen i an
stalten varar, enär i dessa fall erforderlig 
vård lämnas barnaföderskan av vedm•bö
rande anstalt. 

Enär understödet skulle helt utgå av all
männa medel, skulle det tillkomma endast 
finsk medborgare, såvitt icke staterna 
emellan under förutsättning av ömsesidig-

het överenskommits, att medborgare i visst 
annat land jämväl el'hålla sådant under
stöd. Likställd med finsk medborgare vore 
dock i Fin'land varaktigt bosatt kvinna, 
som här åtnjuter asylrätt. 

I och för uppskattning av antalet till 
understöd berättigade kvinnor må nämnas, 
att barnsbördernas totala antal i landet år 
1935 var 70,715. Motsvarande antal kom
mer under de närmaste decennier att stiga 
med några tusen, men det antages att 
denna stegring senare kommer att av
stanna. 

I vårt land finnes ingen statistik, som 
s'kulle direkt belysa barnaföderskornas och 
deras mäns inkomstförhållanden, På grund 
av vissa jämförelser och kalkyler torde man 
kunna anse, att i hela landet omkring 60 % 
av barnaföderskorna komme att bliva del
a:ktiga av moderskapsunderstöd. Då i lag
förslaget icke noggrant bestämts, i vilka 
kommuner en högre inkomstgräns· än den 
ovannämnda allmänna av 6,000 mark 
komme att tillämpas, har antalet till under
stöd berättigade ovanom denna gräns icke 
kunnat beräknas. Under förutsättning att 
till dyrorter skulle hänföras endast vissa 
bosättningscentra samt en del kommuner 
i landets nordligaste delar, torde den årliga 
barnsbördsfrekvensen i dessa kommuner 
kunna uppskattas ti:ll 7,000-8,000 fall. De 
till understöd berättigade, som falla mellan 
6,000 marks och den fastställda högsta in
komstgränsen av 8,000 mark komme att ut
göra endast en ringa del och högst tio pro
cent av totalantalet barnaföderskor i dessa 
kommuner. Uppskattas dessa understöds
tagares antal till sjuhundra, komme de 
understöddas antal att sammanlagt uppgå 
till omkring 45,000. 

Syftemålet med moderskapsunderstödet 
är att bereda barnaföderskan ekonomisk 
möjlighet att erhålla ändamålsenlig förloss
ningsvård. De minst bemedlade av dem be
höva framförallt både för sig själva och 
barnet en del oumbärliga vårdartiklar och 
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klädespersedlar, medan saknadert av dessa 
för närvarande i hög grad äN€ntyrar 
moderns Mh barnets hä'lsa. I flere faH 
måste ett biträde avlönas för skötseln av 
barnaföderskan och hennes hem. Behovet 
i sagda avseende är givetvis i varje enskilt 
fall olika, beroende av envars ekonomiska 
förhållanden, levnadsstandard och andra 
omständigheter. Då för ändamälet emeller
tid kan användas endast ett begränsat be
lopp allmänna medel och understöden för
denskull komma att bliva så låga, att de 
täcka endast den oundgängligaste delen av 
kostnaderna för barnsbörden, kunna de lik
som även tilläggsunderstödet fastställas till 
samma belopp för al'la. På dessa grunder 
föreslås såsom egentligt moderskapsunder
stöd 250 mark samt såsom lönarbetare till
kommande tilläggsunderstöd 200 mark. Be
träffande moderskapsunderstödets belopp 
har icke bea:ktats dyrheten på boningsorten, 
emedan naturaförmånerna överallt hava 
samma värde och de flesta dyra orter äro 
förhållandevis rikligt försedda med all
männa sjukhus och andra förmåner. 

Ell'ligt förenämnda statistiska ka'lkyl 
över det framtida antalet barnsbörder 
komme de årliga utgifterna i egentliga IDO

derskapsunderstöd att under de närmaste 
åren utgöra omkring 11-12 miljoner mark. 
Under förutsättning att i vårt land antalet 
kvinnor i sådana arbeten, i vilka de enligt 
lag ej få sysselsättas under tiden för ned
komsten, uppgår .till omkring 100,000, 
skulle antalet barnsbörder i sådana fall 
årligen utgöra cirka 3,300. För tiHäggs
understöd skutle sålunda erfordras årligen 
något över en halv miljon mark. Med beak
tande av att lagens tillämpning även i nå
gon mån torde medföra förvaltningskostna
der, torde de av lagen föranledda kostna
derna allt som allt stiga till högst 13,000,000 
mark. 

I lagförslaget förutsättes, att understöd 
kan erläggas dels in natura, dels i pennin-

gar, på sätt därom genom förO'rdning när
mare skulle stadgas. Då det är fråga om 
ett jämförelsevis ringa understöd, varmed 
endast de allra nödvändigaste behoven vid 
förlossningsfall kunna trllgodoses, synes det 
lämpligt, att i allmänhet låta understödet 
ti'll avsevärd del utgå in natura, vilket för
farande även säkrast garanterar en ända
mä:lsenlig användning av detsamma. I så
dant avseende har man tänkt sig att med 
iakttagande av ett förfarande, som redan 
tillämpas på enSkilt håll, utgiva sådana 
föremål, som varje barnaföderska behöver 
och kan använda även i det fall, att hon 
själv på förhand utrustat sig för barnsbör
den. Dessa föremål skulle vara avsedda 
dels för modern, dels för barnet och ut
givas på åtgärd av vårdnämnden, i allmän
het genom förmedling av barnmorska, vars 
anlitande så:'lunda därigenom skulle be
främjas. Då dessa föremål skulle anskaffas 
genom statens försorg, skulle de erhållas 
för billigt pris och samtidigt dock deras 
dugliga beSkaffenhet tryggas. Arbeterska 
tillkommande tilläggsunderstöd skulle där
emot i regel utgå i penningar, enär dat 
·är avsett att ersätta en del av den för
lorade arbetslönen. I vartdera fallet kunde 
kommunens vårdnämnd emellertid, där den 
finner att understöd i penningar ej mot
svarar sitt ändamål, efter egen prövning er
lägga det helt och hållet in natura. 

Det förefaller naturligt, att de för ifrå
gavarande ändamål erforderliga medlen 
tillskjutas av staten, alldenst11nd det är 
fråga om en allmän vårdätgärd, som av
ser hela folket. Med hänsyn till, att vård
naden om medellösa i form av fattigvå'l'd 
ankommer pä kommunerna och att det före
slagna moderskapsunderstödet, varav a:Ua 
medellösa barnaföderskor skulle bliva del
aktiga, komme att till denna del minska 
f.attigV'årdsutgi':fterna, hava de kommitteer, 
som behandlat frågan, föreslagit, att kom
murrerna i någon mån deltaga i kostna-
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derna för denna värdverksamhet. Av än
damålsenlighetsskäl och då vårdutgifterna 
för närvarande äro synnerligen betun
gande, särskilt för de mindre bemedlade 
kommunerna, har det föreslagits, att IDO

derskapsunderstödet helt och hållet skall 
bt'lstridas med statsmedel. 

Förpliktad att utgiva moderskapsunder
stöd är den föreslagna kommunen, där 
i första hand kvinnan är varaktigt bosatt, 
emedan denna kommuns organ hava de 
bästa möjligheter att meddela förlossnings
vård. Kommun skulle vara berättigad att 
halvårsvis av staten erhålla ersättning för 
utbetalda understöd i den ·män kommun ej 
i • förskott erhållit förnödenheter och medel 
för ändamå:let. 

Då understödet slru.'lle förlora sin egent
liga betydelse, om det utfölle först långt 
efter nedkomsten, föreslås, att egentligt 
moderskapsunderstöd skall sö'kas före ned
komsten, för att det må kunna utgivas efter 
behov redan före förlossningen, vid för
lossningstillfället eller omede1bart därefter. 
Där nedkomsten skett tidigare än normalt, 
skulle egentligt moderskapsunderstöd dock 
utgivas, ändå att det sökts först efter ned
komsten, emedan ett annat förfarande 
kundll leda till orättvisor. 

Tilläggsunderstöd borde sökas senast inom 
tvä: månader efter barnsbörden. Emedan 
.~n d'örutsättning för tilläggsunderstöd är, 
-a1it sökanden bevisligen avhållit sig den i 
lagen bestämda tiden frän arbete, skulle 
understödet emellertid ej kunna utgivas, 
innan sökanden föl'etett utredning därom, 
att hon avhållit sig frän arbete. 

Moderskapsunderstöd borde lyftas inom 
fyra månader, räknat från dagen för för-

lo~>Sningen, vid äventyr att rätten till un
derstödet annars är förverkad. 

Beträffande de beslut, som kommunal 
vårdnämnd i dessa angelägenheter fattat, 
har det ej ansetts nödvändigt att medgiva 
rätt till ändringssökande. Anledningen 
härtill är, dels att man önskat göra under
stödssystemet så enkelt som möjligt och 
dels att rätten till ändringssökande uti ifrå
gavarande fall ej är av nämnvärd bety
delse, emedan understöden utgå med samma 
belopp för alla och rätten till dem kon
stateras på grund av beskattningen. Då 
kommunerna dessutom vid ansökan om er
sättning av staten skulle åläggas att till so
cialministeriet ingiva särskild utredning, 
på grund varav kommunernas åtgöranden 
härutinnan kunna övervakas, är ej heller ur 
synpunkten av statens intresse medgivande 
av rätt till ändringssökande påkallat. So
cia:lministeriets representant skul'le dess
utom ha rätt att vid behov kontrollera, att 
lagen samt på grund därarv utfärdade stad
ganden och bestämmelser av kommun iakt
tagits. 

Då soeia:lministeriet icke disponerar över 
arbetskraft för de av lagen föranledda upp
gifterna, borde statsrådet berättigas att för 
detta ändamäl bevilja socialministeriet för 
innevarande år det erforderliga beloppet ur 
det i budgeten för innevarande år upp
tagna anslaget 3, 750,000 mark. Återstoden 
av detta anslag skulle efter behov 'använ
das till ordnande av de · moderskapsunder-
stöd, som utgå in natura, , 

I enligt med vad ovan all'förts överläm
nas till Riksdagen i avseende å antagande 
följande lagförslag: 
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Lag 
om moderskapsunderstöd: 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l'§. 
Moderskapsunderstöd el'lägges enligt 

stadgandena i denna lag av statsmedel åt i 
Finland bosatt eller på finskt fartyg an
ställd mindre bemedlad kvinna, .som är 
finsk medborgare eller här åtnjuter asyl
rätt. 

2 §. 
Kvinna är att anse såsom mindre bemed

lad, ifall henne allena eller m31karna sam
manlagt vid den näst före understödets be
viljande förrättade kommunaltbeskattningen 
pålagts skatt för inkomst av högst sex
tusen mark eller, om kvinnan är varaktigt 
bosatt i kommun, där levnadskostnaderna 
äro avsevärt högre än annorstädes i lan
det, av det högre belopp, dock ej över åtta
tusen mark, som av statsrådet fastställes. 

Har kvinna eller makarna beskattats för 
värdet av arbete, som av hemmavarande 
barn e}ler andra familjemedlemmar utförts 
för det gemensamma hushållet, tages sådan 

. inkomst ej i betraktande vid faststållandet 
av i l mom. nämnd inkomst. 

3 §. 
Dör till moderskapsunderstöd berättigad 

kvinna före understödets utbetalande, er
lägges understödet eller den outgivna delen 
därav för vården av hennes efterlämnade 
nyfödda barn. 

4 §. 
Det ·egentliga moderskapsunderstödet ut

går med tvåhundra femtio mark vid varje 
barnsbörd samt utbetalas i penningar eller 
in natura eller ock i vardera. 

Om barnaföderska, som under de sistför
flutna två åren, innan hon till följd av ha
vandeskap eller därav förorsakad sjukdom 
lämnat sitt arbete, varit minst ett år i så-

dant varaktigt förvärvsarbete, vari hon en
ligt lagarna och förordningarna angående 
arbetarskydd ej må hållas under viss tid 
efter barnsbörd, erhåller hon i tilläggsun
derstöd tvåhundra mark, såframt hon un
der stadgad tid avhållit sig från förvärvs
arbete. 

5 §. 
Egentligt moderskapsunderstöd skall före 

barnsbörden och tilläggsunderstöd senast 
inom två månader, räknat från dagen för 
nedkomsten, sagda dag dock oräknad, sökas 
hos vårdnämnden i den kommun, där kvin
nan är varaktigt bosatt, vid äventyr att 
rätten till erhållande av understöd eljest 
är förverkad. 

Egentligt moderskapsunderstöd må lik
väl tJrunna givas, ändå att ansökan ej 
gjorts före nedkomsten, om denna inträffat 
tidigare än normalt och understödet an
sökts senast inom trettio dagar efter dagen 
för nedkomsten, sagda 'dag oräknad. 

Ansökan kan befordras till vårdnämnden 
jämväl genom förmedling av tillsyningsman 
i vederbörande vårddistrikt eller kommunal
bammorska. oCJh skaH anses gjord i behörig 
tid, där den före ansökningstidens utgång 
blivit inlämnad till posten eller ovannämnd 
person för befordran till vårdnämnden. 

6 ·§. 
Moderskapsunderstöd beviljas och utbe

talas av vårdll'ämnden i den i 5 '§ nämnda 
kommunen. 

Egentligt moderskapsunderstöd erlägges 
före nedkomsten, vid barnsbörden eller ge
nast därefter samt tilläggsunderstöd sedan 
utredning förebragts därom, att sökanden 
under stadgad tid avhållit sig från för
värvsarbete. 
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Kommunalbarnmorska skall giva vård
nämnden för moderskapsunderstödets bevil
jande och erläggande erforderliga uppgifter 
och hjälp. 

7 §. 
Har ej moderskapsunderstöd lyfts inom 

fyra månader från förlossningsdagen, sagda 
dag oräknad, vare rätten därtill förverkad. 

8 '§. 
Den, som undergår frihetsstraff eller om 

vilken förordnats, att hon skall hållas i 
tvångsinrättning, allmänt arbete, tvångs
arbetsanstalt, arbetsinrättning, allmän vård
anstalt för a1koholister eller annan sådan 
inrättning, så ock såsom intern i kommunal 
fattigvårdsanstalt för varaktig vård inta
gen kvinna erhåller icke moderskapsunder
stöd, om nedkomsten inträffar, medan fri
hetsstraffet eller vistelsen i anstalten varar. 

9 §. 
Moderskapsunderstödet utgives av kom

munens medel, såvida icke ett hela under
stödet eller del därav motsvarande belopp 
i förskott tillstäHts kommunen för bestri
dande av sådana understöd. 

Ersättning för av kommunens medel ut
givna understöd erlägges på ansökan halv
Arsvis tHl kommunen och bör av kommu
nen sökas hos socialministeriet senast inom 
sex månader efter utgången av varje halv-

Helsingfors, den 22 januari 1937. 

år, vid äventyr att rätten därtill eljest 
kan anses förverkad. 

10 ~. 

Å socialministeriet arrkommer att över
vaka, att moderskapsunderstöd erlägges av 
kommun med iakttagande av denna lag 
samt med stöd av densamma utfärdade 
stadganden och bestämmelser. 

Kommunens vårdnämnd är pliktig att på 
anfordran tillhandahålla socialministeriet 
eller dess representant för övervakningen 
erforderliga handlingar och annan ut
redning. 

11 §. 
Avtal, som avser att å annan överlåta 

moderskapsunderstöd, vare ogiltigt. 
Understöd må ej tagas i mät och ej heller 

tagas i anspråk för ersättande av lämnad 
fattigvård. 

12 §. 
Regeringen äger att utan hinder av vad 

i denna lag är stadgat på grund av ömse
sidighet träffa överenskommelse med främ
mande stat om beviljande av moderskaps
understöd åt dess medborgare. 

13 §. 
Närmare bestämmelser om tillämpningen 

av denna lag utfärdas genom förordning. 

14 ~. 
Denna lag träder i kraft den 193 . 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Socialminister T. A. Janhonen. 
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Folkförsäkringsut,slkottets betänkande 
N :o 2 med anledning av regeringell!S proposition angående 
lag om modersk~psUJIJd<el'Sitöd. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 12 :februari 1937 till folkiförsäkrings
utskottet för beredning remitterat regerin
gens ovannämnda proposition n:o 12. Vid 
handläggningen a v ärendet har utskottet 
tagit del av det av ·socia1försäkringskom
mitten uppgjorda förslaget till förordning 
om verkställighet av lagen ·om moderskaps
understöd. Med anledning av propositionen 
har utskottet såsom sakkunniga hört pro
fessorn I1aimi Leicdenius sa:mt medecine
licentiaten Raikel Jalas. 

Utskottet, som omfattar syftemålet med 
föreliggande proposition, finner utgivande 
av moderskapsunderstöd vara en synnerli
gen viktig och aktuell fråga, sett ur syn
punkten av en ·effektivare moderskapsvård. 
Hos oss är det alltj'ämt i huvudsak en upp
gift för fattigvården och den enskilda väl
görenheten att i ekonomiskt avseende bi
springa mindrebemedlade kvinnor vid 
barnsbörd. Detta mäste betecknas såsom 
ett otillfredsställande sa;kförhållande, varav 
såväl modern som barnet kunna lida men. 
För att alla förlossningar måtte äga rum 
under i hygieniskt hänseende möjligast 
gynnsamma förhållanden och för att alla 
mindrebemedlade föderskor måtte bliva del
aktiga av ekonomiskt stöd från samhällets 
sida har utskottet, med omfattande av pro
positionen, funnit det ändamålsenligt, att 
understöden skull:e komma alla mindrebe
medlade kvinnor till godo, oberoende av 
huruvida de utöva något yrke eller endast 
ägna sig åt ihusliga göromål. Då den börda, 
som för närvarande åvilar kommunerna 
med avseende å vårdverksamheten, särskilt 
för mindrebemedlade kommuner är synm::r
ligen tung, har utskottet, även härvid om-

fattande propositionen, funnit det ända
målsenligt, att moderskapsunderstöden helt 
och hållet bestridas ur statsmedel. 

Vad sedan beträffar understödens be
skaffenhet, har utskottet icke funni•t det 
fullt på sin plats, att 'i samband med före
liggande lag skulle införas en speciell er
sättning för sådana kvinnor, vilka enligt 
lagarna och förordningarna angående ar
betarskydd icke få hållas i arbete under 
viss tid efter barnsbörd. Då sagda tiUäggs
under&töd skulle utgivas endast åt de kvin
nor, vilka beröras av ar:betarskyddslagsti'ft
ningen, skulle en hel mängd i löna11bete 
sysselsatta kvinnor, såsom exempelvis de, 
vilka a11beta inom lanthushållrringen, icke 
bliva delwktiga av understöden. Ej heller 
vore det ändamålsenligt, att understödet, 
vars syfte uteslutande vore att utgöra ett 
vederlag för frångången ar!betsförtjänst, 
skulle utgå med samma :belopp för alla, 
utan avseende å arbetsförtjänst'ens storlek. 
Moderskapsunderstöd av denna al'<t ha 
också i andra länder i allmänhet införts 
huvudsakligast i samband med. en av ar
betsgivarna och arbetarna själva bekostad 
sjukförsäkring, varvid kvinnan erhåller er
sättning :för den arbetsförtjänst hon gått 
förlustig på grund av barnsbörd i stort 
sett enligt samma grunder som vid sjuk
domsfall. Då ett så beskaffat vederlags
system enligt utskottets åsikt icke kunde in
rymmas uti ifråg.avarande lag, har utskot
tet, utan avseende därå, att utskottet fun
ni•t det ur samhällelig synpunkt viktigt, 
att ersättning gives för frångången arbets
förtjänst på grund av harnsbövd, på ovan
arrförda skäl icke ansett sig kunna om
fatta de i propositionen föreslagna till-
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läggsunderstödens beviljande i samhand 
med föreliggande lag. 

För att det understödsbelopp, som vid 
barnsbörd utfaller, måtte förslå för an
skaffning av nödigt antal klädespersedlar 
ävensom andra föremål, som modern och 
barnet behöva, och därjämte mindrebemed
lade kvinnor kunde tillförsäkras helst nå
gon ersättning för de kostnader, som vål
las av barnsbörden, har utskottet funnit de,t 
ändamålsenligt föreslå, att beloppet av 
det understöd, som skulle utgivas åt mindre
bemedlade kvinnor, skulle höjas med två
hundra mark. Denna förhöjning skulle gi
vetvis åsamka staten ökade utgifter, men 
då lagens syftemål endast på detta sätt kan 
nås och enär utgiftsökningen, vilken be
räknats uppgå till c:a 8.5 milj. mark i 
året, då uteslutningen av tilläggsunderstö
den beaktats, icke torde bereda statshus
hållningen övermäktiga svårigheter, har ut
skottet ansett sig kunna föreslå nämnda 
förhöjning. 

De skäl, i stöd av vilka utskottet fram
ställt övriga ändringsförslag, anföras här 
nedan,. 

2 §. Emedan föderskans understödsbe
hov i allmänhet icke är beroende av ma
kens inkomster, om maimrna hava skilda 
hushåll, har utskottet i syfte att förtydliga 
begreppet ,mindrebemedlad'' i paragrafen 
infört ett härav betingat tillägg. övriga 
i paragrafen vidtagna ändringar åsyfta en
dast ett sakligt förtydligande. 

4 §. Enligt läkarvetenskapen föreligger 
endast en barnsbörd oberoende av huru
vida ett eller flera barn därvid födas. Då 
ifrågavarande stadgande i paragrafen, i 
den form den i propositionen har, vid 
sådant förhållande borde förstås så
lunda, att antalet nyfödda barn icke inver
kar på understödets storlek och alltså, 
därest flera barn födas, dessa härvid bleve 
delaktiga av understödet och särskilt av det 
erforderliga beklädnadsbidrag, som utgår i 
form av naturaförmån, i mindre utsträck-

ning än i det normala fallet, att ett barn 
födes, har utskottet i syfte att åvägabringa 
en effektivare förlossningsvårdmvd ändrat 
ifrågavarande stadgande därhän, att moder
skapsunderstödets belopp bleve beroende 
av antalet nyfödda barn. Då jämlikt det 
för utskottet företedda förslaget till för
ordning genom förordning närmare skulle 
bestämmas, i vilken form understödet skulle 
utgivas, har utskottet i paragrafen infört 
ett härav betingat tillägg. övriga i para
grafen vidtagna ändringar äro en följd av 
tilläggsunderstödens uteslutning. 

5 §. Då det i praktiken kan förekomma, 
att ansökningar jämväl på grund av annan 
giltig orsak än den, att nedkomsten inträf
fat tidigare än normalt, icke kunna göras 
före barnsbörden, har utskottet till para
grafen tillfogat ett härav påkallat stad
gande. Övriga i paragrafen vidtagna änd
ringar följa av tillägsunderstödets uteslut
ning. 

6 §. De i paragrafen vidtagna ändrin
garna 'bero på införandet av en ny 7 § i 
lagen samt på tilläggsunderstödens uteslut
ning. 

7 §. Då det icke är ändamålsenligt, att 
moderskapsunderstöd utgivas i andra fall 
än sådana, då havandeskapet räckt så länge, 
att det kan antagas, att ett livskraftigt 
foster kommer att födas, har utskottet till 
paragrafen fogat ett härav påkallat stad
gande. 

9 (8) §. Då det icke är skäl att utg·iva 
moderskapsunderstöd åt kvinnor, som i 
full utsträckning åtnjuta fattigvård, oav
sett om de intagits i fattigvårdsanstalt eller 
erhålla vård i hemmet, har utskottet prövat 
nödigt att i detta avseende ändra paragra
fen. 

12 (11) §. Jämlikt lagförslaget kan un
derstödet utbetalas även före barnsbörden, 
men förslaget innehåller intet stadgande 
därom, huru förfaras bör, om kvinna, som 
på förhand erhållit understöd, avlider före 
barnsbörden. Då utskottet funnit det till-

l 

l 



Moderska.psunde!l'stöd. 3 

börligt, att på förhand utbetalat understöd 
i sagda fall icke behövde återkrävas, har 
utskottet till paragrafen fogat ett härav 
påkallat stadgande. 

14 (13) §. Den i paragrafen vidtagna 
ändringen är endast av formell natur. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens proposition ingående 
lagförslaget sålydande: 

Lag 
om moderskapsunderstöd. 

I ·enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
( Likasom regeringens proposition.) 

2 §. 
Kvinna är att anse såsom mindre bemed

lad, ifall henne allena ·eller, om makarna 
hava gemensamt hushåll, makarna sam
manlagt vid den näst före understödets be
viLjande förrättade kommunalbeskattningen 
pålagts skatt för inkomst av högst sex
tusen mark eller, om kvinnan är varaktigt 
bosatt i kommun, där levnadskostnaderna 
äro avsevärt hQgre än annorstädes i lan
det, av det högr·e belopp, dock ej över åtta
tusen mark, som av statsrådet fastställes. 

Har kvinna eller maka:vna beskattats för 
värdet av arbete, som av hemmavarande 
barn eller andra familjemedlemmar utförts 
för det gemensamma hushållet, tages sådan 
inkomst ej i betraktande såsom i l momen
tet nämnd inkomst. 

3 §. 
( I.~ikasom I'egcringens proposition.) 

4 §. 
(Utesl.) Moderskapsunderstödet utgår 

med fyrahundrafemtio mark vid varje 
barnsbörd likväl så, att om flera barn fö
das understöde:t utbetalas till fullt belopp 
för ettvart nyfött barn. Detta understöd 
utbetalas i penningar eller in natura el1er 

ock i vardera1 enligt vad därom genom för
ordning närmare bestämmes. 

(Utesl.) 
5 §. 

(Utesl.) Moderskapsunderstöd skaLl :liöre 
barnsbörden ('wtesl.) sökas hos vårdnämn
den i den kommun, där kv~nnan är varak
tigt bosatt, vid aventyr att rätten till er
h:ållande av understöd elj.est är förver'kad. 

(Utesl.) Moderskapsunderstöd må likväl 
kunna gi<vas, äindå att ansökan ej gjorts 
före nedkomsten, om denna inträffat tidi
gare än normalt el~er om annan gilt.ig or
sak kan förebringas för ansökningens för
senande och understöd€t ansökts senast 
inom tl'ettio dagar efter dagen för ned
komsten, sagda dag oräknad. 

Ansökan kan befordras till vårdnämnden 
jämväl genom förmedling av tillsynings
lYlan i vederbörande vårddistrikt eller 
kommunalbarnmorska och skall anses gjord 
i behörig tid, där den före ansökningst'i
dens utgång blivit inlämnad till posten 
eller ovannämnd person för befmdran till 
vårdnämnd en. 

6 §. 
Moderskapsunderstöd beviljas och utbe

tallas av vårdnämnden i den i 5 § nämnda 
kommunen. 

(Utesl.) 
Kommunalbarnmorska skall giva vård

nämnden för moderskapsunderstödets bevil-
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jande och erläggande erforderliga uppgifter 
och hjälp. 

7 § (ny). 
Moderskapsunderstöd erläggas före ned

komsten, vid barnsbörden eller genast dä1'
efter. 

Mode1'skapsunde1'stöd må likväl icke ut
givas, dä1'est det icke med stöd av intyg, 
utfä1'dat av läka1'e eller kommunalbarn
morska, eller, där sådant intyg icke utan 
svårighet kan anskaffas, på annat sätt ut
retts, att sökandens havandeskap sannolikt 
räckt minst sju månader. 

8 (7) §. 
( Likasom :regeringens proposition.) 

9 (8) §. 
Den, som undergår frihetsstraff eller om 

vilken förordnats, att hon skall hållas i 
tvångsinrättning, allmänt arbete, tvångs
arbetsanstalt, arbetsinrättning, allmän vård
anstalt för alkoholister eller annan sådan 
inrättning, så ock (utesl.) kvinna, som 
i full utsträckning åtnjuter fattigvård, er
håller icke moderskapsunderstöd, om ned-

Helsingfors den 5 maj 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föra:nden Inkilä, viceordföranden Lohi, 
ledamöterna Alestalo, Arhama, Bryggari, · 
Frugerholm, Frietsch (delvis), Hiilelä, 
H~ltunen (delvis), Huttunen, Ikonen, 

komsten inträffar, medan frihetsstraffet 
(utesl.), vist,elsen anstalten eller fattig
vården varar. 

10--11 (9--10) §§. 
(Li'kasom i regeringens proposition.) 

12 (11) §. 
Avtal, som avser att å annan överlåta 

moderskapsunderstöd, vare ogiltigt. 
Understöd må ej tagas i mät och ej heller 

tagas i anspråk för ersättande av lämnad 
fattigvård. 

Utbetalat understöd må icke återkrävas, 
ändå att kvinna, som varit därtill be
rättigad, avlidit före barnsbörden. 

13 (12) §. 
(Li'kasom regeringens proposition.) 

14 (13) §. 
Närmare bestämmelser om verkställighe

ten av denna lag utfärdas genom förord
ning. 

15 (14) §. 
Denna lag träder i kraft den 

(utesl.). 
19 

Mii'kki, Paavolainen, Si1lanpiiä, Sinisalo, 
Törngren och Waini<O (delvis) samt 
suppleanterna Kilpi, Luostarinen, Salo
vaara och Wickman. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 62 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
moderskapsunderstöd. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
regeringens proposition ingående lagförsla
get med de i folkförsäkringsutskottets be
tänkande n: o 2 däri föreslagna ändringar 
och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 7 september 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det 
ifrågavarande förslaget till lag om 
moderskapsunderstöd sådant det in
går i folkförsäkringsutskottets betän
kande. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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stora. utskottets betänkande N':o 62& 
med anledning av regeringens proposition angående lag 
om moderskapsunderstöd. 

Vid ärendets andra behandling har riks
dagen godkänt sagda lagförslag i övrigt 
enligt stora utskottets förslag, förutom att 
de i 2 § l mom. angivna inkomstgränserna 
sex och åtta tusen mark ändrats till åtta 
och tio tusen mark. 

Då ärendet med anledning av riksdagens 

Helsingfors den 14 september 1937. 

från stora utskottets förslag avvikande be
slut ånyo förevarit till behandling i stora 
utskottet, har stora utskottet beslutat 

förena sig om riksdagens i ären
det fattade beslut. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Reg,eringens proposition an
gående lag om moderskapsundersrtöd. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 12 angående lag om 
moderskapsunderstöd, och har Riksdagen, 

som i ärendet emottagit Folkförsäkrings
utskottets betänkande N: o 2, antagit föl
jande lag: 

Lag 
om moderskapsunderstöd. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Moderskapsunderstöd erlägges enligt 

stadgandena i denna lag av statsmedel åt i 
Finland bosatt eller på finskt fartyg an
ställd mindrebemedlad kvinna, som är 
finsk medborgare eller här åtnjuter asyl
rätt. 

2 §. 
K vinna är att anse såsom mindre bemed

lad, ifall ,henne allena eller, om makarna 
hava gemensamt hushåll, makarna gemen
samt vid den näst före understödets be
viljande förrättade kommunallbeskattningen 
påförts skatt för inkomst av högst åtta
tusen mark eller, om kvinnan är varaktigt 
bosatt i kommun, där levnadskostnaderna 
äro avsevärt högre än annorstädes i lan
det, för inkomst av det högre belopp, dock 
ej över tiotusen mark, som av statsrådet 
fastställes. 

Har kvinna eller makarna beskattats .för 
värdet av a!1bete, som aN hemmavarande 
barn eller andra familjemedlemmar utförts 
för det gemensamma hushållet, truges sådan 
inkomst ej i betraktande såsom i l momen-
tet nämnd inkomst. · 

3 §. 
Dör tin moderskapsunderstöd berättigad 

kvinna före understödets utbetalande, er
lägges understödet eller den outgivna delen 

därav för vården av hennes efterlämnade 
nyfödda barn. 

4 §. 
Moderskapsunderstödet utgår med fy,ra

hundrafemtio mark vid varje barnsbörd, 
likväl så, att om flere barn födas under
stödet utbetalas till fullt belopp för varje 
nyfött barn. Detta understöd utibetalas i 
penningar eller in natura elle,r ock i var
dera, enligt vad därom genom förordning 
närmare bestämmes. 

5 §. 
1'Ioderskapsunderstöd skall före barns

börden sökas hos vårdnämnden i den kom
mun, där kvinnan är vara;ktigt bosatt, vid 
äventyr att rätten till erhållande av under
stöd eljest är förverkad. 

Moderskapsunderstöd må likväl kunna 
givas, ändå att ansökan ej gjorts före ned
komsten, om denna inträffat tidigare än 
normalt eller om annan giltig orsak kan 
förebringas för ansökningens 'försenande 
och understödet ansökts senast inom trettio 
daga;r efter dagen för nedkomsten, sagda 
dag oräknad. 

Ansökan kan befordras till 'Vårdnämnden 
jämväl genom förmedling av tillsyningsman 
i vederbörande vårddistrikt eller av kom
muna~barnmorska o0h ska:ll anses gjord i 
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behörig tid, där den före ansökningstidens 
utgång blivit inlämnad till posten eller 
ovannämnd person för befordran till vård
nämnden. 

6 §. 
Moderskapsunderstöd beviljas och utb•;

talas av vårdnämnden i den i 5 § nämnda 
kommunen. 

Kommunalbarnmorska skall giva vård
nämnden för moderskapsunderstödets bevi.l
jande och erläggande erforderliga uppgif
ter och hjälp. 

7 §. 
Moderskapsunderstöd erlägges före ned

komsten, vid barnsbörden eller genast där
efter. 

Moderskapsunderstöd må likväl icke ut
givas, därest det icke med stöd av intyg, 
utfärdat av läkare eller kommunalbarn
morska, eller, där sådant intyg icke utan 
svärighet kan anskaffas, på annat sätt ut
retts, att s(jkandens ha'vandeskap sannolikt 
räckt minst sju månader. 

8 §. 
Har ej moderskapsunderstöd lyfts inom 

fyra månader från förlossningsdagen, sagda 
dag oräknad, vare rätten därtill förverkad. 

9 §. 
K vinna, som undergår frihetsstraff eller 

om vilken förordnats, att hon skall hållas i 
tvångsinrättning, allmänt arbete, tvångs
arbetsanstalt, arbetsinrättning, allmän vård
anstalt för alkoholister eller annan sädarr 
inrättning, så ock kvinna, som i full ut
sträckning åtnjuter fattigvård, er:håller 
icke moderskapsunderstöd, om nedkomsten 
inträffar, medan frihetsstraffet, vistelsen 
anstalten eller fattigvården varar. 

10 §. 
Moderskapsunderstödet utgives ur kom

munens medel, såvida icke ett hela under
stödet eller del därav motsvarande belopp 

Helsingfors den 17 september 1937. 

i förskott tillställts kommunen för bestri
dande av sådana understöd. 

Ersättning för ur kommunens medel ut
givna understöd erlägges på ansökan halv
årsvis till kommunen och bör av kommu
nen sökas hos socialministeriet senast inom 
sex månader efter utgången av varje halv
år, vid äventyr att rätten därtill eljest 
kan anses förverkad. 

11 §. 
Å. socialministeriet ankommer att över

vaka, att moderskapsunderstöd erlägges av 
kommun med iakttagande av denna lag 
samt med stöd av densamma utfärdade 
stadganden och bestämmelser. 

Kommunens vårdnämnd är pliktig att på 
anfordran tillhandahålla socialministeriet 
eller dess representant för övervakningen 
erforderliga handlingar och annan ut
redning. 

12 §. 
Avtal, som avser att å annan överlåta 

moderskapsunderstöd, vare ogiltigt. 
Understöd må ej tagas i mät och ej heller 

tagas i anspråk för ersättande av lämnad 
fattigvård. 

Utbetalat understöd må icke återkrävas, 
ändå att kvinna, som varit därtill berätti
gad, avlidit före barnsbörden. 

13 §. 
Regeringen äge befogenhet att utan hin

der av vad i denna lag är stadgat, på grund 
av ömsesidighet träffa överenskommelse 
med främmande stat om beviljande av mo
derskapsunderstöd åt dess medborgare. 

14 §. 
Närmare bestämmelser om :verkställighe

ten a:v denna lag utfärdas genom förord
ning. 

15 §. 
Denna lag träder i kraft den 

193 .. 



1937 års riksdag N :o 13. 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av ett protokoll angående ändring av handelsf"ördraget med 
Tyskland. 

I Berlin undertecknades den 22 decem
ber 1936 ett protokoll angående ändring 
av det den 24mars 1934 avslutade handels
fördraget med 'l'yskland, vars giltighets
tid förlängts till den 31 december 1937. 
Ändringen avser tullbehandlingen av varor, 
vilka hänföras till positionen 708 a, auto
mobiler, i Finlands tulltariff. 

Enligt gällande tulltariff tillämpas vid 
förtullningen av automobiler i allmänhet 
tull efter värdet. Den i tariffen angivna 
lägsta vikttullen kommer i fråga en
dast då tuHbeloppet, beräknat enligt grun
derna för värdetull, vore mindre än 
om det beräknades efter nämnda vikttulL 
Ytterligare gäller en bestämmelse, att vid 
tiUämpandet av värdetull såsom värde skall 
betraktas varans hemmamarknadspris, eller 
alltså det pris, som är gällande vid avsätt
ning i produktionslandet. 

Sedan den tyska folkhushållningens se
naste utveckling lett därhän, att skillnaden 
mellan en varas hemmamarknadspris och 
exportpris i regel är större i Tyskland ä.n 
i andra stora industriländer, har följden 
av ovanrelaterade bestämmelser angående 
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förtullning efter värdet varit den, att tul
len i själva verket varit högre för tyska 
automobiler än för automobiler av motsva
rande storlek från andra länder. Då denna 
omständighet redan länge påtalats :från 
tysk sida och då en eftergift :föreföll att 
underlätta tillvaratagandet av Finlands 
exportintressen vid senaste förhandlingar, 
gick man in på att upprätta det protokoll, 
som är fogat vid denna proposition. Den 
förmån, som beviljats Tyskland, kommer 
självfallet även alla de länder till godo, 
som för sina varor åtnjuta mestgynnad na
tions behandling i Fin] and. 

Enligt summariska kalkyler, som upp
gjorts av tullstyrelsen, kan en förändring 
av grunderna för förtullningen på sätt 
protokollet avser komma att medföra en 
liten minskning i tullinkomsterna, men å 
andra sidan kan man räkna med, att denna 
minskning kommer att uppvägas av ökad 
import. 

Emedan den bestämmelse, som ingår i 
protokollet, hör till området för lagstiftnin
gen, förelägges Riksdagen till antagande ett 
lagförslag av följande lydelse: 
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Lag 
om godkännande a.v ett protokoll angäende ändring av handelsfördraget 

med Tyskland. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Det i Berlin den 22 december 1936 med 
Tyskland undertecknade protokollet an
gäende ändring av handelsfördraget den 
24 mars 1934 skall vara gällande såsom 
därom är överenskommet. 

Helsingfors den 5 februari 1937. 

För verkställigheten av denna lag erfor
derliga närmare stadganden utfärdas genom 
förordning. 

Republikens President 

P. E. SV1INHUFVUD. 

Minister för utrikesärendena Rndolf H olsti. 
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POYTÄKIRJA 
22 päivältä joulukuuta 1936 

Suomen Tasavallan ja Saksan Valtakun
nan välillä 24 päivänä maaliskuuta 1934 
tehdyn kauppasopimuksen muuttamisesta. 

Snomen Tasavallan ja Saksan Valtaknu
nan välillä 24 päivänä maaliskuuta 1934 
tehdyn kauppasopimuksen voimassaolon pi
dentämistä koskevan, tältä päivältä olevan 
pöytäkirjan allekirjoittamisen yhteydessä 
sopimuspuolet ovat sopineet seuraavaa: 

I. 
Yllämainitun kauppasopimuksen tariffi

luetteloon B lisätään seuraavaa: 
,Muistutus nimikkeeseen 708 a: 
Tavarat, jotka kuuluvat tullitariffin ni

mikkeeseen 708 a, tullataan kulloinkin ky
symykseen tulevan alinimikkeen sisältämän 
painotullin mukaan, jos tullauttaja haluaa 
tullausta painon mukaan''. 

II. 
Tämä pöytäkirja tulee voimaan heti sen 

jälkeen, kun Suomessa tarpeelliset, mahdol
lisimman pian tapahtuvat, lainsäädäntötoi
menpiteet on suoritettu. 

Ttehty kahtena alkuperäisenä suomen- ja 
saksankielisenä kappaleena. 

Berliinissä 22 päivänä joulukuuta 1936. 

Snomen Hallituksen p u olesta: 

F. M. Pitkäniemi. 

Saksan Hallituksen puolesta : 

Hemmen. 

PROTOKOLL 
vom 22. Dezember 1936, 

iiber die Abänderung des Handelsvert11ages 
zwischen dem Deutschen R.eich und der 
Republik Finnland vom. 24. März 1934. 

Im Zusammenhang mit der Unterzeich
nung des Protokolls vom heutigen Tage 
ii ber die V erlängerung der Geltungsdaner 
des Handelsvertrages zwischen dem Deut
schen Reich und der Republik Finnland 
vom 24. März 1934 haben die vertragschlies
senden Teile falgendes vereirrbart: 

I. 
Im Tarif B des obenerwä:hnten Handels

vertrages wird falgendes eingefiigt: 
,Anmerkung zu Nr. 708 a: 
W aren, die unter die Nr. 708 a des Zoll

tarifs fallen, werden zu dem Gewichtszoll 
der jeweils in Frage kommenden Unter
position verzollt, wenn der Zollpflichtige 
Verzollung nach dem Gewicht beantragt." 

II. 
Dieses Protokoll tritt sofort nach Er

ledigung der in Finnland erforderlichen 
gesetzgeberischen Massnahmen, welche bald
möglichst getroffen werden, in Kraft. 

Geschehen in doppelter Urschrift in dent
seher und finnischer Sprache in 

Berlin, am 22. Dezember 1936. 

Fiir die Deutsche Regierung: 

Hemmen. 

Fiir die Finnische Regierung: 

F. M. Pitkäniemi. 
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Översättning. 

PROTOKOLL 
den 22 december 1936 

angående ändring av handelsfördraget den 24 mars 1934 mellan Republiken Finland 
och Tysika Riket. 

I samband med undertecknandet av pro
tokollet av denna dags datum angående 
fortsatt giltighet av handelsfördraget den 
24 mars 1934 mellan Republiken Finland 
och Tyska Riket hava de fördragsslutande 
parterna överenskommit om följande: 

I. 
I tariff B i förenämnda handelsfördrag 

införes följande tillägg: 
,Anmärkning till nr 708 a: 
Varor, hänförliga till nr 708 a i tulltarif

fen, förtullas enligt den vikttull, som vid 

För Finlands regering: 

(Underskrift) 

i varje särskilt fall ifrågakommande under
position är angiven, då förtullaren påkallar 
förtullning efter vikt.'' 

II. 
Detta protokoll skall träda i kraft ome

delbart efter genomförandet av i Finland 
erforderliga lagstiftningsåtgärder, vilka 
snarast möjligt böra vidtagas. 

Som skedde i två exemplar på finska 
och tyska språken i Berlin den 22 decem
ber 1936. 

För Tyska regeringen: 

(Underskrift) 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 13. 

Utskottets för utrikesärenden beti~ 
k a n d e N :o 4 med -.mledning av regeringens proposition 
om godkännande av ertt protokoll angående ämdring av 
handelsfördraget med Tys'k1amd. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 12 februari 1937 till utskottet för ut
rikesärenden för beredning ·remitterat rege
ringens .proposition n:o 13 om godkänmmde 
av ett protokoll angående ändring av han
delsfördraget med Tysldand. 

Utskottet för utrikesärenden har, efter 
att hava erhållit ytterligare utredning i 
arendet av chefen för 'h:andelsfölldragsav-

Helsingfors, den 18 februari 1937. 

I ärendets behandling hava delta,git ord
föranden Voionmaa samt ledamöterna Col
liander, Huotari, Kares, Karvetti, Koivu-

delningen vid ministeriet för utrikesären
dena, beslutat fö.ror·da godkännande av 
ifrågavarande proposition och får förty 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens förenämnda proposition 
ingående "lagförslaget. 

ranta, Leinonen, Mantere, Ryömä, Räisä
nen, Sergelius, 1Sillanpää och Takala. 





1937 Rd.- S. U. B.- Prop. N:o 13. 

S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 14 med 
anledning ·av !'legeringens proposition om godkännande av 
ett protokoll angående ä.ndrl:ing av handeilsfördraget med 
Tyskland. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet heslutat omfatta det i 
utskottets för utrikesärenden betänkande 
n:o 4 handlagda lagförslaget angående 
jfrågavarande protokoll och får förty vörd
samt föreslå, 

Helsingfors den 19 februari 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens proposition ingåe-nde 
lagförslaget i oförändrad form. 





1937 Rid. - Riksd. svar. - Prop. N:o 13. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
om godkännande av ett protokoll angående ändring av 
hand,elsfördraget med Tyskland. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 13 om godkännande 
av ett protokoll angående ändring av han
delsfördraget med Tyskland, och har Riks-

dagen, som i ärendet emottagit Utskottets 
för utrikesärenden 1betänkande N :o 4, an
tagit följande lag: 

Lag 
om godkännande av ett protokoll angående ändring av handelsfördraget 

med Tyskland. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Det i Berlin den 22 december 1936 med 
Tyskland undertecknade protokollet an
gående ändring av handelsfördraget den 
24 mars 1934 skall vara gällande såsom 
därom är överenskommet. 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

För verkställigheten av denna lag erfor
derliga närmare stadganden utfärdas genom 
förordning. 





1937 års riksdag N :o 14. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående Finlands 
anslutning till ett i Rio de Janeiro den lO oktober 1933 under
tecknat fördrag angående nonagression och förlikning till !"öre
byggande av krig. 

I Rio de Janeiro undertecknades den 
10 oktober 1933 av ombud för Argentinas, 
Brasiliens, Chiles, Mexikos, Paraguays och 
U ruguays regeringar ett fördrag angående 
nonagression och förlikning till förebyg
gande av krig. Vid de:!!-na proposition in
går fördragstexten på spanska och portu
~siska språ~en jämte översättning till 
svenska. 

Initiativtagare till detta fördrag är 
argentinske utrikesministern Carlos Saa
vedra Lamas, senaste år belönad med 
Nobels fredspris. Fördraget avser närmast 
att befästa freden mellan de sydameri
kanska staterna, och det går därför i all
mänhet under namn av det sydamerikanska 
antikrigsfördraget. Till fördraget anslöto 
sig inom kort alla syd- och centralameri
kanska stater ävensom Nordamerikas 
Förenta Stater, och initiativtagaren har 
sedermera varit energiskt verksam för att 
förmå också europeiska länder att ansluta 
sig till detsamma, varigenom fördraget 
skulle få en universell karaktär. Även Fin
land har vid oli'ka tillfällen uppmanats att 
ansluta sig till fördraget, som hittills i 
Europa vunnit anslutning av Italien, Spa
nien, Bulgarien, Portugal, Tjeckoslovakien, 
Rumänien, Jugoslavien, Turkiet, Grekland, 
Norge och Österrike. För närvarande är 
fördraget gällande mellan inalles 32 
stater. 

I fördragets artikel I förklara de för
dragsslutande parterna, att de ·fördöma 
anfallskrig i sitt förhållande inbördes och 
till andra stater och att regleringen av 
tvister, som må uppkomma mellan dem, 
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städse skall ske med anlitande av fredliga 
medel. 

Denna tanke är ingalunda ny. Redan 
akten för Nationernas Förbund fördömer 
kriget såsom ett medel för slitande av 
tvister mellan staterna och foreskriver 
flere tillvägagångssätt för biläggande av 
internationella meningsskiljaktigheter un
der medling av Nationernas Förbund. I 
Parisfördraget den 27 augusti 1928 eller 
den s. k. Briand-Kelloggpakten förklara 
signatärstaterna uttryckligen, att de ut
döma kriget såsom redskap· för sin natio
nella politik ·och försäkra, att avgörandet 
av tvister mellan dem, av vad slag och av 
vilket ursprung de vara må, aldrig skall 
eftersträvas annat än med fredliga me~el. 
Samma tanke .har kommit till uttryck i åt
skilliga andra både multilaterala och bila
terala fördrag. Det ·oaktat har, såsom re
dan nämnts, särskilt i Sydamerika en 
stor tillslutning vunnits för det nya, av 
argentinske utrikesministern föreslagna 
fördraget, vari de fördragsslutande par
terna högtidligt fördöma anfallskrig och 
tillika förbinda sig att på i fördraget när
mare angivet sätt i godo reglera sina 
inbördes meningsskiljaktigheter. 

Att bannlysa kriget är i och för sig 
en rätt enkel sak. Svårare är d!;}t att 
finna verksamma medel för avgörande av. 
tvister mellan staterna. I detta fördrag 
har man tänkt sig en reglering av dessa 
tvister på tvenne olika sätt. För det första 
har i artikel III för den händelse, att nå
gondera tvisteparten skulle handla i strid 
med fördraget, stadgats en viss rådpläg-
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ningsskyldighet för övriga fördragsstater 
och samtidigt ett samfällt uppträdande mot 
denna part. Detta uppträdande får dock 
enligt fördraget ej ske under effektivare 
fO!AJ:e;r - diplo!1latisk ellc;Jr väpnad inter~ 
v,e:n.tion -, uta11 endast med anlitande av 
ljll,drigai"e metoder, bland. vilka sä~skift 
nämnas politisk~, juridiska och ekonomiska 
medel, som enligt internationell rätt äro 
medgivna, samt påverkan av den allmänna 
opm10nen. Närmare bestämmelser an
gå.<;mde formerna och sättet för fördrags
staternas samverkan innehåller fördraget 
ej. 

PE~n andra och främsta utvägen, vari
genom . fördr~et avser att åstadkomma. en 
reglering av mellanstatliga konflikter, är 
dessas hänskjutande till obligatoriskt för
likn~ngsförfarande. Därom stadgas i för-
4rag.ets artikel IV. och detaljerade före
skrifter om förlikningsnämndens befogen
heter. och sammansättning samt angående 
ordningen fÖr ärendens handläggning ingå 
i artiklarna V-XII. Dessa äro i stort 
sett överensstämmande med motsvarande 
bestämmelser i de förlikningsavtal, som 
olika stater och bl. a. Finland redan tidi-. 
gare ingått. Ytterligare stadgas i fördra
gets artikel XII, andra stycket, att par
terna, därest de ieke godkänna förlikni~
nämndens förslag till uppgörelse och. ej. 
heller. sinsemellan enas om . någon annan 
vänskaplig. lösning, återvinna sin frihet. att. 
handla så som de finna för gott, dock med 
beaktandE). a:v att en väpnad uppgörelse ej. 
får · ifrågakoinma. 

Såsom. av ovanstående framgår, ap.visa~;. 
ifrågavarande fördrag icke några nya 
eller effektivare medel för upprätthållande 
av en bestående fred. mellan state~na. Man. 
kan. knappast göra sig större förhoppnin
gar om att den av fördraget föru1;satta, 
på en tillämpning av endast lindriga meto
der. inriktade samv:erkan mellan de för., 
dra~sslutande staterna komme. att leda till 

positiva resultat, allra minst i fråga om 
svårare konflikter. Förlikningsförfarandet 
åter har sin svaghet däri, att för parterna 
ej föreligger något som helst tvång att 
underkasta sig förlikningsnämndens förslag 
till uppgörelse. Det är därför tvivelaktigt, 
om fö,rdr;:tget, de. goda avsikterna till trots, 
skall vara till motsvarande nytta för full
följande av det mål, som man haft i ögon
sikte. 

I anseende till ovanstående och med beak
tande av de erfarenheter man haft av tidi
ga,re liknande fördrag kan det ifrågasät~, 
huruvida det för Finland lönar sig att 
ansluta sig till detta fördrag. Emedan vår 
anslutning dock skulle innebära ett nytt 
bevis . för vår fredsvilja och då vi å andra 
sidan ha anledning att utveckla våra rela
tioner med de sydamerikanska staterna, sy
nes det Regeringen ändamålsenligt, att. 
Finland ansluter sig till ifrågavarande för
drag. Såsom villkor för anslutningen 
skulle uppställas nedannämnda förbehåll, 
vilka i huvudsak äro identiska med de för~ 
behåll, som Norge gjort vid sin anslutning 
den 17 april 1936. 

Under hänvisning till förestående och i 
enlighet med stadgandena i regeringsfor
men föreslär Regeringen, 

att Riksdagen måtte godkän.np 
Finlands anslutning Wl det i Rio 
de Janeiro den 10 oktober 1933 u11.~ _ 
dertecknade fördraget angående 
nonagression. och förlikni1!.g till före
byggande av krig med följande. s~ 
som villkor för anslutningen gällande 
fi;rbehåU: 

,1) bestämmelserna i detta för
drag . medföra i. intet hänseende änd
rtng i fråga om de rättigheter och 
fijrpliktel,ser, som. Wlkomma Fin
land. på grund av akten. för N q,tio
nernas Förbund eller andra_ tidigare 
avslutq,de ö·vere'(l-.Skommelse1· eller på 
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grund av sådana överenskommelser 
om fredligt avgörande av internatio
nella tvister, som framdeles må 
komma att avslutas mellan Finland 
och andra staterJ· 

2) Finlands regering ikläder sig 
icke genom fördragets artikel III nå
go,n förpliktelse att använda tv4ngs-

Helsingfors den 5 februari 1937. 
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medel mot någon part i en interna
tionell konflikt; och 

3) de meningssk~1jaktigheter och 
frågor, som i artikel V a), b), c) 
och d) äro nämnda, underlyda ej i 
detta fördrag stadgat förlikningsföt·
farande. 

Repu'b~ens Presidamt 

P. E. SVlNHUFVUD. 

Minister för utrikesärendena Rudolf H olsti. 
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Tratado Antibelico de No
Agresion y de Conclliacion. 

Los Estados ahajo designados, en el de
seo de contrihuir a la consolidadon de la 
paz y de expresar su adhesion a los es
fuerzos realizados por todas las naciones 
civilizadas para fomentar el espiritu de 
armonia universal; 

Con el prop6sito de condenar las guerras 
de agresi6n y las adquisiciones territoriales 
que .sean ohtenidas mediaute la conquista 
por la··. fuerza de las armas, haciendalas 
imposibles y sancionando su invalidez 
por las disposiciohes positivas de este 
Tratado, para sustituirlas por soluciones 
pacificas fundadas en elevados conceptos 
de justicia y de equidad; 

Convencidos de que uno de los medios 
mas eficaces de asegurar los beneficios 
morales y materiales que ofrece la paz al 
mundo, es la organizaci6n de un sistema 
permanente de conciliaci6n de los conflictos 
internacionales, que se aplique de inme
diato al producirse la violaci6n de los 
principios mencionados; 

Deciden concretar en forma convencional 
estos prop6sitos de no-agresi6n y de con
cordia, celebrando el presente Tratado, 
a cuyo efecto nombraron los Plenipoten
ciarios abajo firmantes, los cuales, ha
biendo exhibido sus respectivos Plenos 
Poderes, que fueron hallados en buena y 
debida forma, han convenido en lo si
guiente: 

ARTfCULO I 

Las Altas Partes Contratantes declaran 
solemnemente que condenan las guerras 

Tratado Anti-belico de Nio
Agressäo e de Concilia~åo.; 

Os Estados infra indicados, no desejo de 
contribuir para a consolida<;ao da paz e de 
exprimir a sua adesao aos esfor<;os reali
.zados portodas as na<;öes civilizadas para 
desenvolver o espirito de harmonia uni
versal; 

Com o prop6sito de condenar as guerras 
de agressao e as aquisic;oes territoriais ob
tidas mediaute conquista pela för<;a das 
armas, tornando-as impossiveis e confir
mando a sua invalidade por meio das dis
posic;öes positivas do presente Tratado, 
para as substituir por solm;oes pacificas, 
baseadas em conceitos elevados de justic;a 
e de eqiiidade; 

Convencidas de que um dos meios mais 
eficazes de assegurar os beneficios mo
rais e materiais, que a paz oferece ao 
mundo, e a organizac;ao, para os conflitos 
internacionais, deum sistema permanente 
de concilia<;äo, aplicavel logo que se veri
fique violac;ao dos principios mencionados; 

Resolvem concretizar em forma de con
venc;ao estes prop6sitos de nao-agressao e 
de conc6rdia, celebrando o presente Tra
tado, e, para esse firn, nomearam os Pleni
potenciarios abaixo firmados, os quais, ha
vendo exibido seus respectivos Plenos Po
deres, achados em boa e devida forma, 
convieram no seguinte: 

ARTIGO I 
As Altas Partes contratantes declaram 

solenemente que, em suas rela9öes mutuas, 



N:o l~ 5 

de agreswn en sus relaciones mutuas o 
con otros Estados, y que el arreglo de los 
conflictos o divergencias de cualquier 
clase que se susciten entre ellas, no de
bera. realizarse sino por los medios pacifi
cos que consagra el Derecho Internacional. 

ARTfCULO II 

Declaran que entre las Altas Partes 
Contratantes las cuestiones territoriales 
no deben resolverse por la violencia, y 
que no reconoceran arreglo territorial al
guno que no sea obtenido por medios 
pacificos, ni la validez de la ocupaci6n 
o adquisici6n de territorios que sea lograda 
por la fuerza de las armas. 

ARTfCULO III 
En caso de incumplimiento, por cual

quier Estado en conflicto, de las obliga
ciones contenidas en los articulos an
teriores, los Estados Contratantes se cam
prometen a emplear todos sus esfuerzos 
para el mantenimiento de la paz. A ese 
efecto, adoptaran en su calidad de neutra
les una actitud com{m y solidaria; pondran 
en ejercicio los medios politicos, juridicos 
o econ6micos autorizados por el Derecho 
Internacional; haran gravitar la influencia 
de la opinion publica, pero no recurriran 
en ninglin caso a la intervenci6n, sea 
diplomatica o armada; salvo la actitud 
que pudiera corresponderles en virtud de 
otros Tratados colectivos de que esos 
Estados sean signatarios. 

ARTICULO IV 

Las AltasPartes Contratantesse obligan 
a someter al procedimiento de conciliaci6n 
creado por el presente Tratado, los con
flictos mencionados especialmente y cuales
quiera otros que surjan en sus relaciones 
reciprocas, sin mas limitaciones que las 
que se enumeran en el articulo siguiente, 

ou com outros Estados, condenam as guer
ras de agressao, e que a solu9ao dos con
flitos ou divergencias de qualquer especie, 
que se suscitem entre elas, sera sempre 
obtida pelos meios pacificos consagrados 
pelo Direito Internacional. 

ARTIGO II 

Declaram que entre as Altas Partes con
tratantes as questöes territoriais nao se 
devem resolver pela violencia e que nao 
reconhecerao estatuto territorial algum que 
nao seja obtido por meios pacificos, nem 
a validade da ocupa9ao ou da aquisi9ao de 
territ6rios obtida pela for9a das armas. 

ARTIGO III 
Em caso de inadimplemento, por qual

quer Estado em conflito, das obriga<;Öes 
contidas nos artigas anteriores, os Estados 
contratantes se camprometern a envidar 
todos os esfor9os para a manuten9ao da 
paz. Para esse firn, adotarao, em sua qua
lidade de neutras, urna atitude comum e 
solidaria; porao em pratica os meios po
liticos, juridicos ou economicos autorizados 
pelo Direito Internacional; farao pesar a 
influencia da opiniao publica, mas nao re
correrao, em caso algum, a interven9ao, 
quer diplomatica, quer armada; ressalvada 
a atitude que lhes possa caber em virtude 
dos tratados coletivos de que esses Esta
dos sejam signatarios. 

ARTIGO IV 
As Altas Partes contratantes obrigam-se 

a submeter ao processo de concilia<)äo, in
stituido pelo presente Tratado, as questöes 
aqui especialmente mencionadas e quais
quer outras que surjam em suas. rela9öes 
reciprocas e se nao tenham podido resol
ver, dentro em prazo ra.zoavel, por via 
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en todas las controversias que no hayan 
podido ser resueltas por la via diplomatica 
dentro de un plazo razonable. 

ARTfCULO V 
Las Altas Partes Contratantes y los 

Estados que en adelante se adhieran al 
presente Tratado, no podran formular 
en el momento de la firma, ratificacion 
o adhesion otras limitaciones al procedi
miento de conciliacion que cualquiera 
de las que a continuacion se saiialan: 

a) Las diferencias para cuya solucion 
se hayan celebrado Tratados, Convencio
nes, Pactos o Acuerdos pacifistas de cual
quier indole que sean, que en ning{m caso 
se entenderan derogados por el presente 
convenio, sino complementados en cuanto 
propenden a asegurar la paz; asi como las 
cuestiones o asuntos resueltos portratados 
anteriores; 

b) Los conflictos que las Partes prefieren 
resolver por arreglo directo o someter de 
com(m acuerdo a una solucion arbitral 
o judicial; 

c) Las cuestiones que el Derecho Inter
nacional deja libradas a la campetencia 
exclusiva de cada Estado, de acuerdo 
con su regimen constitucional, por cuyo 
motivo las Partes podran oponerse a que 
sean sometidas al procedimiento de con
ciliacion antes que la jurisdiccion nacional 
o local se haya pronunciado en definitiva; 
salvo manifiesta denegacion o retardo de 
justicia, en cuyo caso el tramite de la 
conciliacion debera iniciarse dentro del 
aiio a mas tardar; 

d) Los asuntos que afecten preceptos 
constitucionales de las Partes en contro
versia. En caso de duda, cada Parte 
recabara la opinion fundada de su respec
tivo Tribunal o Corte Suprema de Justicia, 
si esta estuviere investida de tales atri
buciones. 

Las Altas Partes Contratantes podran 
oomunicar, en cualquier tiempo y en la 

diplomatica excetuadas lrni.camente as enu
meradas no artigo seguinte. 

ARTIGO V 
As Altas Partes contratantes e os Esta

dos que posteriormente aderirem ao pre
sente Tratado nao poderao, no ato da assi
natura, ratificac;ao ou adesao, formular 
outras limitac;öes ao processo de concilia
c;ao alem das seguintes: 

a) -As controversias, para cuja solu
c;ao ja se hajam celebrado Tratados, Con
venc;oes, Pactos ou Acördos pacifistas de 
qualqu~r natureza, os quais em caso ale 
gum, se considerarao derrogados pelo pre
sente Tratado, mas completados, naquilo 
em que visarem assegurar a paz; e da 
mesrna forma as questoes ou quaisquer as
suntos ja resolvidos portratados anteriores; 

b) - Os conflitos que as Partes prefe
rirem resolver por negociac;ao direta ou sub
meter, de comun acördo, a soluc;ao arbi
tral ou j udicial; 

c) - As questöes que o Direito lnter
nacional deixa a compet€mcia exclusiva de 
cada Estado, de acördo com o seu regime 
constitucional, e que, por tal razao, pos
sam as Partes opör-se a que sejam sub
metidas ao processo de conciliac;ao antes 
de decisao definitiva dos juizes ou tribu
nais competentes; salvo evidente denega
c;ao de justic;a, ou delonga na aplicac;ao 
desta, - casos estes em que os tramites 
da conciliac;ao deverao ter inicio no prazo 
maximode um ano; 

d) - Os assuntos que afetem principios 
constitucionais das Pattes litigantes. Em 
caso de duvida, cada Parte pedira a opi
niao fundamentada de seu respectivo Tri
bunal ou Cörte Suprema de Justic;a, que 
tenha competfmcia para se pronunciar 
sobre a materia. 

Em qualquer tempo, as Altas Partes 
contratantes poderao comunicar, pelo modo 
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forma establecida por el articulo XV, el 
instrumento en que conste que han aban
donado en todo o en parte las limitacio
nes por ellas establecidas al procedimiento 
de conciliaci6n. 

Las limitaciones formuladas por una de 
las Partes Contratantes tendran el efecto 
de que las deroas Partes no se considera
rån obligadas a sus respecto sino en la me
dida de las excepciones establecidas. 

ARTfCULO VI 

A falta de Comisi6n Permanente de Con
ciliaci6n o de otro organismo internacional 
encargado de esta misi6n en virtud de 
tratados anteriores en vigencia, las Altas 
Partes Contratantes se comprometen a so
meter sus diferencias al examen e investi
gaci6n de una Comisi6n de Conciliaci6n que 
se formara del siguiente modo, salvo 
acuerdo en contrario de las Partes en cada 
caso: 

La Comisi6n de Conciliaci6n se com
pondra de cinco Miembros. Cada Parte en 
controversia designara un Miembro que 
podra ser elegido por ella entre sus propios 
nacionales. Los tres Miembros restantes 
seran designados de comlin acuerdo por 
las Partes entre los nacionales de terceras 
Potencias que deberan ser de nacionalidad 
diferente, no tener su residencia habitual 
en el territario de las Partes interesadas 
ni estar al servicio de ninguna de e Ilas. 
Entre diehos tres J.\lliembros las Partes ele
giran al Presideute de la Comisi6n de Con
ciliaci6n. 

Si no pudieran ponerse de acuerdo sobre 
esas designaciones, podran encomendarlas 
a una tercera Potencia o a cualquier otro 
<>rganismo internacional existente. Si los 
candidatos asi designados no fueren acep
tados por las Partes o por alguna de ella, 
cada Parte presentara una lista de candi
datos en nuinero igual al de los miembros 
por elegir, y la suerte decidira enales can-

deter'minado n:o art. XV, o instrumento elh 
f' 

que declarem haver abandonado, totäl-
mente ou em parte, as limita<;oes por elas 
estabelecidas ao processo de concilia9åo. 

Como efeito das limita<;oes formuladas 
por urna das referidas Partes, as demais 
nao se considerarao obrigadas em rela9ao 
a essa senao na medida das exc09oes esta
belecidas. 

ARTIGO VI 
A falta de Comissao Permanente deCon

cilia<;ii.o ou de mitro organismo interm1cio
nal encarregado dessa missao em virtude 
detratados anterhres em vigor, as Altas 
Partes contratantes se comprometem a stib-· 
meter as suas divergencias ao exame e in
vestiga9ao de urna Comissao de Concilia-
9ii.o, que sera constituida do modo seguinte, 
salvo acördo em contrario das Partes, em 
cada caso·. 

A Comissäo ·de Concilia9ao compor-se-8. 
de cinco membros. Cada Parte designara 
um membro, que podera ser por ela es
colhido dentre os seus pr6prios nacionak 
Os tres membros restantes seräo designa
dos de comum acördo pelas Partes, dentre 
os nacionais de terceiras Potencias, e de
verao ser de nacionalidades diferentes, näb 
residir habitualmente no territ6rio das Par
tes interessadas nem se achar ao serviQo de 
qualquer delas. As Partes elegerao o Pre
sideute da Comissao de Crmcilia(}ii.o dentre 
esses tres membros. 

Se nao lograrem entrar :~m acördo sobre 
essas designaQoes, poderao confia-las a urna 
terceira Patencia ou a qualquer outro or
ganismo internaciönal existente. Se os can
didatos assim designados nao forem acei
tos pelas Partes ou por algurna delas, cada 
Parte apresentara urna lista de candidatös 
em nuinero igual ao dos membros a eseöl
her, e a sorte decidira quais oR candidatos 
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didatos deban integrar la Comisi6n de 
Conciliaci6n. 

ARTfCULO VII 
Los Tribunales o Cortes Supremas de 

.Justicia que, segun la legislaci6n interna 
de cada Estado, tengan competencia para 
interpretar, en ultima o unica instancia y 
·en los asuntos de su respectiva jurisdicci6n, 
la Constituci6n, los tratados, o los princi-
pios generales del Derecho de Gentes, 
podran ser designados con preferencia por 
las Altas Partes Contratantes para de
sempefiar las funciones encomendadas por 
el presente Tratado a la Comis16n de Con
ciliaci6n. En este caso el Tribunal o Corte 
funcionaran en pleno o designando algunos 
de sus miembros para actnar solos o for
mando Comisi6n mixta con miembros de 
otras Cortes o Tribunales, seglin conven
gan de comun acuerdo las Partes en litigio. 

ARTfCULO VIII 
La Comisi6n de Conciliaci6n establecera 

por si misma las reglas de su procedimiento, 
el que debera ser contencioso en todos los 
casos. 

Las Partes en controversia podran su
ministrar y la Comisi6n requerir de ellas 
todos los antecedentes e informaciones ne
cesarios. Las Partes podran hacerse repre
sentar por delegados y asistir por conseje
ras o peritos, asi como tambitm presentar 
toda clase de testimonios. 

ARTfCULO IX 
Los trabajos y deliberaciones de la Co

misi6n de Conciliaci6n no se daran a publi
cidad sino por decisi6n de la misma, con 
asentimiento de las Partes. 

A falta. de estipulaci6n en contrario, las 
decisiones de la Comisi6n se adoptaran por 
mayoda de votos, pero la Comisi6n no 
podra expedirse so bre el f ondo del asunto 
sin la presencia de todos sus miembros. 

que deverao completar a Comissao de Con
cilia9äo. 

ARTIGO VII 
Os Tribunais ou Cortes Supremas de 

Justi9a que, segundG ä l egisla9ao interna 
de cada Estado, tenham competencia para 
interpretar, em Ultima ou unica instancia 
e em materia da sua respe'Jtiva jurisdi9äo, 
a Constitui\)äo, os tratados, ou os principios 
gerais do Direito das Gentes, poderao ser, 
de prefer€mcia, designados pelas Altas Par
tes contratantes para desempenhar as fun-
9Öes atribuidas, no presente Tratado, a Co
missao de Concilia9ao. Neste caso, o Tri
bunal ou Corte funcionara com todos os 
seus membros, ou designara alguns deles 
para servirem sos ou formando uma Co
missao mixta, com membros de outras Cor
tes ou Tribunais, conforrue decidirem, de 
comum acordo, as Partes em litigio. 

ARTIGO VIII 
A Comissao de ConciliaQäo estabelecera, 

por si mesma, as regras do seu processo. 
que devera ser contraditorio em todos os 
casos. 

As Partes divergentes poderao ministrar, 
e a Comissao podera requerer-lhes todos os 
antecedentes e informagöes necessarias. 
As Partes poderao fazer-se representar por 
delegados e assistir por conselheiros ou pe
ritos, assim como apresentar todo genero 
de provas. 

ARTIGO IX 
Os trabalhos e deliber~öes da Comissao 

de Concilia9åO nao serao dados a publici
dade senao por decisao da mesma, com as
sentimento das Partes. 

Na falta de estipula9äo em contrario, as 
decisoes da Comissao serao adotadas por 
maioria de votos, mas a Comissao nao po
dera pronunciar-se sobre o fundo da ques
tao sem a prese111~a de todos os seus mem
bros. 
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ARTfCULO X 

Es misi6n de la Comisi6n procurar el 
avenimiento conciliatorio de las diferencias 
sometidas a su consideraci6n. 

Despues del estudio imparcial de las 
cuestiones que sean materia del conflicto, 
consignara en un informe los resnitados de 
sus tareas y propondra a las Partes bases 
de arreglo ruediante soluci6n justa y equi
tativa. 

El informe de la Comisi6n en ningun caso 
tendra caracter de sentencia ni de laudo 
arbitral, sea en lo concerniente a la expo
sici6n o interprataci6n de los hechos, sea 
en lo relativo a las consideraciones o con
clusiones de derecho. 

ARTfCULO XI 

La Comisi6n de Conciliaci6n debera pre
sentar su informe en el termino de un afio 
contado desde su primera reuni6n, a me
nos que las Partes no resuelvan de comU.U 
acuerdo abreviar o prorrogar este plazo. 

Una vez iniciado el procedimiento de 
conciliaci6n, solo podra interrumpirse por 
arreglo directo entre las Partes o por su 
de(lisi6n posterior de someter de comun 
acuerdo el conflicto al arbitraje o a la 
justicia internacional. 

ARTfCULO XII 

Al comunicar su informe a las Partes, la 
Comisi6n de Conciliaci6n les fijara un ter
mino que no excedera de seis meses, dentro 
del cual deberan pronunciarse sobre las 
bases del arreglo propuesto por la misma. 
Expirado este plazo, la Comisi6n hara con
star en un Acta final la decisi6n de las 
Partes. 

Transcurrido el plazo sin que las Partes 
hayan aceptado el arreglo, ni adoptado de 
comun acuerdo otra soluci6n amistosa, las 
Partes en litigio recuperaran su libertad de 
acci6n para proceder como crean conve
niente, dentro de las limitaciones deriva
rlas de los artfonlos I y II del presente 
Tratado. 

564-37 

ARTIGO X 

A Comissao tera por encargo procurar 
soluyao conciliat6ria para todas as diver
gencias submetidas a sua considerayao. 

Ap6s estudo imparcial das questöes que 
formem a materia do conflito, ela consig
nara em um relat6rio o .resultado dos seus 
tra balhos e propora as Partes as bas e s de 
um acördo, mediaute soluyao justa e equi
tativa. 

O relat6rio da Comissao nao tera, em 
caso algurn, o earater de sentenya nem de 
laudo arbitral, ja no que concerne a expo
siyao ou interpretayao dos fatos, ja no que 
se refere as considerayöes ou as conclusoes 
de direito. 

ARTIGO XI 

A Comissao de Conciliayao devera apre
sentar seu relat6rio ao cabo de um ano, a 
contar de sua primeira reuniao, a men os que 
as Partes resolvarn, de comum acördo, 
abreviar ou prorrogar este prazo. 

Urna vez iniciado, o processo de conci
liayao s6 se podera interromper por ajuste 
direto entre as Partes, ou por sua decisao 
posterior de submeter o conflito, de co
murn acördo, a arbitragem ou a justiya 
internacional. 

ARTIGO XII 
Ao cornunicar as Partes o seu relat6rio, 

a Cornissao de Conciliayao lhes fixara urn 
prazo, nao excedente de seis meses, dentro 
no qual se deverao pronunciar sobre as 
bases do acördo por ela proposto. Expi
rado esse prazo, a Cornissao fara constar 
de urna ata final a decisao das Partes. 

Transcorrido o prazo sem que as Partes 
hajam aceitado a soluyao proposta ou ado~ 
tado, de comum acördo, outra delibera
yao pacffica, as Partes em litigio recupe
rarao liberdade de ayao para proceder como 
julgarem conveniente, dentro nas limita
yÖes decorrentes dos artigos I e II do 
presente Tratado. 

2 
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ARTfCULO XIII 
Desde la iniciaci6n del procedimiento 

conciliatorio hasta la expiraci6n del plazo 
fijado por la Comisi6n para que las Partes 
se pronuncien, deber6n abstenerse de toda 
medida perjudicial a la ejucuci6n del ar
reglo que proponga la Comisi6n y, en ge
neral, de todo acto susceptible de agravar 
o prolangar la controversia. 

ARTfCULO XIV 
Durante el procedimiento de concilia

ci6n los miembros de la Comisi6n percibi
ran honorarlos cuyo monto sera estable
cido de comun acuerdo por las Partes en 
controversia. Cada una de ellas proveera 
a sus propios gastos y, por partes iguales, 
sufragara los gastos u honorarlos comunes. 

ARTfCULO XV 
El presente Tratado sera ratificado por 

las Altas Partes Contratantes a la breve
dad posible, de acuerdo con sus respecti
vos procedimientos constitucionales. 

El Tratado original y los instrumentos 
de ratificaci6n seran depositados en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Republica Argentina, el cual comu
nicara las ratificaciones a los dernås Esta
dos signatarios. El Tratado entrara en vi
gor entre las Altas Partes Contratantes 
treinta dias despues del dep6sito de las 
respectivas ratificaciones, y en el orden en 
que estas se efectuen. 

ARTfCULO XVI 
Este Tratado queda abierto a la adhe

si6n de todos los Estados. 
La adhesion se hara mediante el dep6sito 

del respectivo instrumento en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la Re
publica Argentina, el cual notificai'a de ello 
a los demas Estados interesados. 

ARTIGO XIII 
Desde o inicio do processo de concilia

c;ao ate a expirac;ao do prazo fixado pela 
Comissao para que as Partes se pronun
ciem, deveräo estas abster-se de qualquer 
medida prejudicial a execm;ao do acördo 
proposto pela Comissao e, em geral, de 
qualquer ato suscetivel de agravar ou pro
longar a controversia. 

ARTIGO XIV 

Durante o processo de concilia9ao, os 
membros da Comissao perceberao hono
rarios, cuja importancia sera determinada, 
de comum acördo, pelas Partes em litigio. 
Cada urna delas provera aos seus pr6prios 
gastos, e, em partes iguais, concorrera para 
as despesas ou honorarios comuns. 

ARTIGO XV 
o presente Tratado sera ratificado pelas 

Altas Partes contratantes, dentro no mais 
breve prazo possivel, consoante os seus res
pectivos processos constitucionais. 

O Tratado original e os instrumentos de 
ratificac;ao serao depositados no Ministe
rio das Rela9öes Exteriores e Culto da Re
publica Argentina, que comunicara as ra
tifica9öes aos demais Estados signatarios. 
O Tratado entrara em vigor entre as Altas 
Partes contratantes trinta dias depois do 
dep6sito das respectivas ratific&9Öes e na 
ordern em que estas se efetuarem. 

ARTIGO XVI 
O Tratado ficara aberto a adesao de to

dos os Estados. 
A adesao far-se-a mediaute o dep6sito 

do respectivo instrumento no Ministerio 
das Relac;oes Exteriores e Culto da Re
publica Argentina, que disso notificara os 
demais Estados interessados. 
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ARTfCULO XVII 
El presente Tratado se celebra por tiempo 

indeterminado, pero podra ser denunciado 
mediaute aviso previo de un afio, trans
currido el cual cesara en sus efectos para 
el Estado denunciante, quedando subsis
teute para los demas Estados que sean 
parte en el, por firma o adhesion. 

La denuncia sera dirigida al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Republica Argentina, el cual la transmi
tira a los demas Estados interesados. 

En testimonio de lo cual los Plenipoten
ciarios respectivos firman el presente Tra
tado, en un ejemplar, en los idiomas es
pafiol y portugues, y le ponen sus sellos, 
en Rio de Janeiro, D. F., a los diez dias 
del mes de Octubre de mil novecientos 
treinta y tres. 

Por la Republica Argentina: 

ARTIGO XVII 
O presente Tratado e celebrado por 

tempo indeterminado, mas podera ser de
nunciado mediante aviso previo deum ano, 
decorrido a qual deixara de produzir efeito 
para o Estado denunciante, subsistindo 
para os demais Estados que nele sejam 
parte, por assinatura ou adesäo. 

A den lincia sera dirigida a o MinisMrio 
das Rela9oes Exteriores e Culto da Re
publica Argentina, que a transroitira aos 
demais Estados interessados. 

Em fe do que, os Plenipotenciarios res
pectivos assinam o presente Tratado, em 
um exemplar, nas linguas espanhola e por
tuguesa e lhe apoem seus selos, no Rio de 
Janeiro, D. F., aos dez dias do mes de 
Outubro do ano de mil novecentos e trinta 
e tres. 

Pela Republica Argentina: 

(L. S.) Carlos Saavedra Lamas, 

Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Por la Republica de los Estados Unidos 
del Brasil: 

Ministro das Rela9oes Exteriores e 
Culto. 

Pela Republica dos Estados Unidos do 
Brasil: 

(L. S.) Afranio de Mello Franco, 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

Por la Rep u bli ca de Chile: 
Con las reservas de letras a, b, c y d 

del Articulo V. 

Ministro de Est ad os das RelaQöes Ex
teriores. 

Pela Republica do Chile: 
Com as reservas das letras a, b, c e d 

do Artigo V. 

(L. S.) Marcial Martinez de Ferrari, 

Embajador Extraordinario y Plenipo- Embaixador Extraordinario e Plenipo-
tenciario en Rio de Janeiro. tenciario no Rio de Janeiro. 

Por los Estados Unidos Mexicanos: Pelos Estados Unidos Mexicanos: 

(L. S.) Alfons Reyes, 

Embajador Extraordinario y Plenipo- Embaixador Extraordinario e Plenipo-
tenciario en Rio de Janeiro. tenchirio no Rio de Janeiro. 
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Por la Rep~blica del Paraguay: Pela Republica do Paraguai: 

(L. S.) Rogelio !barra, 

Enviado Extraordinario y Ministro Pleni- Enviado Extra-ordinario e Ministro Ple-
potenciario en Rio de Janeiro. nipotenciario no Rio de Janeiro. 

Por la Republiga Oriental del Uruguay: Pela Republica Oriental do Uruguai: 

(L. S.) Juan Carlos Blanco, 

Embajador Extraordmario y Plenipo- Embaixador Extraordinario e Plenipo-
tenciario en Rio de Janeiro. tenciario no Rio de Janeiro. 



Fördrag angående nonagression och f~rlikning dll förebyggande . · 
av krig. 

}'redannämnda stater hava, besjälade av 
önskan att medverka till fredens be
fästande och att betyga sin anslutning till 
de strävanden, so:in alla civiliserade natio
ner utvecklat för främjande av universell 
sämja; 

i avsikt att fördÖma anfallskrig och land
förvärv, som uppnås genom erövring med 
vapenmakt, genom att omöjliggöra dem och 
genom att fastslå deras ogiltighet genom 
uttryckliga bestämmelser i detta fördrag, 
och att ersätta dem med fredliga lösningar, 
grundade på upphöjda begrepp om rätt 
<Jch billighet; 

i förvissning om att ett av de verksam
maste medlen för betryggande av de mora
liska och materiella fördelar, som en fred 
har att erbjuda världen, är upprättandet 
av ett bestående system för biläggande av 
internationella tvister, vilket träder i till
lämpning omedelbart .efter det överträdelse 
av förenämnda grundsatser skett; 

beslutat bi·inga dessa, nonagressiOI:t och 
endräkt åsyftande strävanden i kon
ventionell form genom avslutande av detta 
fördrag, för vilket ändamål undertecknade 
utsetts till befullmäktigade ombud, vilka, 
efter att hava delgivit varandra s'ina full
makter, som befunnos i god och behörig 
form, överenskommit om följande: 

Artikel I. 
De höga fördragsslutande parterna för- .· 

klara högtidligt, att de fördöma anfalls- · 
krig i sitt förhållande inbördes och tiil 

andra stater samt att en reglering av tvister 
och meningsskiljaktigheter, av vad slag de 
v11-ra må, som uppkomma mellan dem, 
ej skaU äga rum annorlunda än med an
litande av fredliga medel i överensstä.m~. 
melse med internationell rätt. 

Artikel II. 
De förklara, att territoriella frågor mel

lan de höga fördragsslutande parterna ej 
få regleras genom våld och att de icke 
komma att erkänna någon territoriell regle
ring, som ej tillkommit med fredliga me- ~ 
del eller giltigheten av ockupation eller. 
förvärv av landområden, som uppnåtts med . 
vapenma'kt. 

Artikel III. 
I fall någon i konflikt inve.cklad stltt . 

underlåter att uppfylla de förpliktelser, 
som ingå i förestående artiklar, förbinda 
sig de fördragsslutand~ staterna att göra 
varje ansträngning för fredens bevarande. 
I sådant syfte skola de i sin egenskap av 
neutrala intaga en enhällig och. solidarisk 
hållning; de skola göra bruk av de poli
tiska, juridiska och ekonom~ska medel, ~;~om , 
enligt internationell rätt äro medgivna; de. 
skola utnyttja den allmänna opinionens in- · 
flytande men i ingen händelse. skrida till·. 
diplomatisk eller väpnad intervention, q~v~ 
sett den hållning, som de må vara förplik
tade att intaga på grund av andra, av dem 
underteckmide kollektiva fördrag. 
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Artikel IV. 
De höga fördragsslutande partena :för

binda sig att utan andra förbehåll än de, 
som äro angivna i :följande artikel, till av
görande genom :förliknings:för:farande, 
varom i detta fördrag stadgas, hänskjuta 
de tvister, som äro särskilt nämnda, så 
ock varje annan tvist, som må uppkomma 
mellan dem inbörde~. såvitt dessa stridig
heter ej kunnat inom rimlig tid bi1äggas på 
diplomatisk väg. 

Artikel V. 
De höga fördragsslutande parterna och 

de stater, som framdeles. ansluta sig till 
detta fördrag, må ej vid undertecknandet, 
ratificeringen eller anslutningen göra 
andra förbehåll i fråga om förlikningsför
farandet än de, som nedan äro angivna: 

a) meningsskiljak.tigheter, fö:r vilkas lös
ning ingåtts fördrag, k:onv~ntioner, pakter 
eller. överenskommelser, av vad slag de vara 
må, vilka i ingen h.ändel&e må anses hava. 
upphävt~ genom detta fördrag utan 
kpmplett~raif~ därav, för såvitt de avse fre
dens bevarande, så ock frågor och ären
den, som reglerats genom tidigare fördrag; 

b) tvister, som parterna föredraga att 
lösa genom direkta förhandlingar eller att 
på grund av inbördes överenskommelse 
hänskjp.ta till avgörande. genom skiljedom 
eller rättsligt. förfaraJ,lde; 

c) frågor, som enJ.igt internationell rätt 
hö1.'a till de enskilda staternas kompetens 
i överensstämmelse med respektive staters 
författning, varfö.;r parterna kunna. mot
sätta. sig dessa .. frågors hänskjutande till 
förlikningsförfarande innan nationell eller 
lokal rättsint;;tans träffat sitt definitiva ave 
görande, utom då :fråga är om uppenbar 
vä.gran eller :förhalning från domstolens 
sida, i vilket :fall. :förlikningsför:farandet 
skaJl in! edas sena,st 1.nom ett år; 

d) :frågor, som beröra stadganden i nå~ 
gondera tvist(lp,arteng. stats:författ:p.ing, I 

tvivelaaktiga fall skall vardera parten in
hämta motiverat utlåtande av sin veder
börande domstol eller högsta domstol, :för
utsatt att denna äger nödiga ·be:fogenheter 
i detta hänseende. 

De höga :fördragsslutande parterna må 
när som helst och på sätt som i artikel XV 
säges, ingiva anmälan om att de helt eller 
delvis :frångått sina förbehåll i fråga om 
förlikningsförfaran det. 

Förbehåll, som av någon fördragsslu
tande part gjorts, skola hava den verkan, 
att. de övriga staterna ej behöva anse sig, .. 
bundna gentemot densamnm annat än 
inom ramen för sagda förbehåll. 

Artikel VI. 
Finnes ej någon ständig förliknings

nämnd eller annan internationell organisa
tion, som denna u ppgi:ft må tillkomma på 
grup.d av tidigare avslutade i kraft va
rande fördrag, :förbinda sig de höga före 
dragsslutande parterna att hänskjuta sina 
meningsskiljaktigheter till undersök.ning 
och prövning av en förlikningsnämnd, sam
mansatt på sätt som nedan säges, där ej 
parterna i varje särskilt fall sinsemellan 
annat överenskom.m,a. 

Förlikningsnämnden består av fem med
lemmar. Vardera parten utser en medlent, 
som kan väljas bland dess egna medbor
gare. De övriga tre medlemmarna utses 
av parterna efter gemensam överenskom
melse bland medborgare i andra stater, och 
skola dessa medlenunar vara av olika na
tiona,litet, ej hava sitt vanliga hemv~t 

inom de intresserade parternas områden 
eller vara. i tjänst hos någondera av dem. 
Part(lrna skola utse förlikningsnämndens 
ordförande bland sistnämnda tre medlem, 
mar. 

Skulle parterna ej komma till enighet om 
valet av medlemmar, må detta anförtros en 
tredje stat eller· någon annan existeran,~ · 
internationell organisatiQll. 
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Godkännas de sålunda utsedda kandida
terna ej av parterna eller av någondera av 
dem, skall vardera nominera lika många 
kandidater, som valet avser medlemmar, 
och avgöre lotten, vilka som skola taga säte 
i nämnden. 

Artikel VII. 
De domstolar eller högsta domstolar, 

som i enlighet med varje stats inre lagstift
ning äga befogenhet att i sista och enda 
instans och i ärenden, som falla inom om
rådet för deras behörighet, tol'ka statsför
fattningen, fördrag eller folkrättens all
männa grundsatser, må i främsta rummet 
av de höga fördragsslutande parterna ut
ses att utföra de uppgifter, som jämlikt 
detta fördrag på förlikningsnämnden 
ankomma. 

I sådant fall fungerar domstolen in pleno 
eller ock må någon av dess medlemmar ut
ses att handhava denna uppgift allena eller 
i en blandad kommission gemensamt med 
medlemmar av andra domstolar på sätt de 
tvistande parterna sinsemellan överens
komma. 

Artikel VIII. 
Förlikningsnämnden fastställer själv 

ordningen för ärendenas lu~ndläggning, som 
i varje fall b(;ir förutsätta kontradiktoriskt 
förfarande. 

De tvistande parterna skola kunna före
bringa och nämnden må avfordra dem all 
utredning och alla upplysningar, som äro 
nödiga. Parterna må företrädas av ombud 
samt arrlita bitrade av rådgivare och sak
kunniga ävensom framlägga bevismaterial 
av varje slag. 

Artikel IX. 
F'örli'kningsnämndens arbete och över

läggningar må ej offentliggöras med 
mindre nämnden med parternas samtycke 
så besluter. 

Där ej annat är sagt, fattas nämndens 

beslut med enkel röstövervikt och skall 
nämnden ej äga avgiva utlåtande om själva. 
tvistefrågan, annat än om samtliga medlem~ 
mar äro närvarande. 

Artikel X. 
Nämndens uppgift är att åvägabringa 

en försonlig uppgörelse i tvister, som hän
skjutas till dess behandling. 

Efter opartisk prövning. av de frågor 
tvisten gäller skall nämnden sammanfatta 
resultaten av sitt arbete i ett utlåtande och 
för. parterna anvisa ·en grundval för en 
uppgörelse genom rättvis och billig lösning. 

Nämndens utlåtande skall i ingen hän
delse hava karaktär av domslut eller av 
skiljedom, vare sig i fråga om framställ
ning eller tolkning av fakta eller i vad 
angår rättsuppfattning eller konklusioner. 

Artikel XI. 
F"'örlikningsnämnden skall avgiva sitt ut

låtande inom ett år frän dess första sam
manträde, där ej partE:rna sinsemellan 
överenskomma om förkortning eller för
längning av denna tidrymd. 

Har förlikningsförfarande inletts, må det 
ej avbrytas med mindre än att tvisten 
avvecklas genom direkt uppgörelse m~llan 
parterna eller att dessa gemensamt b~uta 
att hiinskjuta densamma till avgör~n.dEl 
genom skiljedom eller av internati<mell. 
domstol. 

Artikel XII. 
I det förlikningsnämnden avlämnar sitt 

utlåtande till parterna skall den förelägga 
dessa en frist, ej överstigande sex månader, 
inom vilken de skola fatta ståndpunkt till 
de av nämnd~n föreslagna grunderna för 
en uppgörelse. Eft.er utgången av denna 
frist skall nämnden i en slutakt konstatera 
parternas beslut. 

Då d(lnna frist förlupit utan att par
terna antagit förslaget till uppgörelse eller 
enats om någon annan vänskaplig lösning, 
skola parterna återvinna sin frihet att 
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handla så som de må finna för gott inom 
de gränser, som artiklarna I och U i 
detta fördrag angiva. 

Artikel XIII. 
Från förlikningsförfarandets vidtagande 

till utgången av den frist, som parterna 
av nämnden förelagts för fattande av sitt 
beslut, skola dessa avhålla sig från varje 
steg, som kan vara till förfång för genom
förandet av den reglering, som nämnden 
må komma att föreslå och i allmänhet från 
varje handling, som är ägnad att förvärra 
eller förlänga ,konflikten. 

Artikel XIV. 
Under den tid förlikningsförfarandet på

går uppbära nämndens med1emmar arvode, 
vars storlek de tvistande parterna genom 
inbördes överenskommelse äga bestämma. 
VaTdera parten bestri-der sina €gna utgif
ter och hälften av gemensamma utgifter och 
arvoden. 

Artikel XV. 
Detta fördrag skall snarast möjligt rati

ficeras av de höga fördragsslutande par
terna på sätt respektive statsförfattningar 
förutsätta. 

Originalfördraget och ratifikationshand
lingarna skola deponeras i Argentinska re
publikens utrikes- och kultusministerium, 
som lämnar de övriga signatärstaterna 
underrättelse om ratificeringarna. Fördra-

get skall träda i kraft mellan de höga 
fördragsslutande parterna trettio dagar 
efter deponeringen av respektive ratifika
tionshandlingar och i den ordning dessa 
ingå. 

Artikel XVI. 
Detta fördrag skall stå öppet för anslut

ning av alla stat·er. 
Anslutning sker genom deponering av 

motsvarande akt i Argentinska republikens 
utrikes- och 'k:ultusministerium, som skall 
lämna underrättelse därom till övriga 
intresserade stater. 

Artikel XVII. 
Detta försdrag avslutas på obestämd tid, 

men kan det uppsägas med €Il frist av ett 
år, efter förloppet av vilken tid det upp
hör att gälla för den uppsägande stat,ens 
vidkommande men förblir i kraft med hän
syn till de övriga stater, som underteck
nat det eller anslutit sig till detsamma. 

Uppsägning skall ske till Argentinska 
republikens utrikes- och kulturministe
rium, som skall delgiva övriga intresserade 
stater uppsägningen. 

Till bekräftelse varav respektive befull
mäktigade ombud undertecknat detta för
drag i ett exemplar på spanska och portu
gisiska språken och försett detsamma med 
sina sigill i Rio de Janeiro, D. F., den 
10 oktober 1933. 

För Argentinska Republiken: 

Carlos Saavedra Lamas, 

Utrikes- och kultusminister. 

För Republiken Brasiliens Förenta Stater: 

Afranio de Mello Franco, 

Utrikesminister. 
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För Republiken Chile: med förbehåll 
under a), b), c) och d) av artikel V: 

M arcial Martinez de F errari, 

Utomordentlig och beful'lmäktigad ambassa
dör i Rio de Janeiro. 

För Mexikos F'örenta Stater: 

Alfonso Reyes, 

Utomordentlig och befullmäktigad ambassa
dör i Rio de Janeiro. 

För Republiken Paraguay: 

Rogelio Ibarm, 

Utomordentligt sändebud och befullmäkti
gad minister i Rio de Janeiro. 

För Östliga Republiken Uruguay: 

Juan Carlos Blanco, 

Utomordentlig och befullmäktigad ambassa
dör i Rio de Janeiro. 
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1937 Bd. - U. B. - Prop. N :o 14. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i ·k e s ä r e n d e n b e t ä n
k a n d e N :o 8 med a.nJ.edning 81V regeringens proposition 
angående Finlands anslutning tilil ett i Rio de Janeiro 
den 10 oktober 1933 undertecknat fö:rdrag angående non
agression och förlikning till förebyggande av krig. 

Riksdagen har jämte pro't'okol'lsutdvag av 
den 12 februari 1937 till utskottet för ut
rikesävenden remitterat regeringens propo
sition n:o 14 angående Finlands anslutning 
till ett i Rio ·de Janeiro den 10 oktober 
1933 undertecknat fö11drag angående non
agvession och förlikning .till förebyggande 
av ikrig. 

Efter att •hava införskaffat ytterligare 
utredning i ärendet har utskottet för ut
rikesärenden handlagt detsamma och be
slutat förorda godkännande av regeringens 
ovannämnda proposition, ef.ter att Hkväl 
hava fövetagit en ändring i den däri in
gående klämmen. 

Utskottet får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte godkänna 
Finlands anslutning till det i Rio 
de Janeiro den 10 oktober 1933 un
dertecknade fördraget angående non
agression och förlikning till före~ 
byggande av krig med följande så-

Helsingfors den 6 april 1937. 

I ärendets behandling ·hav·a deltagit ord
föranden Swentorzetski, viceordföranden 
Kukkonen, ledamöterna Colliander, Huo-

som villkor för anslutningen gällande 
förbehåll: 

,1) F i n l a n d s a n s l u t n i n g 
t i l l detta fördrag medför i intet 
hänseende ändring i fråga om de 
rättigheter och förpliktelser, som till
komma Firnland på grund av akten 
för Nationernas Förbund eller andra 
tidigare avslutade överenskommelser 
eller på grund av sådana överens
kommelser om fredligt avgörande av 
internationella tvister, som framde
les må komma att avslutas mellan 
Finland och andra stater; 

2) Finlands regering ikläder sig 
icke genom fördragets artikel III nå
gon förpliktelse att använda tvångs
medel mot någon part i en interna
tionell ,konflikt; och 

3) de meningsskiljaktigheter och 
ft·ågor, som i artikel V a), b), c) 
och d) äro nämnda, underlyda ej i 
detta fördrag stadgat förlikningsfö1·
farande.'' 

tari, Kares, Karvetti, Komu, Leinonen, 
Mantere, Reinikainen, Sergelius, Sund
ström och Takala samt suppleanten Venho. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående Finlands ans~utning till ,ett i Rio de Janeiro 
den 10 oktober 1933 undertecknat fördrag angående non
aggTession och förlikning till förebyggande av krig. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 14 angående Finlands 
anslutning till ett i Rio de Janeiro den 10 
oktober 1933 undertecknat ,fördrag an
gående nonaggression oCJh förlikning till 
förebyggande av krig, och har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit Utskottets för ut
rikesärenden betänkande N:o 8, beslutat 

godkänna Finlands anslutning till 
det i Rio de Janeiro den 10 oktober 
1933 undertecknade fördraget an
gående nonaggression och förlikning 
till förebyggande av krig rned föl
jande såsorn villkor för anslutningen 
gällande förbehåll: 

1) Finlands anslutning till detta 
fördrag rnedför i intet hänseende 
ändring i fråga orn de rättigheter och 

Helsingfors den 13 april 1937. 

förpliktelser, sorn tillkornrna Finland 
på grund av förbundsakten för Na
tionernas Förbund eller andra tidi
gare avslutade överenskornrnelser 
eller på grund av sådana överens
kornrnelser orn fredligt avgörande av 
intemationella tvister, sorn frarnde
les kunna kornrna att avslutas rnellan 
Finland och andra stater j 

2) Finlands regering ikläder sig 
icke genorn fördragets artikel III nå
gon förpliktelse att använda tvångs
medel rnot någon part i en interna
tionell konflikt)· samt 

3) de meningsskiljaktigheter och 
frågor, som i artikel V punkterna 
a), b), c) och d) äro nämnda, unde1·
lyda ej i detta fördrag stadgat för
likning s f ör farande. 





1937 års riksdag N :o 15. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående ändring 
av 26 och 33 §§ i lagen om sparbanker och 3 § i lagen om 
postsparbanken. 

För tryggande av sin betalningsbered
skap äro sparbankerna enligt gällande lag 
skyldiga att placera 10 % av insättarnas 
tillgodohavanden såsom kassareserv antin
gen i obligationer eller bankdepositioner. 
Därutöver :skall sparbank, som emottager 
penningar till insättning på sådan räk
ning, från vilken penningar utbetalas 
-emot check, eller beviljar lån genom att 
öppna sådan räkning, för inlösande av 
checker hålla täckning, vilken bör motsvara 
minst en femtedel av de belopp, som stå 
att lyftas å nämnda räkningar. Angående 
placeringen stadgas vidare, att sparbanker
nas medel i allmänhet kunna deponeras i 
säkra allmänna penninginrättningar, vilka 
utöva sin verksamhet under offentlig 
kontroll, men i fråga om kassareserv- eller 
täckningsmedel bör för depositionen an
litas säker allmän ban:kinrättning, som ut
övar sin verksamhet i stöd av banklagen. 

I vad mån sparbankerna vid olika tid
punkter förmått iakttaga föreskrifterna i 
berörda stadganden, har varit beroende av 
det allmänna penningläget i landet. Så
lunda hade t. ex. i slutet av år 1929, då i 
hela landet stor penningknapphet var rå
dande, jämväl sparbankernas kassareserv
medel sjunkit under det i lagen stadgade 
beloppet eller till 9.6 % i stads- och 8.9 % 
i iandsbygdssparbankerna. Då sparban
kerna därjämte hade skulder av tillfällig 
natur till ett belopp av 67.5 milj. mark, 
kan ,tillskärpningen av penningläget beräk
nas hava motsvarat minst 100 milj. mark. 
Efter krisåren har ställningen kraftigt för-
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bättrats så att sparbankernas kassareserv
och täckningsmedel samt övriga placerin
gar i penninginrättningarna den 30 juni 
1936 utgjorde 1,294.5 milj. mark, av vil
ket belopp på stadssparbankernas andel 
kom 689.o och på landsbygdssparbankernas 
andel 605.5 milj. mark. Då det av lagen 
förutsat.ta behovet av kassareserv- och 
täckningsmedel vid samma tidpunkt mot
svarade 306.1 milj. mark i stadssparban
kerna och 268.8 milj. mark i landsbygds
sparbankerna, steg det penningbelopp, som 
sparbankerna utan att avvika från av 
lagen uppställda fordringar hade kunnat 
placera i sin lånerörelse, till i runt tal 700 
milj. mark, vilket belopp sålunda återspeg
lar den vid sagda tidpunkt i sparbankerna 
rådande rikliga penningtillgången. 

V ad placeringsformerna för berörda me
del vidkommer, bildade bankdepositionerna 
den viktigaste gruppen, omfattande å 
egentliga depositionsräkningar och check
räkningar sammanlagt 728.7 milj. mark, 
i vilket belopp stadssparbankernas andel 
var 306.3 milj. och landsbygdssparbanker
nas andel 422.4 milj. mark. Den näst
största gruppen bildade obligationerna, 
sammanlagt 512.o milj. mark, i vilket be
lopp stadssparbankernas andel utgjorde 
368.6, men landsbygdssparbankernas andel 
blott 143.4 milj. mark. Den återstående 
delen av nämnda medel uppgick till endast 
53.8 milj. mark, i vilket belopp ingingo 
33.9 milj. mark kontanta medel. Nämn~ 

bör i detta sammanhang, att placeringen 
av dessa medel för sparbankerna under 
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den senaste tiden medfört betydande svårig
heter. Obligationsvärdena hava stigit till 
den grad, att fruktan för värdesänkningar 
hindrar i synnerhet landsbygdssparban
kerna, vilkas fonder i allmänhet äro för
hållandevis små, från att utnyttja denna 
placeringsform. Placeringen i bankdeposi
tioner åter har försvårats därigenom, att 
affärsbankerna liksom även Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank i mitten av senaste år 
beslutat på nya depositioner åt sparban
kerna erlägga samma ränta som åt sina öv
riga deponenter, till följd varav lands
bygdssparbankerna för nya depositioner 
åsamkas en förlust av 1 l 2 och stadssparban
kerna av 1

/ 4 %. 
Vid prövning av frågan om placering av 

sparbankernas kassareserv- och täcknings
medel på ett ändamålsenligt sätt, har man 
med stöd av under de senaste åren vunnen 
erfarenhet kommit till det resultatet, att 
en för stor koncentrering av kassareserv- och 
täckningsmedel i samma penninginrättning 
ej ur synpunkten av betalningsberedskapens 
bevarande kan anses önskvärd och att man 
vid placeringen av kassareserv- och täck
ningsmedel borde söka beakta jämväl möj
ligheten att få medel av detta slag pla
cerade så att de tjäna samma kretsar, ur 
vilka de äro hopbragta. Dessa synpunkter 
hava sin betydelse i synnerhet med av
seende å landsbygdens intressen, enär 
nämnda koncentrering kan konstateras i 
främsta rummet i landsbygdssparban
kernas placeringar. Så'lunda voro enligt vid 
utgången av år 1934 verkställda kalkyler 
av landsbygdssparbankernas i bank depoc 
nerade medel 81.7 % placerade i Sparban
kernas Central-Aktie-Bank och blott 
18.3 % i övriga banker, varemot stadsspar
bankerna i Centralbanken placerat endast 
33.1 % av sina bankdepositioner. En be
tydande del av landsbygdssparbankernas 
kassareserv- och täckningsmedel hava så
lunda kommit att tjäna för landsbygden 
främmande syftemål. Dessa missförh,ållan-

den kunde lindras genom att bevilja spar
bankerna rätt att placera sina kassareserv
medel förutom i affärS'banker och den av 
sparbankerna ägda Centralbanken jämväl 
i Andelskassornas Centralkreditanstalt. 

Enligt gällande lag kan, såsom ovan 
nämnts, sparbankernas medel placeras blott 
i sä:kra penninginrättningar. Den omstän
digheten, att sedan år 1928 9 affärsbanker 
av 18 inställt sin verksamhet, gör det nöd
vändigt att i högre grad än tidigare fästa 
uppmärksamhet vid detta lagens krav, vil
ket framför al1t synes förutsätta, att i lag
stiftningen ej för sparbankerna uppr·eses. 
hinder att placera sina kassareserv- och 
täckningsmedel i en sådan penninginrätt
ning som postsparbanken, vilken arbetar 
under statens garanti och ur säkerhetssyn
punkt sålunda väl kan jämställas även med 
de finansiel1t starkaste privata penning
inrättningarna. Då av postsparbankens me
del redan nu avsevärda belopp äro utlånade· 
åt Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osa
keyhtiö, kunde man genom att vidare 
följa samma förfarande få jämväl spar
bankernas i postsparbanken placerade me
del efter prövning använda till ändamål, 
som främja landsbygdens bästa. Att obser
vera är jämväl det gagn, som i synnerhet 
för de i avlägsnare trakter arbetande spar
bankerna skulle uppstå därigenom, att de
ras medel vid placering i postsparbanken 
lättare och med mindre kostnader vore 
åtkomliga för sparbankerna. Enär post
sparbankens rätt att mottaga depositioner 
av samma deponent är begränsad till 
50,000 mark i året och detta belopp ej ens 
för de i anspråkslösaste förhållanden arbe
tande sparbankernas vidkommande kan an
ses tillräckligt, förutsätter en ändamålsen
lig reglering av saken, att lagen om post
sparbanken ändras i berörda hänseende. 

Med stöd av det ovan anförda föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 
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Lag 
angående ändring av 26 och 33 §§i lagen om sparbanker. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 26 och 33 §§ i lagen om sparbanker, 
given den 17 juli 1931, erhålla följande lydelse: 

26 §. 
Sparbanks medel må endast placeras: 
l) i lån, som skola återbetalas vid an

fordran eller efter viss uppsägningstid; 
2) i lån, som skola återbetalas efter viss 

tid, ej överstigande sex månader; 
3) i kontokurantlån, som skola betalas 

efter viss tid eller efter viss uppsägnings
tid eller vid arrfordran ; 

4) i växlar, ställda å tre månader eller 
kortare betalningstid; 

5) i ouppsägbara amorteringslån, som 
kunna å annan överlåtas, till ett samman
lagt belopp, motsvarande högst tio procent 
av insättarnas tillgodohavanden vid utgån
gen av föregående kalenderår; 

6) i penninginrättning, som utövar sin 
verksamhet under statens garanti, eller i 
säker allmän penninginrättning, under
kastad offentlig kontroll, samt i Osuuskas
sojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö; 

7) i obligationer, vilka enligt 33 § få 
räknas till kassareserven; samt 

8) i sådan sparbankerna tillhörig bank
inrättnings aktier, som har till ändamål a t t 
befrämja sparbankernas verksamhet samt 
vederhäftighet och beta~ningsberedskap, 

dock till belopp, motsvarande högst hälften 
av sparbankens egna fonder. 

I punkterna 3 och 4 nämnda place
ringar få, med undantag av krediter, som 
beviljats statsverket, kommun eller försam
ling, sammanlagt uppgå till högst tjugo 
procent av insättarnas tillgodohavanden vid 
utgången av närmast föregående årskvar
tal, dock sålunda, att i växlar icke må 
placeras mer än tio procent av förenämnda 
sammanlagda belopp av insättarnas till
godohavanden. 

Uppsägningstiden må icke överstiga tre 

månader, förutom då säkerheten utgöres av 
inteckning, i vilket fall uppsägningstiden 
må utgöra högst sex månader. 

33 §. 
Av sparbanks medel bör ett belopp, som 

motsvarar minst en tiondedel av insättar
nas tillgodohavanden vid utgången av när
mast föregående årskvartal, såsom kassa
reserv placeras i finska statsverkets, a v 
staten garanterade eller andra obliga
tioner, som av finansministeriet för ända
målet godkännas, eller deponeras i pen
ninginrättning, som utövar sin verksamhet 
under statens garanti, eller i säker all
män bankinrättning, som bedriver sin rö
relse i stöd av barrklagen, samt i Osuus
kassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. De
positioner med 'längre uppsägningstid än 
sex månader må icke hänföras till kassa
reserven. 

Obligationer må i kassareserven uppta
gas högst till deras gångbara värde, obe
roende av deras inköpspris, nominella värde 
eller det värde, för vilket de upptagits i 
sparbankens räkenskaper. 

Till kassareserven hörande depositioner 
och värdepapper få omsättas i penningar 
eller lämnas till säkerhet för lån endast 
till följd av uttagning av insatta medel 
eller för fullgörande av sparbankens övriga 
förbindelser eller för skyddande av spar
bankens rätt. Har sparbank i penningar 
omsatt eller till säkerhet för lån lämnat 
nämnda depositioner eller värdepapper 
eller någon del av dem, skall av sparban
kens tillgångar ett lika stort belopp så fort 
ske kan och senast inom tolv månader åter 
placeras i sådana depositioner eller värde
papper eller användas till lånets gäldande. 
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Lag 
a.ngåiende ändring a.v lagen om postsparbanken. 

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § i lagen om postsparbanken, given den 
18 januari 1924, erhålla följande lydelse: 

3 §. 
Insättning kan ske endast i hela mark. 

Summan av insättningarna på ,en spar
banksbok under samma kalenderår får ej 
överstiga 50,000 mal'k. Likväl äger post
sparbanksstyrelsen rätt att efter prövning 
av rådande förhållanden nedsätta detta 
maximibelopp, dock icke under 1,000 mark. 

Helsingfors den 12 februari 1937. 

Då sparbank är deponent, äger post
sparbanksstyrelsen, utan hinder av stad
gandena i l mom., rätt att bestämma, 
tiJl vilket belopp å samma sparbanksbok 
gjorda insättningar under samma kalen
derår fä stiga. 

Republikens President 

P. E. SVlNHUFVUD. 

Finansminister J uho N iukkanen. 
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B a n k u t s k o t t e t s b e t ä n~ a n d e N :o 1 med 
anledning av regeringens proposition angående ändring 
av 26 ooh 33 §§ i ·lagen om spa.rbanker ooh 3 § i ~agm 
om postsparbanken. 

Riksdagen har den 19 :februari 1937 till 
Bankutskottet remitterat regeringens pro
position n:o 1'5, avseende ändring av stad
gandena rörande placering av sparbanker
nas kassareserv- m. ::fl. medel. Utskottet, 
vilket handlagt ärendet samt såsom sak
kunniga 'hört re:ferendarierådet J. W. 
Minni, regeringensskreteraren Emil Pek
kanen, chefdirektören M. R. Palojärvi och 
cJhefdirektören Risto Ryti, får vördsamt an
föra följande. 

Regeringens :föreliggande proposition 
åsyftar en sådan ändring i lagen om spar
banker, att sparbankernas kassareservdepo
sitioner, vilka för närvarande kunna pla
ceras i affärsbankerna och Sparbank~rnas 
Central-Aktie-Bank, :finge deponeras aven 
i Postsparbaniken och Andelskassornas 
Centralkreditanstalt ~ktiebolag. Såsom av 
propositionen framgår, motiv·eras ändrings
förslaget närmast med tvenne skäl; för ·det 
första därmed, att spatbankernas kassare
servdepositioner äro ytterst koncentrerade, 
i synnerhet på grund därav, att lands
bygdssparbankerna närmast gynnat sin 
egen centralbank, för det andra där
med, att det vore önskligt, att lands
bygdssparbankernas kassareservmede·l skulle 
placeras på landsbygden. Utskottet :finner 
dessa synpunkter beaktansvärda men anser 
sig dock icke kunna förorda ett godkän
nande av regeringens proposition, dels på 
grund därav, att det praktiska b~hovet icke 
synes 'kräva de föreslagna ändringarna, dels 
emedan de uppenbarligen skulle medföra 

vissa olälgenheter. För att belysa det ovan 
anförda hänvisar utskottet till :följande om
ständigheter. 

Under kristider är det vanligt, att depo
sitionerna i många penninginstitut nedgå,. 
varvid dessa penninginstitut nödgas trygga 
sig tiH sina kassareserver samt, där dessa 
icke :förslå, måste upp'}åna medel hos andra 
penninginrättningar, i sista hand hos •lan
dets sede1bank. Vad särskilt sparbankerna. 
beträffar, ha de större sparbankerna er
hållit kredit direkt av Finlands Bank~ 

Tryggarrdet av de mindre spa:Vbanker
nas liik:viditet har åter närmast ålegat 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank. I denna 
bank ha främst de mindre spar:ban
kerna placerat den huvudsakliga delen 
av sina likvida medel och vänta även att 
erhåHa kredit av denna, då de äro i behov 
därav. Den erfarenlhet man hittills, i syn
nerhet under den senaste kristiden, er
hållit utvisar, att detta system :fungerar 
tillfredsställande. 

I stort sett enahanda som inom spar
banksorganisationen är :förhållandet i ifrå
gavarande hänseende jåm:väl inom andels
kasseorganisationen och inom de båda han
delslagsgruppernas sparkassor. Inom samt~ 
liga dessa organisationer ankommer det 
närmast på den egna centralorganisationen 
att trygga likviditeten, i sista hand med 
stöd av Finlands Ban'k. Detta system har 
visat sig ändamålsenligt. 

Utöver vad i det föregående anförts bör 
tagas i betraktande, att det icke alls är· 
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säkert, att i praktiken någon ändring skulle 
ske därigenom, att de föreslagna ändrin
garna skulle införas i lagen, enär genom 
dessa ändringar sparbankerna icke kunde 
hindras att såsom hittills närmast gynna 
sin egen centralbank. Endast i det fall 
att. Centralkreditanstalten och Postsparban
ken skulle erlägga en högre ränta •än 
a:fifärsbankerna och Sparbankernas Cen
tralbank kunde man tänka .sig, att spar
bankerna komme att överföra sina kassa
reservmedel till dessa. Men detta är ieke 
sannolikt. V ad C en travkreditanstalten be
träffar, kan det ieke emotses, att den me
delst högre räntor vore hågad att locka 
till sig sparbankernas medel, vilka den åter 
skulle förlora, så snart sparbankernas egen 
centralbank höjde räntan eller penning
mal'knaden tillstramades. Vid sådant för
•hållande ·är det sannolikt, att den fö
reslagna lagändringen för Centralkreditan
staltens vidkommande bleve en död bok
stav. Enligt utskottets åsi'kt vore det även 
i övrigt onaturligt, att andelskasseorganisa
tionen, vilken är tillräckligt upptagen av 
omso11gen om sin egen likviditet, skulle 
mottaga kassaresel'Villedel från en annan 
grupp av penninginrättningar, vilken med 
avseende å depositionerna är cirka sju gån
ger större än den själv. 

V ad åter beträffar Postsparbanken, före
ligger för densamma intet hinder att till 
spa11bankerna för depositioner av kaJssa
reserver erlägga en 'högre ränta än andra, 
enär den av staten alltid erhåller tillräcklig 
ränta på sina penningar och när som helst 
kan av staten återfordra sina medel. Men 
ur statens synpunkt vore detta oförmånligt. 
Staten äger emottaga Postsparbankens me
del och för dem erlägga en ränta, som gi
ver Postsparhanken en tillräcklig ränte
vinst. Härav följer, att staten alltid, då 
dess kassa är större än normalt, som t. ex. 
för närvarande, skulle lida ränteförlust på 
sparbankernas i P6stsparbanken depone
rade medel. Vid nurådande räntor skulle 

denna förlust utgöra 4 1
/ 4 %. Under en 

kristid skulle åter sparbankernas medel må
hända främst uttagas från Postsparbanik:en. 
Härigenom skulle staten vid en tid, då 
den även annars lede brist på kassamedel, 
bliva tvungen att till Postspal'banken åter
betala stora belopp. Av dessa orsaker 
bol'de staten icke engagera sig i sparban
kernas eller andra penninginrättningars 
likviditet. 

Ytterligare har utskottet fäst avseende 
vid den omständigheten, att i händelse 
sparbankerna i större utsträckning skulle 
placera sina medel i Centralkreditanstalten 
och Postsparbanken, sparbankernas egen 
centralbank bleve i motsvarande gra:d sva
gare. Härvid uppstode frågan, på vem det 
ankomme att under en kdstid giva sparban
kerna kredit, då Centralkreditanstalten en
ligt sina stadgar och Postsparbanken jäm
likt om densamma gällande lag ieke kunde 
bevilja sparbankerna kredit och ·den för
minskade Sparbankernas Centralbank icke 
vidare ägde tillräcklig förmåga därtill. 
Denna omständighet har bilbragt utskottet 
den uppfattningen, att det icke vore rik
tigt att dirigera de mindre depositions
inrättningarnas kassareservmedel till så
dana penninginstitut, vilka ieke kunna giva 
arla sina klienter !kredit. 

Vid sidan av ovan berörda frågor är den 
synpunkten av mindre betydelse, att lands
bygdens kassareservmedel borde placeras på 
landsbygden. De på •lantbrukskreditens 
område verksamma kreditinrättningarna 
kunna för närvarande på penningmaDkna
den uppbringa alla härför erforderliga 
medel, och det ·är icke heller i allmänhet 
ändamålsenlrgt att på 'landsby;gden placera 
större helopp av •penninginrättningarnas 
reservmedel, enär deras återkrävande un
der kristider endast bidroge till att öka 
landsbygdens •finansiella svåri·gheter. 

En mindre del av •landsbygdssparbanker
nas kassareservmedel kunde doclk: säkerligen 
utan fara placeras på landsbygden, och för-
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denskull borde enligt utskottets förmenande 
bl. a. tagas under övervägande en mo
difiering av den bestämmelse i spar
bankslagen, vilken förvägrar sparbankerna 
rätt att upptaga kredit för en utvidgning 
av sin utlårring. Då m1:del1skrassor, som 
mottaga depositioner, utan insk1•änkningar 
kunna upptaga kredit hos Oentravkreditan
stalten, och detta icke medfört något men, 
synes något hinder icke förefinnas för en 
sådan anordning, som gåve Sparbankernas 
Centrarbank möjlighet att inom sparbanks
organisationen i någon mån utjämna ut
budet av oc'h efterfrågan på penningar i 
olika traJkter av landet. 

I regeringens proposition föreslås, att 
jämväl punkt 6 i 26 § i• lagen om spar
banker skulle ändras därhän, att andra 
sparbankerna tillhöriga medel än kassare
servdepositioner kunde placeras, såsom 
uttryckligen skulle sägas, ;även i Postspar
banken och Andelskassornas Gentralkredit-

Helsingfors den 12 mans 1937. 

I ärendets ibehandling hava deltagit ord
föranden Ryömä, viceordföranden Asikai
nen samt ledamöterna Frietsch, Hämä-

anstalt Aktieholag. Detta ändringsförslag 
grundar sig på tvivelsmålet därom, huru
vida lagerus ordalydelse ,säker allmän pen
ninginrättning, underkastad offentlig kon
troll'' kunde tillämpas även pä ov·an
nämnda penninginrättningar. Då båda de 
nämnda penninginrättningarna måste anses 
vara såväl aHmänna som säkra samt då 
Centralkreditan:staltens verksamhet över
vakas av statens ombudsman och Postspar
bankens verksamhet kontrolleras av mi
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena, har utskottet ansett, 
att sagda tvivelsmål är obefogat och att 
det förty icke föreligger skäl att ändra 
lagen i denna punkt. 

Med stöd av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte förkasta de 2 

regeringens proposition ingående 
lagförslagen. 

läinen, Juutilainen, Kokko, Muhonen, Sal
menoja, Salovaara (delvis), Tolppanen och 
Sundström. 
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S t o r a u tsk o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 28 med 
anledning av regeringem proposition angående ändring 
av 26 oc:h 33 §§ i lagen om sparbanker och 3 § i lagen 
om postspa.rtba.nken. 

Efter :behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
bankutskottets betänkande n:o l fram
ställda förslaget och får förty vördsamt 
föreslå, 

Helsingfors den 31 mars 1937. 

att Riksda.gen måtte förkasta de 
uti ifrågavarande proposition in
gående lagförslagen. 
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R i k s 'd a g e n s s v a r å R~egeringens proposirtion an
gående ändring av 26 och 33 §§ i lrugen om ~sparbanker 
och 3 § i ~lagen 'om posts:parbanken. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 15 angående ändring 
av 26 och 33 1§§ i lagen om sparbanker och 
3 § i lagen om postspa11banken, och har 
Bankutskottet i ärendet avgivit sitt betän
kande N:o l. 

Regering,ens proposition åsyftar så
dan ändring i lagen om sparbanker, att 
sparbankernas kassareservdepositioner, vilka 
för närvarande kunna placeras i affärs
bankerna och Spa11bankernas Central-Aktie
Bank, finge deponeras även i Postspariban
ken och Andelskassornas Centralkreditan
stalt-Aktiebolag. Ändringsförslaget moti
veras närmast med tvenne skäl: för det 
första därmed, att spa:vbankernas kassare
servdepositioner äro ytte:vst koncentrerade, 
i synnerhet på grund därav, att lands
bygdssparbankerna närmast gynnat sin 
egen centravbank, ,för det andra därmed, 
att det vore önskligt, att landsbygdsspar
bankernas kassareservmedel skulle placeras 
på landooygden. Riksdagen finner dessa 
synpunkter beaktansvärda, men har dock 
icke ansett sig kunna godkänna Regerin
gens proposition, dels på grund därav, att 
det praktiska behovet icke synes kräva de 
föreslagna ändringarna, dels emedan de 
uppenbarligen skulle medföra vissa olägen
heter. För att belysa det ovan anförda 
hänvisar Riksdagen ,till följande omständig
heter. 

Under kristider är det vanligt, att depo
sitionerna i mån~a penninginstitut nedgå, 
varvid dessa penninginstitut nödgas trygga 

sig till ,sina kassareserver samt, där dessa 
icke förslå, må,ste upplåna medel hos andra 
penninginrättningar, i sista hand hos lan
dets sedelbank. Vad särskilt sparbankerna 
1beträffar, hava de större sparbankerna er
hållit kredit direkte av Finlands Bank. 
Tryggarrdet av de mindre spaDbankernas 
likviditet har åter närmast ålegat Sparban
kernas Central-Aktie-Bank. I denna bank 
hava främst de mindre 'sparbankerna pla
cerat den huvudsakriga delen av sina 
likvida medel och vänta även att erhålla 
kredit av denna, då de äro i behov därav. 
Den erfarenhet, som hittills, i synnerhet 
under den senaste kristiden, erhållits, ut
visar, att detta system fungerar tiHfreds
ställande. 

I stort sett enahanda som inom spar
banksorganisationen är förhållandet i ifrå
gavarande hänseende jämväl inom andels
kasseorganisationen och inom de båda han
delslagsgruppernas sparkassor. Inom samt
liga dessa organisationer ankommer det 
närmast på den egna centralorganisationen 
att trygga likviditeten, i sista hand med 
stöd av Finlands Bank. Detta system har 
visat sig ändamålsenligt. 

Utöver vad i det föregående anförts bör 
tagas i betraktande, att det icke alls är 
säkert, att i praktiken någon ändring skulle 
ske därigenom, att de föreslagna ändrin
garna infördes i lagen, enär genom de
samma sparbankerna i0ke kunde hindras 
att såsom hittills närmast gynna sin 
egen centra~bank. Endast i det fall 
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att Centralkreditanstalten och Postspar:han
ken skulle erlägga en högre ränta än 
affärsbankerna och Sparbankernas Cen
tralbank kunde man tänka sig, att spar
bankerna komme a:tt överföra sina kassa
reservmedel ti1l dessa. Detta är dock icke 
sannolikt. V ad Centra1kreditanstalten be
träffar, kan det icke emotses, att den me
delst ihögre räntor vore hågad att locka 
till sig sparbankernas medel, vilka den åter 
skulle förlora, så snart sparbankernas egen 
centmlibank höjde räntan eller penning
marknaden tillstramades. Vid sådant för
hållande är det sannolikt, att den före
slagna lagändringen ,för Centralkreditan
staltens vidkommande bleve en död bok
stav. Enligt Riksdagens åsikt vore det 
även i övrigt onaturligt, att andelskasse
organisationen, vilken är tillräckligt upp
tagen av omsorgen ·om sin egen likviditet, 
sku1le mottaga kassareservmedel från en 
annan grupp av venninginrättningar, vil
ken med avseende å depositionerna är cirka 
sju gånger större än den själv. 

V ad beträffar Postspa:r1banken, förelig
ger för densamma intet hinder att till 
sparbankerna för depositioner av kassa
reserver erlägga en högre ränta än andra, 
enär den av staten alltid erhåller tillräcklig 
ränta på sina penningar och när som helst 
kan av staten återfordra sina medel. Ur 
statens synpunkt vore detta dock oförmån
ligt. Staten äger emottaga Postsparban
kens medel och för dem erlägga en ränta, 
som giver Postsparbanken en tillräcklig 
räntevinst. Härav följer, att struten alltid, 
då dess kassa är större än normalt, skulle 
lida ränteförlust på spar:bankernas i Post
sparbanken deponerade medel. Vid nu
rådande räntor skulle denna förlust utgöra 
4 1 l 4 %. U n der en kristid skulle åter spar
bankernas medel måhända ·främst uttagas 
från Postsparbanken. Härigenom skulle 
s·taten vid en tid, då den även annars lede 
brist på kassamedel, bliva tvungen att till 
Postsparbanken återbetal;a stora belopp. A v 

dessa orsaker bmde staten icke engagera 
sig i sparbankernas eller andra penning
inrättningars likviditet. 

Ytterligare har Riksdagen fäst avseende 
vid den omständigheten, att i hände1se 
sparbankerna i större utsträckning skulle 
placera sina medel i Centralkreditanstalten 
och Postsparbanken, sparbankernas egen 
centraLbank bleve i motsvarande grad sva
gare. Härvid uppstode frågan, på vem det 
arrkomme att under en kristid giva spar
bankerna kredit, då Centralkreditanstalten 
enligt sina stadgar och Postsparbanken 
jämlikt om densamma gällande lag icke 
kunde bevilja sparbankerna kredit och den 
förminskade Sparbankernas Centralbank 
icke vidare ägde tillräcklig förmåga därtill. 
På grund härav vore det enligt Riksdagens 
åsikt icke riktigt att dirigera de mindre 
depositionsinrättningarnas kassareservme
del till sådana penninginstitut, vilka icke 
kunna giva alla sina klienter kredit. 

Vid sidan av ovan berörda frågor är den 
synpunkten av mindre betydelse, att lands
bygdens kassareservmedel borde placeras på 
landsbygden. De på lantbrukskreditens 
område verksamma kreditinrä,ttningarna 
kunna för närvarande på penningmarkna
den uppbringa alla härför erforderliga 
medel, och det är icke heller i allmänhet 
ändamålsenligt att på landsbygden placera 
större belopp av penninginrättningarnas 
reservmedel, enär deras återkrävande un
der kristider endast ibidroge till att öka 
landsbygdens finansiella svårigheter. 

En mindre del av landsbygdssparbanker
nas kassareservmedel kunde dock utan 
fam placeras på landsbygden, och förden
skull borde enligt Riksdagens förmenande 
tagas i övervägande bland annat en 
modifiering av den bestämmelse i spar
bankslagen, vilken förvägrar sparbankerna 
rätt att upptaga kredit för en utvidgning 
av sin utlåning. Då ande1skassor, som 
mottaga depositioner, utan inskränkningar 
kunna upptaga kredit hos Centralkreditan-
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stalten, och detta icke medfört något men, 
synes hinder icke förefinnas för en så
dan anordning, som gäve Spa!'lbankernas 
Centra}bank möjlighet att inom sparbanks
organisationen i någon mån utjämna ut
budet a v och efterfrågan på penningar i 
olika trakter av landet. 

I Regeringens proposition föreslås, att 
jämväl punkt 6 i 26 § i lagen om spar
banker skulle ändras sMunda, att andra 
spa!lbankerna tillhöriga medel än kassare
servdepositioner kunde placeras, såsom 
uttryckligen skulle sägas, även i Postspar
banken och Andelskassornas Centmlkredit
anstalt-Aktiebolag. Detta ändringsförslag 
grundar sig på tvive1smålet därom, huru
vida lagens ordalydelse ,säker allmän pen
ninginrättning, underkastad offentlig kon-

Helsingfors den 6 'april 1937. 

troll'' kunde tillämpas även på ovan
nämnda penninginrättninga,r. Då båda de 
nämnda penninginrättningarna torde kunna 
anses vara såväl allmänna som säkra samt 
då Oentralkreditanstaltens verksamihet över
vakas av statens ombudsman och Postspar
bankens verksamhet kontrolleras av mi
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena, har Riksdagen ansett, 
att sagda tvivelsmål är obefogat och att 
det förty icke föreligger skäl att ändra 
lagen i denna punkt. 

På grund av vad ovan anförts har Riks
dagen beslutat 

förkasta de i Regeringens proposi
tion ingående lagförslagen. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
kommunala barnmorskor. 

Lagen den 6 februari 1920 om anstäl
lande av barnmorskor i landskommunerna 
och om deras avlöning, sådan den ändrad 
lyder i lagen den 31 december 1924, förut
sätter, att i varje landskommun, vars invå
narantal icke överstiger femtusen, skall av
lönas en barnmorska och i större kommu
ner ytterligare en barnmorska för varje ~e
gynnande sjutusental av invånarantalet. 
Det har emellertid visat sig, att genom 
en sålunda enbart på grundvalen av invå
narantalet skeende ökning av barnmorskor
nas antal behovet av !barnmorskor icke till
fredsställande kan fyllas, utan måste vid 
fastställarrdet av barnmorskornas antal 
beaktas jämväl verksamhetsområdets ut
sträckning samt trafik- och bosättningsför
hållandena, vilka kunna verka därhän, att 
ett enligt nämnda allmänna stadgande till
satt antal barnmorskor icke tillfredsstäl
iande kan fullgöra på dem ankommande 
åligganden. Fördenskull borde möjlighet 
beredas att för sådana kommuner fastställa 
flere barnmorskor, än vad enligt sagda 
stadgande fordras. Då jämväl i städerna 
skall lämnas kostnadsfri förlossningshjälp, 
men i alla städer icke finnas förlossnings
anstalter, borde även i städerna avlönas 
barnmorskor, likväl i främsta rummet i 
dem, där förlossningsanstalt icke finnes, 
och även för övrigt beroende på antalet för
lossningsanstalter och antalet sjukplatser i 
dem. Enär såväl aviOnandet av barnmor
skor utöver det stadgade antalet i lands
kommunerna som även fastställarrdet av 
det antal barnmorskor, som skall avlönas i 
städerna, direkt inverkar på statens och 
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kommunens utgifter, har bestämmanderät
ten i dessa frågor föreslagits överlämnad 
åt ministeriet för inrikesärendena. Den för 
hälsovården viktiga undervisningen i späd
barnsvård och moderskapsrådgivningen 
borde jämväl äntligen fås ordnad på ett 
enhetligt och effektivt sätt; och vidare 
borde de nyfödda skyddas för att av harn
morskan erhålla tuberkulossmitta, som för 
dem är särskilt farlig. Barnmorskas lön är 
nu 8,000 mark i året. På grund av den 
ökning i arbetsbördan moderskapsrådgiv
ningen medför och emedan de från för
lossningsarvoden befriades antal kommer 
att avsevärt stiga, borde lönen höjas till 
9,600 mark. Till förhindrande av tuber
kulossmittan åter borde möjlighet beredas 
till beviljande av pension åt barnmorska, 
som lider av tuberkulos i smittsamt skede. 

Till kostnadsfri ibarnmorskehjälp hör att 
barnmorskorna ersättas för de av resorna 
föranledda kostnaderna eller att dem bere
des fria resor. Anorduandet av skjuts an
kommer i främsta rummet på de 'hjälpbehö
vande, om de hava möjlighet därtill; i 
annat fall borde dess bekostande göras till 
en förpliktelse för kommunerna. Ä ven på 
det att den kommunerna härigenom åvälvda 
ytterligare förpliktelsen icke måtte bliva för 
betungande för deras ekonomi, är det av 
nöden, att staten proportionsvis i högre 
grad än tidigare deltager i avlönandet av 
barnmorskorna. 

I de år, vilka berättiga till ålderstillägg 
och pension, vore det av nöden att med
räkna jämväl den tid, under vilken barn
morska arbetat i statens, kommuns, bolags, 
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sammanslutnings eller statsunderstöd åt
njutande enskild anstalts tjänst. På detta 
sätt skulle man till kommurratbarnmorskor 
erhålla i sina åligganden 'bättre inkomna 
och med sitt yrke bättre förtrogna perso
ner än tidigare. I förlossningsanstalterna 
erhålla · de nämligen nödig erfarenhet och 
färdighet i sitt värv. 

Fastställarrdet av reglementen och bevil
jandet av medgivna undantag från lagens 
föreskrifter, vilket enligt gällande lag an
kommer på landshövdingen, .har enligt för
slaget för förenklande av ämbetsverksbe-

handlingen lämnats i uppdrag åt medici
nalstyrelsen. 

Närmare föreskrifter angående lagens 
tillämpning, såsom därom, vad iakttagas 
skall vid övervakningen av lagens efterlev
nad, vid utbetalningen av understöd, vid 
ordnarrdet av bostadsförhållandena och öv
riga naturaförmåner samt vid val och ent
ledigande av barnmorska skulle utfärdas 
genom förordning. 

Med stöd av vad ovan anförts, föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 

Lag 
om kommunala ·barnmorskor. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
V ar je stads-, köpings- och landskommun 

bör i sin tjänst hava examinerade barn
morskor enlighet med vad i denna lag 
stadgas. 

2 §. 
I lands- och köpingskommun, vars invå

narantal enligt mantalslängden icke över
stiger femtusen, skall finnas minst en barn
morska; Överstiger kommunens invånaran
tal femtusen, men icke tolvtusen, skall kom
munen avlöna minst två 'barnmorskor och 
Större kommuner ytterligare en :barnmorska 
för varje följande :begynnande sjutusental 
av invånarantalet. 

Är kommunens område så vidsträckt eller 
trafik- eller bosättningsförhållandena så
dana; att de barnmorskor, som enligt l 
:riwm. böra tillsättas, icke där förslå för 
fullgörandet av barnmorskans åligganden, 
kan ministeriet för inrikesärendena ålägga 
kommun att avlöna flere barnmorskor, än 
vltd i sagda moment är stadgat. 

Sådana mindre, till varandra gränsande 
kommuner, vilkas sammanlagda invånaran-

tal ej överstiger femtusen, liksom äv·en 
större kommuner, där delar av kommu
nerna så omedelbart ansluta sig till var
andra, att tillsättande av en gemensam 
barnmorska är lämpligt, vare berättigade 
att med medicinalstyrelsens bifall avlöna 
gemensam barnmorska. 

Antalet barnmorskor, som skall avlönas 
i stadskommuner, fastställes av ministeriet 
för inrikesärendena. 

3' §. 
Från vad ovan är stadgat angående kom

munernas skyldighet att avlöna barn
morskor kan medidnalstyrelsen på anhållan 
av vederbörande kommun, tills vidare, dock 
ej för längre tid än fem år i sänder, bevilja 
sådan lättnad, som i !betraktande av förhål
landena befinnes nödig samt utan risk i 
hälsoavseende kan medgivas. 

Finnes i kommunen barnmorska, som 
står i enskild eller i sammanslutnings 
tjänst, och hindrar intet att hon anlitas 
allmänt såsom barnmorska i' kommunen, 
skall denna barnmorska inberäknas i anta-
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let av kommunens barnmorskor samt anses 
innehava. samma ställning vad tjänsteår 
och pension vidkommer som kommunal
barnmorska. 

4 §. 
För kommunalbarnmorska skall uppgöras 

reglemente, i vilket, såvitt kommunen 
är berättigad att därom besluta, barn
morskans rättigheter och skyldigheter när
mare bestämmas, och skall å reglementet, 
sedan provinsialläkaren därom avgivit ytt
rande, utverkas medicinalstyrelsens fast
ställelse. 

Reglemente skall innehålla: 
l) bestämmelse angående eventuell indel

ning av kommunen i barnmorskedistrikt; 
2) bestämmelse om huru barnmorska an

tages till befattning eller från densamma 
entledigas, om eventuell ömsesidig uppsäg
ningstid samt om barnmorska årligen till
kommande semester; 

3) närmare bestämmelser angående barn
morskas avlöning och sättet för dess erläg
gande samt om barnmorskas boningsort och 
bostad eller mot bostad svarande penning
vederlag; 

4) barnmorsketaxa, i vilken fastställes 
förlossningsarvodets storlek och skälig er
sättning åt 1barnmorskan för av förloss
ningshjälpen föranledda direkta utgifter; 
samt 

5) bestämmelse angående barnmorskas 
skyldighet att meddela vägledning i späd
barnsvård samt angående moderskapsråd
givning, som skall äga rum under läkares 
inseende och enligt hans anvisningar. 

5 §. 
Barnmorska, som enligt denna lag står 

i kommunens tjänst, skall i grundlön er
hålla minst niotusen sexhundra mark i året 
och därjämte ordentlig bostad, omfattande 
minst ett rum, kök och förstuga jämte 
värme, badstuga eller badrum eller mot 
dessa naturaförmåner svarande penning-

vederlag i en]ighet med förhåUandena på 
ort·en. 

Kommurren hör även, såvida det utan 
att föranleda oskäliga kostnader är möj
ligt, till förfogande för barnmorska an
skaffa telefon. 

6 §. 
Kommunen är berättigad att för varje 

enligt denna lag anställd barnmorska i år
ligt statsunderstöd erhålla åttatusen mark. 

Uppstår för någon kommun på grund av 
dess geografiska läge eller ekonomiska ställ
ning svårighet att avlöna barnmorska, eller 
har antalet barnmorskor med stöd av 2 § 
2 mom. ökats, kan sådan kommun bisprin
gas med understöd utöver det i l mom. 
nämnda beloppet. 

Dessutom beviljas barnmorska av 
statsmedel ålderstillägg i kommuna}barn" 
morsketjänst för fyraårsperioder åt gången 
med fyra för hundra av grundlönen och 
fyra särskilda gånger. För erhållande av 
ålderstillägg är kommuna]barnmorska be" 
rättigad att tillgodoräkna sig även den 
verksamhetstid, under vilken hon varit an
ställd som barnmorska i statens, kommuns, 
bolags, sammanslutnings eller statsbidrag 
åtnjutande enskild anstaHs tjänst. 

7 §. 
Barnmorska är berättigad till förloss

ningsarvode enligt den i 4 § omförmälda 
taxan, från vars erläggande medellösa och 
mindre bemedlade dock äro befriade. Till
lika är hon berättigad till ersättning för 
av förlossningshjälpen föranledda direkta 
kostnader, beräknad enligt sagda taxa, samt 
för skjuts till förrättningsstället och åter, 
och kost under vistelsen därstädes. Sagda 
ersättning och skjutslega erläggas för obe
medlad och mindre bemedlad av kommu
nen. 

8 §. 
I kommuns tjänst anställd barnmorska 

bör minst vart tionde år deltaga i de repe-
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titionskurser i allmän förlossningslära som 
för äldre !barnmorskor anordnas, för vilket 
ändamål barnmorskorna skola erhålla un
derstöd ur anslag, som därför upptages i 
utgiftsstaten för 'barnmorskeinstitutet. 

9 §. 
Kommunalbarnmorska är vid uppnådd 

sextio års ålder skyldig att avgå från sin 
befattning. Dock kan medicinalstyrelsen 
berättiga barnmorska att tjäna såsom kom
munalbarnmorska ända till sextiofem års 
ålder. 

Barnmorska, vilken oförvitligen tjänat 
såsom kommunalbarnmorska i trettio år, 
vare efter uppnådd sextio års ålder vid 
avgång från sin befattning berättigad att 
av statsmedel i årlig livstidspension erhålla 
sextio för -hundra av grundlönen ·eller fem
tusen sjuhundra s·extio mark För rätt till 
pension är kommunalbarnmorska berättigad 
att räkna sig till godo även den tid, vilken 
hon enligt 6 § 3 mom. får tillgodo
räkna sig med avseende å ålderstillägg. 

Helsingfors den 12 februari 1937. 

Blir kommunallbarnmorska tidigare, än 
vad ovan sagts, varaktigt oförmögen till 
sin befattning, berättiga tio pensionsår till 
tio trettiondedelar av fullt pensionsbelopp 
och varje påföljande fullt pensionsår till 
ytterligare en trettiondedel därav intill dess 
fullt pensionsbelopp uppnås. Lider hon av 
ajukdom, som innebär fara för nyfött 
barn, och hon av denna anledning måste 
entledigas, kan ministeriet för inrikesären
dena på anhållan eller på framställning 
av medicinalstyrelsen bevilja henne skälig 
pension oberoende av pensionsåren. 

10 ·§. 
Närmare föreskrifter angående tillämp

ningen av denna lag utfärdas genom för
ordning. 

11 §. 
Denna lag träder i kraft den 

193 , oeh genom den upphäves lagen den 
6 februari 1920 om anställande av !barn
morskor i landskommunerna och om deras 
avlöning. 

Republikens President 

P. E. SWNHUFVUD. 

Ministler för inrikesärendena Y. W. Puhakka. 
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E k o n o m i ru t s k o t t e ·t s b e t ä. n k a n d e N :o 1 
med anledning av regeringens proposition angående lag 
om kommunala barnmorskor. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 februari 1937 till ekonomiutskot
tet för beredning remitterat r·egeringens 
proposition n:o 16 angående lag om kom
munala barnmorskor. Efter att hava hört 
sakkunruiga, får utskottet vördsamt såsom 
sitt utlåtande anföra följande. 

Syftet med föreliggande proposition är 
att i gäilande ~agstiftning :oon :kommunala 
barnmorskor vidtaga vissa av föl'lhållan
dena och den på området försiggångna ut
vecklingen påkallade rättelser och att där
jämte utsträcka ifrågavarande lag.stiftning 
till att omfatta jämväl sta:dsikommunerna. 
Med omfattande av den i regeringens pro
position förebragta motivellingen finner 
utskottet de föreslagna ändringarna ända
målsenliga och nödvändiga och förenar sig 
om lagförslaget förutom i följande punk
ter, med avseende å vilka utskottet för~

slår ändringar. 
Regeringen föreslår, att barnmorskas 

lön, som nu utgör minst 8,000 rnarik i 
året, skulle höjas till minst 9,600 mark. 
Denna förhöjning är ·enligt utskottets åsikt 
icke tillräcidig. Förutom de motiv, som i 
proposition€ll anföras för lönens höjande, 
nämligen den ökning i arbetsbördan moder
skapsrådgivningen medför och ökningen i 
deras antal, som befrias från förlossnings
arvoden, finnas även andra motiv, som ta1a 
för en mera betydande förhöjning. Jäm
likt det förslag till Jag om moderskaps
understöd, som regeringen överlämnalt ·till 
ånnevarande riiksdag, ikomme barnmorskas 
icke avlönade arbete att ökas därigenom, 
att hon till vårdnämnden äger avgiva för 

fördelningen av moderskapsunderstödet er
forderliga uppgifter och redogörelser, vil
kas anskaffande måhända ofta kan vara 
förenat med svårigheter, att hon äger 
emottaga och till vårdnämnden vidare
befordra ansökningar om moderskapsun
derstöd samt åt barnaföderskorna ut
dela de nödvändigaste fömödenheter och 
föremM, som erf.ovdras vid förlossningen 
och vilka tillhandahållas av vårdnämn
den. Hittills har för moderskapsrådgiv
ning åt barnmorska erlagts ett särskilt 
årsarvode, uppgående till 3,000 mark, va
dan hennes avlöning för nä·rvarande stiger 
till 11,000 mark. Då moderskapsrådgiv
ning jämlikt propositionen hör tiU barn
morskas egentliga ä:ligganden, för vilken 
något arvode icke behövde erläggas åt 
henne, skulle följden av propositionens 
oförändrade godkännande bliva, att barn
morskas löne•inkomster skulle nedgå. Näm
nas bör ytterligare, att barnmorskorna på 
grund av den nya vac0inationslagen gått 
förlustiga den extra inkomst de tidigare 
haft av vaccinering·en. På grund av vad 
ovan anförts och med belliktande yttermera 
av att barnmorskeutbildningen numera 
omfattar en tvåårig kurs, har utskottet 
funnit det skäligt att höja bammorskas 
Jön till minst 12,000 mark i året och har 
en härav påkallad ändring vidtagits :i lag
förslagets 5 §, så oC'k i 9 § 2 mom. an
gående barn:morsikas pension, V1it1ken rättar 
sig efter grundlönen. 

Utskottet föreslår, att till de naturaför
maner, som i lagens 5 § tillförsäkras barn
morska, skulle fogas lyse. 
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Av ovannämnda föi'höjning av barn
morskas årslön följer, att utskottet före
slår, att det i 6 § l mom. nämnda, kom
munen tillkommande statsunderstödet 
skulle höjas från av regeringen föreslagna 
åttatusen mark tiU tiotusen mark. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lag{ö1·slag sålydande: 

Lag 
om kommuna;la. barnmorskor. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

1-4 §§. 
(Likasom i regering·ens proposition.) 

5 §. 
Barnmorska, som enl,igt denna lag står 

i 'kommunens tjänst, skall i grundlön er
hålla minst tolvtusen mark i året och där
jämte ordentlig hostad, omfattande minst 
ett rum, kök o0h förstuga jämte värme 
och lyse samt badstuga eller badrum eller 
mot dessa naturaförmåner svarande pen
ningvederlag i enlighet med förhållandena 
på orten. 

Kommunen bör även, såvida det utan 
att föranleda oskäliga kostnader är möj
ligt, ,till förfogande för barnmorska an
skaffa telefon. 

6 §. 
Kommunen är berättigad att för varje 

enligt denna lag anställd barnmorska i år
ligt statsunderstöd erhå:lla tiotusen mark. 

Uppstår för någon kommun på grund av 
dess geografiska läge eller ekonomiska ställ
ning svårighet att avlöna barnmorska, eller 
har antalet barnmorskor med stöd av 2 § 
2 mom. ökats, kan sädan kommun bisprin
gas med understöd utöver det i l mom. 
nämnda beloppet. 

Dessutom beviljas barnmorska av stats
medel ålderstillägg i kommunalbarnmorske
tjänst för fyraårsperioder åt gången med 
fyra för hundra av grundlönen och fyra 

särskHda gånger. För erhållande av åld-ers
tillägg är kommunailbarnmorska berättigad 
att tillgodoräkna sig även den verksamhets
tid, under vilken hon varit anställd sÖm 
barnmorska i statens, kommuns, bolags, 
sammanslutnings eHer statsbidrag åtnju
tande enskild anstalts tjänst. 

7 och 8 §§. 
( Likasom regeringens proposition.) 

9 §. 
Kommunalbarnmorska är vid uppnådd 

se~tio års ålder skyldig att avgå från sin 
b.rfattning. Dock kan medicinalstyrelsen 
'berättiga barnmorska wtt tjäna såsom 1kam.
munalbarnmorska än tiU sextiofem års 
å:lder. 

Barnmorska, vilken oförvitligen tjänat 
såsom kommunalbarnmorska i tl'ettrio år, 
vare ·efter uppnådd sextio års ålder vid 
avgång från sin befattning berätigad att 
av ·statsmedel i årlig livstioopension ·erhålla 
sextio för hundra av grundlönen eller sju
tusen tvåhundra ma11k. För rätt till pen
sion är kommunalbarnmorska berättigad att 
räkna sig tHl godo även den tid, vilken hon 
enligt 6 § 3 mom. får tillgodoräkna sig 
med avseende å ålderstillägg. 

Blir kommunalbarnmorska tidigare än 
vad ovan sagts varaktigt oförmögen till 
:sin befattning, berättiga tio pensionsår till 
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.tio trettiondedelar av fu1lt pensionsbelopp 
och vade påföljande fuUt pensionsår till 
ytterligar•e en trettiondedel därav intill dess 
fullt pensionsbelopp uppnås. Lider hon av 
sjukdom, som innebär fara för nyfött 
barn, och hon av denna all'ledning måste 
entledigas, kan ministeriet för inr:i!kesären-

Helsingfors den 5 mars 1937. 

I ärendets behandling hava .deltagit ord
föranden Reinikainen, viceordföranden 
Kaasalainen och ledamöterna Aarnio'koski, 
Bonsdorff, A. Halonen, Helenelund, 

dena på anhållan ·eller på framställning 
av medicinalstyrelsen bevi•lja henne skälig 
pension oberoende av pensionsåren. 

10 och 11 §§. 
(Likasom regeringens proposition.) 

Kemppi, Kuittinen, Lehikoinen, Metsä
:~:anta, Nikkola, Penttala, Pohjala, Soini.
nen, Tolonen och Vehkaoja. 
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S t o r a u t s ·k o t t ·e t s b e t ä n k a n d e N :o 31 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
kommunwla barnmorskor. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
ekonomiutskottets betänkande n: o l hand
~agda l,agförslag·et med nedan anförda änd-

ring1ar. Stora utskottet får vördsamt före
slå, 

att Riksdagen måtte antaga ifrå
gavarande lagförslag sålydande: 

Lag 
om kommunrula barnmorskor. 

I enlighet med Rilk!sdagens heslut stadgas: 

1-8 §§. 
(Likasom i ekonomiutskottets betän

kande.) 

9 §. 
Kommunalbarnmorska är vid uppnådd 

sextio års ålder skyldig att avgå från sin 
befattning. Dock kan medicinalstyrelsen 
berättiga barnmorska att tjäna såsom kom
munalbarnmorska ända till sextiofem års 
ålder. 

Barnmorska, vilken oförvitligen tjänat 
såsom kommunalbarnmorska i trettio år, 
vare efter uppnådd sextio års ålder vid 
avgåmJg från sin :befattning berättigad att 
av statsmedel i årlig livstidspension erhålla 
sextio för hundra av grundlönen eller sju
tusen tvåhundra mark. För rätt till pen
sion är kommunalbarnmorska berättigad att 
räkna sig till godo även den tid, vilken hon 

Helsingfors den 3 april 1937. 

enligt 6 § 3 mom. får tillgodoräkna sig 
med avseende å ålderstillägg. 

Blir kommunalbarnmorska tidigare än 
vad ovan sagts varaktigt oförmögen till 
sin befattning, berättiga tio pensio:p.sår till 
tio trettiondedelar av fullt pensionsbelopp 
och varje påföljande fullt pensionsår till 
ytterligare en trettiondedel därav intill dess 
fullt pensionsbelopp uppnås. Lider hon av 
sjukdom, som innebär fara för nyfött 
barn, och hon av denna anledning måste 
entledigas, kan ministeriet för inrikesären
dena på anhållan eller på framställning 
av medicinalstyrelsen bevilja henne vård
bidrag för viss tid eller skälig pension 
oberoende av pensionsåren. 

( Likasom 
kande.) 

10 och 11 §§. 
i ekonomiutskottets betän-
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R i ·k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående l:ag om kommunala barnmorskor. 

Till Riksdagen •har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 16 angående lag om 
kommunala barnmorskor, och har Rilksda-

gen, som i är.endet emottagit Ekonomiut
skottets betänkande N: o l, antagit följande 
lag: 

Lag 
om kommunala barnmorskor. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Varje stads-, köpings- och landskommun 

bör i sin tjänst hava examinerade barn
morskor enlighet med vad i denna lag 
stadgas. 

2 §. 
I lands- och köpingskommun, vars invå

narantal enligt mantalslängden icke över
stiger femtusen, skall finnas minst en barn
morska. överstiger kommunens invånaran
tal femtusen, men icke tolvtusen, skall kom
munen avlöna minst två barnmorskor oc'h 
större kommuner ytterligare en ibarnmorska 
för varje följande 'begynnande sjutusental 
av invånarantalet. 

Är kommunens område så vidsträckt eller 
äro trafik- eller hosättningsfö11hållandena 
sådana, att de barnmorskor, som enligt l 
momentet böra tillsättas, icke där förmå 
fullgöra barnmorskas åligganden, kan 
ministeriet för inrikesärendena ålägga kom
mun att avlöna flere barnmorskor, än vad 
i sagda moment är stadgat. 

Sådana mindre, till varandra gränsande 
kommuner, vilkas sammanlagda invånaran
tal ej överstiger femtusen, liksom även 
större kommuner, där delar av kommu-

nerna så omedelbart ansluta sig till var
andra, att tillsättande av en gemensam 
barnmorska är lämpligt, vare berättigade 
att med medicinalstyrelsens bifall avlöna 
gemensam barnmorska. 

Antalet barnmorskor, som skall avlönas 
i stadskommuner, :fastställes av ministeriet 
för inrikesärendena. 

3 §. 
Från vad ovan är stadgat angående kom

munernas skyldighet att avlöna barn
morskor kan medicinalstyrelsen på anhållan 
av vederbörande kommun, tills vidare, dock 
ej för längre tid än fem år i sänder, bevilja 
sådan lättnad, som i !betraktande av förhål
landena befinnes nödig samt utan risk för 
hälsovården kan medgivas. 

Finnes i kommunen ·barnmorska, som 
står i enskild eller i sammanslutnings 
tjänst, och föreligger intet 1hinder för att 
hon allmänt .anlitas såsom barnmorska i 
kommunen, skall sådan ·barnmorska inberäk
nas i antalet av kommunens barnmorskor 
samt anses innehava samma ställning vad 
tjänsteår och pension vidkommer som kom
munalbarnmorska. 
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4 §. 
För kommunalbarnmorska skall uppgöras 

reglemente, i vilket, såvitt kommunen 
är berättigad att därom besluta, barn
morskans rättigheter och skyldigheter när
mare bestämmas, och skall å reglementet, 
sedan provinsialläkaren därom avgivit ytt
rande, utverkas medicinalstyrelsens fast
ställelse. 

Reglemente skall innehålla: 
l) bestämmelse angående eventuell indel

ning av kommunen i barnmorskedistrikt; 
2) ,bestämmelser om huru barnmorska an

tages till befattning eller från densamma 
entledigas, om eventuell ömsesidig uppsäg
ningstid samt om barnmorska årligen till
kommande semester; 

3) närmare bestämmelser angående barn
morskas avlöning och sättet för dess erläg
gande samt om barnmorskas boningsort och 
bostad eller mot bostad svarande penning
v·ederlag; 

4) barnmorsketaxa, i vilken fastställes 
förlossningsarvodets storlek och skälig er
sättning åt 'barnmorskan för av förloss
ningshjälpen föranledda direkta utgifter; 
samt 

5) bestämmelse angående barnmorskas 
skyldighet att meddela vägledning i späd
barnsvård ävensom moderskapsrådgivning, 
som skall äga rum under läkares inseende 
och enligt hans anvisningar. 

5 §. 
Barnmorska, som enligt denna lag står 

i kommunens tjänst, skall i grundlön er
hålla minst tolvtusen mark i året och där
jämte ordentlig bostad, omfattande minst 
ett rum, tkök och förstuga jämte värme 
och lyse samt badstuga eller badrum eller 
mot dessa naturaförmåner svarande pen
ningv·ederlag i enlighet med förhållandena 
på orten. 

Kommunen bör även, såvida det utan 
att föranleda oskäliga kostnader är möj-

ligt, till barnmorskas förfogande anskaffa 
telefon. 

6 §. 
Kommunen är berättigad att för varje 

enligt denna lag anställd barnmorska i år
ligt statsunderstöd erhålla tiotusen mark. 

Uppstår för någon kommun på grund av 
dess geografiska läge eller ekonomiska ställ
ning svårighet att avlöna barnmorska, eller 
'har antalet barnmorskor· med stöd av 2 § 
2 mom. ökats, kan sådan kommun bisprin
gas med understöd utöver det i l momen
tet nämnda beloppet. 

Dessutom ·beviljas barnmorska i kommu
na1barnmorsketjänst av statsmedel ålders
tillägg för fyraårsperioder åt gången med 
fyra för hundra av grundlönen och 
fyra särskilda gånger. För erhållande av 
ålderstillägg är kommunallbarnmorska be
rättigad att tillgodoräkna sig även den 
v·erksamhetstid, under vilken hon varit an
ställd som barnmorska i statens, kommuns, 
bolags, sammanslutnings eller statsbidrag 
åtnjutande enskild anstalts tjänst. 

7 §. 
Barnmorska är berättigad till förloss

ningsarvode enligt den i 4 § omförmälda 
taxan, från vars erläggande medellösa och 
mindrebemedlade dock äro :befriade. Till
lika är hon för av förlossningshjälpen för
anledda direkta kostnader berättigad till er
sättning, beräknad enligt sagda taxa, samt 
till erhållande av fri skjuts till och från 
förrättningsstället, ävensom till kost under 
vistelsen därstädes. Sagda ersättning och 
skjutslega erläggas för obemedlad och 
mindrebemedlad av kommunen. 

8 §. 
I kommuns tjänst anställd barnmorska 

bör minst vart tionde år deltaga i de repe
titionskurser i allmän förlossningslära, som 
för äldre barnmorskor anordnas, för vilket 
ändamål barnmorskorna skola erhålla un-
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derstöd ur anslag, som därför upptages i 
utgiftsstaten för 'barnmorskeinstitutet. 

9 §. 
Kommunalbarnmorska är vid uppnådd 

sextio års ålder skyldig att avgå från sin 
befattning. Dock kan medicinalstyrelsen 
berättiga barnmorska att tjäna såsom kom
munalbarnmorska ända till sextiofem års 
ålder. 

Barnmorska, vilken oförvitligen tjänat 
såsom kommunalbarnmorska i trettio år, 
vare efter uppnådd sextio års ålder vid 
avgång från sin befattning berättigad att 
av statsmedel i årlig livstidspension erhålla 
sextio för hundra av grundlönen eller sju
tusen två;hundra mark. Såsom berätti
gande till pension äger kommunalbarn
morska att rä:kna sig till godo även den tid, 
vilken hon enligt 6 § 3 mom. får tillgodo
räkna sig med avseende å ålderstillägg. 

Blir kommunallbarnmorska tidigare, än 
vad ovan sagts, varaktigt oförmögen till 

Helsingfors den 9 april 1937. 

sin befattning, berättiga tio pensionsår till 
tio trettiondedelar av fullt pensionsbelopp 
och varje påföljande fullt pensionsår till 
ytterligare en trettiondedel därav intill dess 
fullt pensionsbelopp uppnås. Lider hon av 
sjukdom, som innebär fara för nyfött 
barn, och hon av denna anledning måste 
entledigas, kan ministeriet för inrikesären
dena på anhållan eller på framställning 
av medicinalstyrelsen bevilja 'henne vård
·bidrag för viss tid eller skälig pension obe
roende av pensionsåren. 

10 §. 
Närmare föreskrifter angående tillämp

ningen av denna lag utfärdas genom för
ordning. 

11 §. 
Denna lag träder i kraft den ......... . 

193., och genom den upphäves lagen den 
6 februari 1920 om anställande av barn
morskor i landskommunerna och om deras 
avlöning. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående tillägg 
till statsf'örslaget för år 1937 f'ör bestridande av de kostnader, 
som föranledas av en överenskommelse om non-intervention 
i Spaniens angelägenheter. 

Med bemyndigande av Republikens Pre
-sident den 31 augusti 1936 överlämnades 
samma dag till Frankrikes härvarande 
charge d'affaires en av franska regeringen 
föreslagen note, vari meddelades, att Fin
lands regering beslutat avhålla sig från 
varje direkt eller indirekt inblandning i 
Spaniens inre angelägenheter. Samtidigt 
meddelades, att Finlands regering biföll 
franska regeringens förslag om tillsättande 
i London av en kommitte, som skulle bestå 
.av representanter för regeringarna i samt
liga de ;länder, vilka avgivit motsvarande 
förklaringar, och som skulle hava i upp
drag att samla uppgifter om alla åtgärder 
med anledning av den sålunda tillkomna 
internationella överenskommelsen samt att 
pröva och avgöra frågor rörande dess till
lämpning. 

Den för behandling av frågan om non
intervention i Spaniens angelägenheter 
tillsatta kommitten, i vilken alla europeiska 
länder med undantag av Schweiz äro före
trädda, utarbetade sedermera ett förslag 
om anordnande av övervakning för överens
kommelsens genomförande. Meningen var 
först, att denna övervakning skulle äga rum 
inom Spanien, vilket hade förutsatt med
verkan av de stridande parterna därstädes. 
Dessas svar på kommittens förfrågan voro 
emellertid sådana, att kommitten fann sig 
föranlåten att uppgöra ett nytt förslag, en
ligt vilket övervakningen skulle utövas 
utanför Spanien och således icke erfordra 
.de stridande parternas medverkan. 

:1149-37 

Genom denna 'anordning har man för av
sikt att övervaka, att enligt överenskom
melsen förbjudna ·skjutvapen eller andra 
krigsförnödenheter ej utföras tiU Spanien 
eller dess besittningar och att ej heller fri
villiga äro i tillfälle a<tt begiva sig dit. I 
sådant syfte skola internationella kontroll
agenter tillsammans med lokala tull- och 
polismyndigheter i Frankrike, Portugal och 
Gibraltar kontrollera landgränserna mot 
Spanien. Vidare skola sju kontroBstationer 
upprättas i olika närbelägna hamnar utan
för Spanien, och varje fartyg på väg till 
Spanien eller dess besittningar ska:ll för
pliktas anlöpa någon av dem för att me~
taga kontrollörer med uppgift att i spanska 
hamnar övervaka, att från fartyget ej los
sas vapen eller andra krigsförnödenheter 
eller landsättas frivilliga. Ytterligare skola 
örlogsfartyg, tillhörande vissa av de stater, 
som anslutit sig till non-interventions
överenskommelsen, i vattnen omkring Spa
nien övervalm, att handelsfartyg uppfylla 
sina av övervakningssystemet föranledda 
förpliktelser. 

Non-interventionskommitten har beräk
nat, att detta överva:kningssystem, som är 
avsett att träda i kraft från och med den 
7 instundande mars, skulle kräva en kost
nad av 898,000 pund sterling per år, varav 
på Finland skulle belöpa sig O.s% eller 
alltså 7,184 pund, motsvarande 1,630,768 
finska mark. Av detta belopp äskas ome
delbart 20 % eller alltså för Finlands vid
kommande c. 1,440 pund, motsvarande 
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c. 326,000 finska mark. Den summa, som 
erfordras för innevarande år, torde kunna 
uppskattas till c. 5

/ 6 av förenämnda årliga 
Jwstnad. 

Republikens President har vid föredrag
ning i statsrådet den 19 innevarande 
februari bemyndigat Finlands representant 
i non-interventionSkommitten, minister Gri
penberg att meddela kommitten, att Fin
lands regering kommer att till Riksdagen 
avlämna proposition om beviljande av an
slag för bestridande av de kostnader, som 
belöpa sig på Finland, dock på villkor, att 
Finlands andel ej överstiger O.s% av de 
nu förutsatta totalkostnaderna och att i 
allmänhet övriga fördragsslutande stater 
acceptera den betalningsförpliktelse, som 
pålägges dem. 

Genom sitt deltagande i non-interven
tionslmmmittens arbete har Finland visat, 
att det för sin del vill befrämja de ge
mensamma strävanden, som avse att före
bygga internationella konflikter i samband 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

med inbördeskriget i Spanien. Sedan man 
numera omsider lyckats åstadkomma ett, 
som det förefaller, verksamt överva:knings
system, torde Finland ej kunna undan
draga sig samarbetet för fredens beva
rande i Europa, ett samarbete, vari de 
flesta och i varje fall alla betydande stater 
i Europa deltaga. 

På grund av ovanstående föreslås, 

att Riksdagen måtte besluta att så
som tillägg tiU statsförslaget för år 
1937 under 5 Ht. IV kap. å ett nytt 
moment 8 upptaga ett anslag om 
1,360,000 mark för bestridande av de 
kostnader, som föranledas av över
enskommelsen om non-intervention i 
Spaniens angelägenheter, samt 

att statsrådet måtte bemyndigas 
att för bestridande av förenämnda 
utgift använda under innevarande år 
inflytande statsinkomster. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

t. f. Minister för utrikesärendena Antti Kukkonen. 
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rS t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 25 med 
anledning av regeringens proposition angående tillä.gg 
till statsförslaget för år 1937 för bestridande ~av de k!ost
nader, som föranledas a.v en ÖV'erenskommeltSe om non
inteTV'ention i Spaniens angelägenheter. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag 
av den 5 innevarande mars tihl statsut
slkottet för :beredning remitterat regerin
gens proposition n: o 17 angående tillägg 
tiR statsförslaget för år 1937 för bestri
dande av de ikostna:der, som föranledas av 
en överenskommelse om non-intervention i 
Spaniens angelägeniheter. 

På i propositionen nämnda skäl :f'öroroar 
uts'kottet beviljande av det föreslagna an
slaget. 

Utskottet får vörosamt förelså, 

Helsingfors den 16 mars 1937. 

I ä11endets behandling hava deltagit ord
föranden Pemkala, viceordföranden Tark'k:a
nen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, Har
vala, Hi!'V'ensailo, Hästbooka, Junes, Kuu-

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg h"ll statsförslaget 
för år 1937 under 5 Ht. IV kap. å 
ett nytt moment 8 upptaga ett an
slag om 1,360,000 mark för bestri
dande av de kostnader, som föran
ledas av överenskommelsen om non
intervention i Spaniens angelägenhe
ter, samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av förenämnda utgift an
vända under innevarande år infly
tande stat~nkomster. 

sisto, Moi,lanen, Piippula, Rantala, Salmen
oja, Soini, Tmkia och Welling samt 
suppleanterna BryggaJ.'Ii:, M. Hannula, Jou
'kanen, Tuorila och Venho. 
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Reservation. 

Det är på sin plats, att Finlands rege:
ring beslutat avhålla sig från varje indi
rekt och (J.i.re~t inblandning i Spaninens 
inre angelägenheter. Däl'lemot kan jag icke 
anse det ·höra till sa!ken, att av finSka sta
tens medel 1,360,000 ma11k bevilja.S för dell
tagande i ikontrollen av de spanska grän
serna, vilken i f·rämsta rummet har be ty
delse endast för stormwkterna. Enär även 
en sådan stat 1i Europas mitt som Schweiz 
hällit sig på sidan om stol'illlakternas poli
t~k beträffande Spanien, •lrar det vida ·av-

Helsingfors den 16 mars 1937. 

lägsnare Finland ännu mindre anledning 
att bevilja penningmedel för stödjande av 
stormwkternas politik med avseende å 
kontrollen· av de spanska gräns>erna. Be
varandet av vårt [ands ställning såsom en 
neutral stat tkräver icke alls en dylik del
. aktighet. Då dessutom inga garåntier :liin
nas :för, att denna konttroil ens blEive 
effektiv, föreslår jag, 

att Riksdagen måtte besluta • a-V
böja regeringens proposition. 

P:a.uli Tuo:ril.a. 
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R i k s d a g e n ·s s v a. r å .Regeringens pr·Oposition 
angående tillägg till statsföMl:aget för år 1937 för hestri
dande av de kostnader, som föranledas av en överenskom
melse om non-intervention i Spaniens angelägenheter. 

Till R1ksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N:o 17 angå•ende till
lägg .till statsförslaget för år 1937 för be
stridande av de kostna:der, som föran~edas 
av en överenskommelse om non-interven
tion i Spaniens angelägenheter, och har 
RH.:sdagen, som i ärendet emottagit stats
utskottets betänkande N:o 25, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget 
för år 1937 ttnder .5 Ift. IV kap. å 

Helsingfors den 23 mars 1937. 

ett nytt moment 8 upptaga ett an
slag av 1,360,000 mark för bestri
dande av de kostnader, som föran
ledas av överenskommelsen om non
intervention i Spaniens angelägenhe
ter; samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av förenämnda utgift an
vända under innevarande år infly
tande statsinkomster. 





1937 års riksdag N :o 18. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av anslag för byggande av vissa fabriksbanor. 

Nästan a:llt i cellulosaindustrin erforder
ligt klor, som användes företrädesvis vid 
tillverkning av blekt cellulosa, måste för 
närvarånde importeras frän utlandet. I 
följd av vissa, vid klorfabrikationen före
kommande omständigheter, är klorets pris 
avsevärt högre, än fallet vore, om klor 
kunde tillverkas i hemlandet. Då efterfrå
gan på blekt cellulosa under senaste tid 
blivit livligare, söker man inom cellulosa
industrin att öka produktionen av denna 
i högre grad förädlade vara. Med hänsyn 
till den härav föranledda stegrade klorim
porten och nämnda ogynnsamma prisför
hållanden hava åtgärder vidtagits för in
rättande av en klorfabrik i 'landet. Ett 
bolag har för avsikt att i en nära fram
tid skrida till arrläggande av en fabrik i 
närheten av Äetsä station. Enligt ett upp
gjort projekt skall frän Äetsä station till 
fabriken byggas en l.s kilometer lång bi
bana, som enligt kostnadsförslaget kommer 
att kosta 1,330,000 mark. Av bibanans 
byggande föranledas vissa utvi,dgnings
arbeten å Äetsä station, medförande en 
kostnad av 570,000 mark. Då fabrikens an
iäggning är till nytta jämväl för staten, 
är det skäligt, att bibanan till fabriken o~h 
utvidgningsarbetena ä Äetsä station ut
föras genom statens försorg och på dess 
bekostnad. 

Raahe Oy benämnda bolag äger i Hauki
pudas socken två sägverk och ett träsli
peri, belägna dels på Martinniemi udde vid 
Bottniska viken, dels på Laitakari holme 
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i närheten av Martinniemi. Bågverkens 
normala årsproduktion uppgår till sam
manlagt c. 30,000 standard sågad vara och 
sliperiets till c. 20,000 ton trämassa. 
Dessa inrättningars avsides läge i förhåi~ 

lande till järnvägen försvårar deras verk
samhet bi. a. därigenom, att träsliperiets 
produkter icke vintertid kunna bringas ut 
i marknaden, vilket likväl vore nödvän
digt. Skulle fabrikerna erhålla förbindelse 
med bannätet, li:omme produktionen att av
sevärt ökas, varjämte bolaget kunde med 
järnväg transportera sågstock, pappersved, 
olika slags fabriksförnödenheter samt pit
props. Sistnämnda vara exporteras av bo
laget i ansenliga mängder. Bolaget har 
fördenskull anhållit, att en bibana s:kulie 
byggas frän Haukipudas station till bo
lagets förenämnda industriella inrättnin
gar. Enligt den undersökning järnvägs
styrelsen låtit verkställa komme den för 
a11män trafik avsedda bibanan att bliva 
c. 6 kilometer lång och dess till fabriks
området ledande spärförlängning 1.5 kilo
meter. Enligt kostnadsberäkningen uppgå 
byggnadskostnaderna för bilbanan och 
nämnda fabriksspår till sammanlagt 
4,768,000 mark. Blir bibanan byggd, måste 
spärnätet ä Haukipudas station förlängas, 
vilket medför en kostnad av 495,000 mark. 

I likhet med vad i allmänhet varit fal
let vid byggande av bibanor till fabriker, 
borde i detta fall även Raahe Oy deltaga 
i bestridande av kostnaderna för bibanans 
byggande. Bolaget har förbundit sig att 
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svara för expropriationskootnaderna, som 
beräknats till 523,245 mark, samt att del
taga i de övriga anläggningskostnaderna 
med 2,500,055 mark, vadan på bolagets an
del komme ett belopp av 3,023,300 mark, 
som skulle observeras såsom statsinkomst. 
Därjämte har bolaget åtagit sig att, ,därest 
expropriationsutgifterna skulle överstiga de 
iberäknade, ansvara jämväl för den över
skjutande ,delen. Järnvägarnas andel i 
'byggnadskostnaderna för bibanan !bleve 
l, 7 44,700 mark, varförutom kostnaderna för 
:förlängning av spåren å Haukipudas sta
tion, 495,000 marik, skulle i sin helhet be
stridas med statsmedel. Då anläggningen 
av ifrågavarande bibana vor·e ägnad främja 
verksamheten för e:ri industriell inrättning, 
som för närvarande saknar tillfredsstäl
lande trafikmöjligheter, och detta skulle 
lända även järnvägen till ny:bta, och då 
genom byggnadsarbetets igångsättande 
den i trakten av Kemi rådande arbetslös
heten kunde [indras, vore det önskligt, att 
denna bibana komme till utförande. 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

På grund av vad ovan anförts föreslås, 
att Riksdagen ville besluta 

att som tillägg till statsförslaget 
för år 1937 under ett nytt moment, 
4 Avd. XI: 10, ,Aktiebolaget Raahe 
Oy:s andel i byggnadskostnaderna 
för en bibana H aukipudas-Martin
niemi", observera 3,023,300 mark; 

att som tillägg till statsförslaget 
för sagda år under moment 19 Ht. 
I: 8, ,Hamn- ock fabriksbanor", an
visa 6,098,000 mark för byggande 
av Äetsä klorfabriks och HaukiP,U
das-Martinniemi bibanor; 

att som tillägg till statsförslaget 
för samma år under moment 19 Ht. 
I: 10, ,N y anläggnings- och förnyel
searbeten å de färdiga banorna", an
visa 1,065,000 mark för utvidgning 
av Äetsä och H aukipudas statio
ner; samt 

att bemyndiga statsrådet att för 
bestridande av sagda utgifter an
vända under å1· 1937 inflytande 
statsinkomster. 

Republikens President 

P. E. SVINHUFVUD. 

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena J alo Lahdensuo. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 18. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 27 med 
anledning av regering·ens proposition angående bevil
jande av anslag för byggande av vissa fabriksbanor. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 5 ,innevarande mars till statsutskot
tet för beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 18 angående beviljande av 
anslag för byggande av vissa fabriksbanor. 

Då byggandet av en bibana Haukipu
das-Martinniemi bör anses vara ett rän
tabelt företag och byggandet av en bibana 
till klorfabriken i Äetsä är av behovet på
kallat av andra, i p11opositionen anföroa 
skäl, förordar statsutskottet propositionens 
godkännande. 

Utskottet föreslår' vördsamt, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 ttnder ett nytt moment, 
4 Avd. XI: 10, ,Aktiebolaget Raahe 
Oy:s andel i byggnadskostnadernn 

Helsingfors den 18 mars 1937. 

I ärendets behandling hava deltag·it ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Hirvensalo, 
,Jnnes, Knusisto, Leppälä, Moilanen, Pilp-

för en bibana Haukipudas-Martin
niemi", anteckna 3,023,300 mark; 

såsom tillägg till statsförslaget 
för sagda år under 19 Ht. I: 8, 
,Hamn- och fabriksbanor", anvisa 
6,098,000 mark för byggande av 
Aetsä klorfabriks och H aukipudas
llf artinnierni bibanor; 

såsom tillägg till statsförslaget för 
samma år under 19 Ht. I: 10, ,Ny
byggnads- och förnyelsearbeten å 
färdiga ,järnvägar", anvisa 1,065,000 
ma,rk för utvidgning av Aetsä och 
H a?tkipttdas stationer; samt 

bemyndiga stats1·ådet att för be
stridande av sagda utgifte1· använda 
1mder år 1937 inflytande stats
inkomster. 

pula, Rantala, Salmenoja och Turkia samt 
suppleanterna M. Hannula, Hiltunen, Pel
tonen och Österholm. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N :o 18. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående beviljande av anslag för byggande av vissa 
f8;briksbanor. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 18 angående beviQ
j,ande av anslag för byggande av vissa 
fabriksbanor, och har Riksdagen, som 1 

ärendet emottagit statsutskottets betän
kande N:o 27, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under ett nytt moment, 
4 Avd. XI: 10, ,Aktiebolaget Raahe 
Oy:s andel i byggnadskostnaderna 
för en bibana Haukipudas-Martin
niemi", anteckna 3,023,300 mark; 

såsom tillägg till statsförslaget 
för sagda år under 19 Ht. l: 8, 

Helsingfors den 23 mars 1937. 

,Hamn- och fabriksbanor", anvisa 
6,098,000 mark för byggande av 
Äetsä klorfabriks och H aukipudas
Martinniemi bibanor; 

såsom tillägg {ill statsförslaget för 
samma år under 19 Ht. l: 10, ,Ny
byggnads- och förnyelsearbeten å 
färdiga järnvägar", anvisa 1,065,000 
mark för utvidgning av Äetsä och 
H aukipudas stationer; samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgifter använda 
under år 1937 inflytande stats
inkomster. 





1937 års riksdag N :o 19. 

Regeringens proposition till Riksdagen om beviljande av 
tilläggsanslag för Finlands deltagande i världsutställningen i 
Paris år 1937. 

I enlighet med Regeringens till Riks
dagen avlåtna proposition beviljades den 
3 april 1936 såsom tillägg till 13 Ht. XIV 
kap. i statsförslaget för samma år under 
ett nytt 19 moment ett reservationsanslag 
av 3, 775,000 mark för Finlands deltagande 
i världsutstä:llningen i Paris innevarande 
år. statens utställningskommitte, som plan
lagt nämnda deltagande, hade ·då berä!knat 
totalkostnaderna för utställningen till 
4,549,000 ma11k. 

Utställningskommitten har skridit till ge
nomförande av deltagandet inom ramen för 
det beviljade anslaget, men har nu l!mnsta
terat, att de ekonomiska förhållandena i 
Frankrike väsentligen förändrat sig sedan 
den tidpunkt, då Regeringens proposit'ion 
i ärendet avläts. Prisnivån har nämligen 
över huvud och i synnerhet prisen på ·er
forderliga byggnadsmateriaUer liksom 
även arbetslönerna trots devalveringen av 
den franska francen stigit i sådan grad, 
att de för uppförandet av utställningspa
viljongen b~äknade kostnaderna ej vidare 
ens närmelsevis komma •att förslå. Huru 
osäkra de i detta avseende i Frankrike rå
dande förhållandena för närvarande äro, 
framgår o0kså därav, att de franska bygg
nadsfirmorna, vilka man är tvungen att an
lita, i0ke kunnat göra bindande entrepre
nadall'bud, utan måste byggnadsarbetet till 
största delen utföras enligt räkning. En
dast beträffande grundläggningsarbetet 
och järnkonstruktionerna har entreprenad
kontraKt kunnat avslutas. 

Utställningskommitten hade i sitt ur
sprungliga kostnadsförslag beräknat, att 
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de utgifter, virka hänföra sig till utställ
ningsbyggnaden, skulle stiga till samman
lagt 1,230,000 mark. Dessa utgifter uppgå 
likväl nu enligt berä'kning till 2,170,000 
mark, vadan skillnaden sålunda utgör 
940,000 mark. stegringen av prisen och 
lönenivån inverkar tillika jämväl på alla 
andra allmänna kostnader, som skola be
stridas i Paris. Sådan den ekonomiska 
situationen i Frankrike nu gestaltat sig är 
det i detta nu svårt att uppgöra några 
;;äkra ika:lkyler. 

Med inskränlkande av alla de utgifter, 
vilka på något sätt kunna tänkas möjliga 
att nedbringa eller helt och hållet utan 
större förfång kunna undvikas, har kom
mitten uppgivit sig behöva ytterligare 
775,000 mark, vadan utgifterna i sin hel
het skulle stiga till 4,550,000 mark, vilket 
sålunda motsvarar det belopp kommitten 
ursprungligen hade föreslagit. Då bygg
nadskostnaderna, vilka ej vidare kunna in
Rkränkas, såsom ovan anförts utgöra sam
manlagt 2,170,000 mark, komme av det be
viljade till 3,775,000 mark uppgående an
slaget att för förberedande och inrednings
arbeten, anskaffning av utställningsföremål, 
utställningsorganisationen och dess hand
havande under sex månader samt för 
reklam- och representationskostnader åter
stå blott c'irka 1,600,000 mark. Lämnas 
anorduandet och skötseln av den egentliga 
utställningen beroende av sistnämnda 
s_umma, kan utställningen ieke fås ordnad 
på ett ändamålsenligt och [andets värdig
het motsvarande sätt. statens utställnings
kommitte har sålunda meddelat, att i detta 
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fall bl. a. vår bildkonst samt all planerad 
reklam och förevisning av filmer helt och 
hållet måste lämnas å sido, varförutom 
även i andra avseenden måste göras så 
radikala inskränkningar, att utställningen 
ej vidare skulle motsvara de utgifter, som 
för densamma redan beviljats och delvis 
använts. 

I betraktande av a:tt under den tid ut
ställningen förberetts läget i Frankrike för
ändrats såtillvida, att de för utställningen 
uppgjorda kostnadsberäkningarna icke 
mera stämma, anser Regeringen, att ett 
tillskottsanslag borde för ändamålet be
viljas, men att detsamma torde kunna 
begränsas till 700,000 mark. 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

På grund av vad ovan anförts och med 
hänvisning till motiveringen i den tidigare 
omförmälda propositionen, föreslås, 

att Riksdagen måtte besluta såsom 
tillägg till 13 Ht. XIV kap. i stats
förslaget för år 1937 under ett nytt 
22 moment bevilja ett reservations
anslag av 700,000 mark för Finlands· 
deltagande i världsutstäLlningen i 
Paris år 1937 j och 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda un
der år 1937 inflytande statsinkom
ster. 

Republikens President 

P. E. SV·INHUFVUD. 

T. f. Handels- och industriminister T. A. Janhonen. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 19. 

S t a t s u t s> k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 20 med 
anledning av regeringens proposition om beviljande av 
tillägg1Sa.ns[ag för Finlands deltagande i världsutstå/Unin
gen i Paris år 1937. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 5 innevarande mars till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens propo
sition n:o 19 om beviljande av tilläggSan
slag för Finlands deltagande i världsut
ställningen i Paris år 1937. 

På de i propositionen anförda skäl för
ordar utskottet beviljandet av det före
slagna anslaget. Detta borde likväl upp
tagas å ett nytt 20 moment under 13 Ht. 
XIV kap. och icke å ett moment 22, såsom 
i regeringens proposition av misstag upp
givits. 

Helsingfors den 9 mars 1937. 

I ärendets behandling h'ava deltagit ord
föranden Pe'kka:Ia, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna V. Anna:la, Oajan:der, 
Furuhjelm, Hirvensalo, Hästbacka, Junes, 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till 13 Ht. XIV kap. 

i statsförslaget för år 1937 under 
ett nytt 20 moment bevilja ett reser
vationsanslag av 700,000 mark för 
Finlands deltagande i världsutställ
ningen i Paris år 1937; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda un
der år 1937 inflytande statsinkom
ster. 

Kuusisto, Leppälä, Pilppula, Rantala, Sal
menoja, Soini, Turkia och W elling samt 
suppleanterna Joukanen och Ryömä. 





1937 Bd.- Riksd. svar.- Prop. N:o 19. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
om beviljande av tiiJ.äggsanslag för Finlands deltagande 
i världslU.tstä.llningen i Paris år 1937. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N:o 19 om beviljande 
av tilläggsanslag för Finlands deltagande i 
värl,dsutstä1lningen i Paris år 1937, och 
har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
statsutskottets betänkande N :o 20, beslutat 

såsom t~ilägg hil 13 Ht. XIV kap. 
i statsförslaget för år 1937 under 

Helsingfors den 16 mars 1937. 

ett nytt 20 moment bevilja ett reser
vationsanslag av 700,000 mark för 
Finlands deltagande i världsutställ
ningen i Paris år 1937; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda un
der år 1937 inflytande statsinkom
ster. 
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1937 års riksdag N :o 20. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående använ
dande av ett anslag, som beviljats f"ör inrättande av en vård
anstalt f"ör kvinnliga alkoholister. 

I det reservationsanslag på 2,035,000 
mark, som Riksdagen under 20 Ht. II: 45 
mom. i statsförslaget för år 1936 beviljat 
för inrättande och uppförande av alkoho
li:stvårdanstalter, ingår 500,000 mark för 
inköp och iståndsättande av en sådan 
anstalt för kvinnor. På grund av att den 
ungdomskolon:i, vilken inrättats 'Pä statens 
ägande Ladugård i Lappträsk för vård av 
arbetslös ungdom, indrages den l maj 
detta år, har det befunnits ändamålsenli
gare att ändra den tidigare planen så
lunda, att en andra anstalt för manliga 
alkoholister inrättas på sagda Ladugård, 
varvid det av Nykterhetens Vänner 1nköpta 
a1koholistsanilltor1et Turwa IOiiiländras til~ 
alkoholistanstalt för kvinnor. Härav följer, 
,att det för inköp och iståndsättande av en 
anstalt för kvinnliga alkoholister reserve
rade anslaget av 500,000 mark ej behöves 
för ändamålet, utan skulle det erfordras 
för iståndsättande av anstalter för manliga 
alkoholister. På Perniö alkoholistanstalts 
mark finnes alldeles invid gårdsområdet 
en bostadslägenhet, benämnd Granvarp, om 
3.85 ha, omfattande tvenne boningsbyggna
der på två rum och kök. Förutom att 
denna lägenhet i framtiden kan medföra 
olägenheter för anstaltens verksamhet och 

Helsingfors den 26 februari 1937. 

den redan därför borde förvärvas till sta
ten, är den även erforderlig för beredande 
av bostäder för personalen, för vilket ända
mål den också nu är upphyrd. Denna lä
genhet jämte byggnader och inventarier 
står 1liU att köpa för ett pris av 90,000 
mark. 

Vid den alkoholistanstalt, som skulle in
rättas på Ladugård, erfordras genast från 
,början en isoleringsavdelning för de svå
rast skötta alkoholisterna. Enligt uppgjort 
projekt har byggnadsstyrelsen iberäknat 
byggnadskostnaderna för isoleringsavdel
ningen till 400,000 mark. 

I stöd av det ovan anförda föreslås, att 
Riksdagen ville besluta 

berättiga statsrådet att av det i 
statsförslaget för år 1936 unde1· 
20 Ht. Il kap. 45 mom. upptagna 
reservationsanslaget på 2,035,000 
mark använda 400,000 mark till 
uppförande av en isoleringsavdel
ning vid Lappträsk alkoholistanstalt, 
10,000 mark till iståndsättande av 
byggnaderna på samma vårdanstalt 
ock 90,000 mark till inköp av Gran
varp benämnda bostadslägenhet till 
alkoholistanstalten i Perniö. 

Republikens President 

P. E. SVINHUJ'VUD. 

Socialminister T. A. Jankonen. 
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1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 20. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 28 med 
anledning av regeringens proposition angående använ
dande av ett anslag, g,om beviljats för inrättande av en 
vårdanstalt för kvinnliga a.lkloholister. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag 
av den ·5 .innevarande mars till statsut
skottet för beredning remitterat regerin
gens proposition n:o 20 angående använ
dande av ett anslag, som beviljats för in
rättande av en vårdanstalt för kvinnliga 
allwholister. 

På skäl, som anföras i propositionen, 
och då priset på den lägenhet, vars inköp 
för ändamMet föreslagits, måste anses skä
ligt, förordar utskottet anslagets dispone
rande på föres>laget sätt. 

Utskottet föreslår, 

Helsingfors den 18 mars 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pellliala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
Hirvensalo, Junes, Kuus'isto, Leppälä, Moi-

att Riksdagen måtte besluta 
berättiga statsrådet att av det i 

statsförslaget för år 1936 under 
20 Ht. II kap. 45 mom. upptagna 
reservationsanslaget på 2,035,000 
mark använda 400,000 mark till 
uppförande av en isoleringsavdel
ning vid Lappträsk alkoholistanstalt, 
10,000 mark till iståndsättande av 
bygnaderna på samma vårdanstalt 
och 90,000 mark till inköp av Gran
varp benämnda bostadslägenhet för 
alkoholistanstaltens i Bjärnå räk
ning. 

lanen, Pilppula, Rantala, Salmenoja och 
Turida samt suppleanterna M. Hannula, 
Hiltunen, Peltonen och Österholm. 
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1937 ltd. - B.iksd. svår. - Prop. N:o 20. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående användande av ett anslag, som beviljats för 
inriiltta.nde av en värdanstalt för 'kvinnliga. alkoholister. 

Till Riksdagen har öv,erlämnats Regerin
gens proposition N :o 20 angående 'använ
dande av ett anslag, som !beviljats för in
rättande av en vävdanstalt för kvinnliga 
alkoholister, och har Riksdagen, som i ären
det emottagit statsutskottets betänkande 
N :o 28, heslutat 

berättiga statsrådet att av det i 
statsförslaget för år 1936 under 
20 Ht. II kap. 45 mom. upptagna 

lielsingfors den 23 mars 1937. 

reservationsanslaget på 2,035,000 
mark använaa 400,000 mark tm 
uppförande av en isoleringsavdel
ning vid Lappträsk alkoholistanstalt, 
10,000 mark tiU iståndsättande av 
byggnaderna på samma vårdanstalt 
och 90,000 mark till inköp av Gran
varp benämnda bostadslägenhet för 
alkoholistanstaltens i Bjärnå räk
ning. 





1937 års riksdag N :o 21. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
privata sjukvårdsanstalter. 

Under de senaste decen:ruierna ha såväl 
i stads- som i landskommuner inrättats tal
rika privata anstalter, i vilka sjuka erhålla 
behandling och vård. Angående inrättan
det av sådana anstalter finnes visserligen 
i ·gällande hälsovårdsstadga en del bestäm
melser, men dessa bestämmelser äro brist
fälliga och det har förblivit oklart, vilka 
alla inrättningar de berÖriJ,. I allmänhet 
hava sagda bestämmelser icke tillämpats på 
de under namn av natursanatorier, na
turenliga hälsovårds-, naturvårds m. m. an
stalt·er gående inrättningarna för behand
ling och vård av sjuka, och ej heller har 
för inrättandet av dessa särskilt tillstånd 
fordrats. Sådana inrättningar hava ofta 
en:bart i förvärvssyfte inrättats av perso
ner, vilka icke erhållit nämnvärd utbild
ning i diagnotisering och vård av olika 
sjukdomar. Ej heller har vid sådana in
rättningar ens närmelsevis alltid funnits i 
sjukvård förfaren personal, ehuru i dem 
behandlats sjukdomsfall av synnerligen 
olika art, bland dem t. o. m. smittsamma, 
i fråga om vilka stadgas straff för olovlig 
behandling och vård i lagen om utövning av 
läkarkallet. Hälsovårdsnämndernas över
vakning har även i bästa fall inskränkt 
sig blott till inseende över snyggheten och 

allmänt hygieniska omständigheter, medan 
åt·er inrättningens ·egentliga sjukvårdverk
samhet stannat utom all sakkunnig över
vakning. Fördenskull och då antalet av 
ifrågavarande inrättningar befinner sig i 
ständig tillväxt och deras verksamhet tillika 
utvidgas, har Regeringen funnit nödigt att 
i lagstiftningsväg inordna de nämnda in
rättningarnas verksamhet under swkkunnig 
ledning och övervakning. 

I anseende därtill, att de av kommu
nerna innehavda sjukvårdsanstalterna i 
allmänhet motsvara sitt ändamål och äro 
underställda statens tillsyn, har det icke 
befunnits nödigt att utsträcka de före
slagna stadgandena till dem, utan komme 
dessa stadganden att beröra enbart privata 
sjukvårdsanstalter, vilka finge inrättas en
dast med tillstånd av medicinalstyrelsen. 
Sjukvården i sådana anstalter borde 
åligga av medicinalstyrelsen godkända lä
kare och meddelat tillstånd för anstaltens 
inrättande kunna återkallas, där vägande 
skäl härför yppar sig. De närmare bestäm
melserna angående lagens tillämpning 
skulle utfärdas genom förordning. 

Med stöd av vad ovan anförts föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 

Lag 
om priv:ata sjukvårdsanstalter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Önslmr enskild person, bolag, förening 

eller annan sammanslutning inrätta sjuk-

865-37 

vårdsanstalt, söke tillstånd därtill hos me
dicinalstyrelsen. 

Byter anstalten ägare, skall för fort-
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sättarrdet av anstaltens verksamhet likaså 
sökas tillstånd hos medicinalstyrelsen. 

.Meddelat tillstånd kan återkallas, likaså 
anstalt stängas, där vägande skäl här
för prövas föreligga. 

2 §. 
Ovan i l § avsedd sjukvårdsanstalt bör 

hava av medicinalstyrelsen godkänd före
ståndare. 

3 §. 
Önskar den, som vid denna lags trä

dande i kraft innehar privat sjukvårds
anstalt, fortsätta dess verksamhet, göre 
inom ett år från lagens ikraftträdande an
mälan därom hos medicinalstyrelsen och 

Helsingfors den 5 mars 1937. 

ordne anstaltens verksamhet så, som i 
denna iag och med stöd av densamma ut
färdad förordning stadgas . 

4 §. 
Brott mot stadgandena i denna lag och 

med stöd av densamma utfärdad förord
ning bestraffas med böter. 

5 §. 
Närmare bestämmelser om verkställighe

ten och tillämpningen av d~mna lag utfär
das genom förordning. 

6 §. 
Denna lag träder i kraft den 
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Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för inrikesärendena Y. W. Puhakka. 



1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 21. 

E k o n o m i u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 14 
med anledning av regeringens proposition angående lag 
om privata sjukvårdsanstalter. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 12 mars 1937 till ekonomiutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n: o 21 angående lag om privata sjuk
vårdsanstalter. Efter att hava hört sak
kunniga får utskottet vördsamt anföra föl
jande. 

Genom statens försorg ha hälso- och 
sjukvårdsförhållandena i landet under se
naste tid på många sätt förbättrats och 
främjats, och i synnerhet ha betydande me
del offrats för inrättande och utvidgning 
av olika slags sjukhus. Emellertid före
komma en del sjukdomar, vilka i mycket 
stor utsträckning besvära befolkningen 
samt vilkas vård och bekämpande staten 
icke ägnat tillräcklig uppmärksamhet och 
nödiga medel. Detta är i synnerhet för
hållandet med de reumatiska sjukdomarna 
och flere sjukdomar av långvarig art. 
Följden härav har varit, att genom pri
vata personers och sammanslutningars för
sorg uppstått och alltjämt uppstå sjuk
vårdsanstalter, s. k. naturläkeanstalter, 
vilka söka fylla den antydda bristen i 
våra sjukhusförhållanden. 

Men, såsom · regeringens proposition 
nämnes, ha i dessa sjukvårdsanstalters 
verksamhet i flere fall iakttagits sådana 
bristfälligheter och missförhållanden, som 
äro i behov av rättelse. staten bör ordna 
förhållandena så, att de medborgare, som 
anlita dessa anstalter, ägnas en sakförstån
dig vård och icke utsättas för fara. 

Utskottet, vilket sålunda finner det i 
propositionen ingående lagförslaget av be
hovet påkallat, har i l § i detsamma infört 
en sådan ändring, att tillstånd till inrät
tande av sjukvårdsanstalt av ifrågavarande 
slag finge givas endast finsk medborgare 
eller finsk sammanslutning. Ytterligare 
har utskottet till 2 § fogat orden: ,och 
bör sjukvården vara underkastad kontroll 
av läkare, som godkänts av medicinalstyrel
sen", varigenom indirekt uttalas, att även 
annan person än läkare kan fungera såsom 
anstaltens föreståndare. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslaget sålydande: 

Lag 
om privata sjukvårdsanstalter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Privat sjukvårdsanstalt får inrättas en

dast med tillstånd av medicinalstyrelsen, 

vilket må givas finsk medborgare eller lag
ligen grundat och registrerat finskt bolag, 
andelslag, förening eller annat samfund. 
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Byter anstalten ägare, skall för fort
såttandet av anstaltens verksamhet likaså 
sökas tillstånd hos medicinalstyrelsen. 

Meddelat tillstånd kan återkallas, likaså 
anstalt stängas, där vägande skäl härför 
prövas föreligga. 

2 §. 
Ovan i l § avsedd sjukvårdsanstalt bör 

Helsingfors den 9 november 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Reinikainen, viceordförande Kaa
salainen samt led~möterna Aarniokoski, A. 

hava av medicinalstyrelsen godkänd före
ståndare, och bör sjukvården vara under
kastad kontroll av läkare, som godkänts av 
medicinalstyrelsen. 

3-6 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Halonen, Helenelund, Kemppi, Kuittinen, 
Metsäranta, Nikkola, Penttala, Pesonen, 
Soininen, Tolonen och V ehkaoja. 



Reservation. 3 

Reservation. 

Enligt vår åsikt innebär regeringens 
föreliggande proposition angående lag om 
privata sjukvårdsanstalter en strävan i den 
riktning, att med denna lagstiftning, därest 
medicinalstyrelsen så prövade skäligt, den 
vid samtliga naturläkeanstalter bedrivna 
naturhälsovården och verksamheten vid na
turvårdsanstalter m. fl. liknande sanatorier 
kunde omöjliggöras genom de stadganden 
av olika slag sagda lagförslag innehåller. 
Denna strävan åskådliggöres bäst även 
därigenom, att ifrågavarande proposition 
icke haft ett enda ord av erkänsla till övers 
för sagda sanatorier. Däremot framträder 
deras verksamhet i en mycket misstänklig 
dager, och man har alls icke velat skänka 
erkännande åt de vårdmetoder, enligt vilka 
patienterna vårdats å de nämnda sjuk
vårdsanstalterna. 

I ännu mindre mån har i regeringens 
proposition beaktats den av allmänt erkän
nande förtjänta inverkan sagda sanatorier 
haft på vårt folks hälsoförhållanden. 

Då enligt detta lagförslag medicinalsty
relsen tillförordnar och godkänner före
ståndarna för de nämnda anstalterna och 
kan föreskriva, att en noggrann dagsjour-

Helsingfors den 9 november 1937. 

A. Halonen. 
Heikki Vehkaoja. 

nal föres, kunna sagda anstalter utan vi
dare stängas på grund av de uppgifter 
dagsjournalerna innehålla, därest vården 
icke meddeats i enlighet med medicinalsty
relsens uppfattning och fordringar. 

Då enligt vår åsikt flere av dessa sana
torier tillkommit av förhållandenas tvång, 
enär hos oss icke från statens och ej heller 
i högre grad från läkarsammanslutningar
nas sida tillräckligt avseende fästs vid an
stalterna för vård av reumatiska åkommor 
och andra sjukdomar av dylik art, borde 
de ifrågavarande anstalternas ställning icke 
undergrävas och deras verksamhet kring
skäras 'genom en sådan mängd av olika 
stadganden, som det nu föreliggande lag
förslaget innehåller. 

Även ekonomiutskottet erkänner i moti
veringen till sitt betänkande de sistnämnda 
sanatoriernas betydelse men godkänner icke 
förty regeringens mot dem riktade lagför
slag. På grund härav anse vi oss icke 
kunna omfatta ekonomiutskottets betän
kande. Vi få förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte förkasta 
ifrågavarande lagförslag. 

Heikki Soininen. 
Antti Kemppi. 
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1937 Rd. - Riksd. skr. - Prop. N: o 21. 

R i k s d a g e n s s k r i v e l s e med anledning av Re
geringens proposition angående lag om privata sjukvårds
anstalter. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 21 angående lag om 
privata sjukvårdsanstalter, och har Riks-

Helsingfors den 18 december 1937. 

dagen, som i ärendet emottagit Ekonomi
utskottets betänkande N: o 14, icke hunnit 
slutbehandla ärendet. 





1937 års riksdag N :o 22. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående anvi
sande av anslag för sänkning av räntan å lån, som av Osuus
kassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö benämnda bolag bevil
jats ur det s. k. franclånet. 

I sin proposition till Riksdagen angående 
statsförslaget för år 1937 hade Regeringen 
upptagit ett anslag av 3,100,000 mark för 
sänkning av räntan å lån, som beviljats 
av Osuuskassojen Keskuslainarahas'to-Osa
key'htiö oeh Finlands Hypoteksförening. 
Av detta anslag hade 1,000,000 mark 
föreslagits ti'll understöd för sänkning 
av räntan till 6 % å lån, som bevil
jats av Osuus:kassojen Keskuslainarahasto
Osakeyhtiö, på villkor att Centralkredit
anstalten själv ansvarade för 1 l 4 % sänk
ning beträffande de lån, som utgivits 
ur medel hörande till det s. k. franc
lånet. Denna framställning godkändes av 
Riksdagen. Erhållarrdet av det ränteunder
stöd, som stat·en för ·innevarande år bevil
jat, har således beträffande de jordbrukare, 
vilka erhållit franclån, lämnats beroende 
av, huruvida Osuusi~assojen K.eskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö anser sig kunna svara 
för 1 / 4 % räntesänkning åt låntagarna, 
vilket för bolaget skulle betyda en minsk
ning 'av omkring 600,000 mark i ränte
inkomster. 

Vid bedömandet av Osuuskassojen Kes
kuslainarahasto-Osakeyhtiös möjlighet i 
förenämnda avseende bör beaktas, att 
räntemarginalen för största delen av bo
lagets kapital är definitivt fastställd. 
Sådant kapital utgör de av staten ge
nom bolagets förmedling beviljade lå
nen för stödjande av småbrukarnas pro
duktion och jordbrukarnas produktions
inrättningar samt åt jordbrukare och kom-
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muner b€viljade långvarig1a amorterings-
1ån, vilka lån sammantagna utgöra när
mare 3

/ 4 >av Osuuskassojen Keskuslaina
rahasto-Osakeyhtiös hela utlåning. För 
de förstnämnda av staten beviljade lå
nen utgör bolagets förmedlingsprovision 
i medeltal omkring 0.3 % samt för de 
av bolaget utgivna amorteringslånen om
kring 0.2 %. Om bolaget icke erhölle 
någon ersättning för de kostnader sköt
seln av jordbrukarnas franclån förorsakar, 
ehuru dessa lån utgöra ungefär hälften av 
de 'amorteringslån bolaget utgivit och om
kring fjärdedelen av bolagets hela utlå
ning, utan bolaget vore tvunget att hand
hava denna förmedling med en direkt för
lust av O.o5 %, vilket bleve fallet om det 
av Riksdagen uppställda villkoret tilläm
pades, så 8kulle detta hava till följd en 
förhöjning av de av bolagets utlåningsrän
tor, vilka bolaget efter fri prövning kan 
fastställa. 

Sådana lån och krediter, vilkas ränta bo
laget kan enligt egen prövning bestämma 
och genom vilkas förhöjning förenämnda 
arvode för franclånets skötseil kunde hop
bringas, äger !bolaget endast något över en 
fjärdedel av hela sin utlåning. Räntorna 
av denna del av sin utlåning har bolaget 
redan nu varit tvunget att hålla cirka .en 
procent högre än det med hänsyn till det 
rådande penningläget och kreditens ända
mål annars hade varit sa!kenligt och nöd
vändigt.. Detta har föranletts ~av att bola
get lidit och lider varje år en avsevärt stor 
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agioförlust på den del av franclånet, som 
de jordbrukare, vilka därur erhå;llit lån 
icke ännu hunnit lyfta, ·då finska marken 
skildes från guldet, och har den andel bo
laget fått bära av franclånets agioförlust 
uppgått för år 1935 till omkring 2.9 milj. 
mark och för år 1936 till omkring 2.7 
milj. mark 

Osuuskasso j en Keskuslainarahas to-Osruke
yhtiö har därför bragt till statsrådets 
kännedom, att bolaget icke anser sig 
kunna fylla det villkor Rik'ldagen upp
ställt för bevrljandet av l milj. mark för 
sänkning av räntan till 6% å de av bo
laget förmedlade långvariga amorterings
lånen och att bolaget räknat från början 
av detta år måste av de jordbrukare, som 
erhållit franclån, i enlighet med skuldse
delns villkor indriva 6.e % ränta, såvida 
det i(lke från statsmaktens sida anses före
finnas möjlighet att ännu ordna saken på 
annat sätt. 

Då efter den vid årsskiftet skedda sänk
ningen av räntan spal'iban'kernas och andels
kassornas ränta för kortvariga lån, med 
undantag av de fattigaste trakterna i lan
dets östra och norra delar, allmänt kom
mer att utgöra cirka 5 1

/ 4-5 1
/ 2 % och då 

nya amorteringslän redan kunna beviljas 
till cirka 5% ränta, är det uppenbart, 
att i förmögnare trakter knappast någon 
längre är villig 1att för lån mot förstklas
sig inteekning betala en ränta uppgående 
ti!ll 6.6 %, utan uppsäger och återbetalar 
ett sådant län, vartill han enligt lag och 
sin skuldförbindelse är berättigad. Ett så
dant resultat vore beklagligt i synnerhet 
därför, att det innebure en ytterligare för
sämring av lantbrukets kreditförhå:llanden, 
enär franclånen huvudsakligen ·komme att 
förändras till kortvarig kredit. Men en 
avsevärdare äterbetalning skulle även för
orsalka staten betydande förluster. Osuus
kassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö 
vore nämligen då tvunget, utan att kunna 

varken invänta lämpligt ögonMick eller 
iakttaga ändamålsenlig planmässighet vid 
obligationernas återköp, att ansroaffa obli
gationer hörande till franclånet utöver det 
normala tiU samma belopp, som dessa lån 
återbetalas till bolaget. På annat sätt kan 
boLaget icke använda det sålunda äterbe
talade kapitalet med dess höga ränta. Till 
följd av de härigenom nödtvungna inkö
pen av obligationer komme sannolikt obli
gationernas inköpskurs att avsevärt stiga, 
den av obligationernas äterköp förorsa!lmde 
agioförlusten att växa och såväl statens som 
Osu uskasso j en Keskuslainarahasto-Osa;key h
tiös andelar i agioförlusten att bliva större. 

Rättvisan fordrar att den lindring av 
ränt·ebördan, som staten understöder, 
främsta rummet kommer sädana läntagare 
till del, där möjlighet till sänkning av rän
torna icke för€finnes till följd av vissa all
männa av läntagarna själva oberoende or
saker. Till denna grupp höra de läntagare, 
vilkas lån utgivits ur medel, som erhållits 
av ifrågavarande franclån. Dessutom äro 
de, som erhållit franclån, huvudsakligen 
småbrukare, vilka i främsta rummet borde 
bliva dehtktiga av en sådan av staten un
derstödd räntelindrin:g. Av dem, som er
hållit franclån, utgöra nämligen omkring 
58% sädana jordbrukare, vilkas åkerarea~l 

understiger 10 ha och öv·er 90% sådana, 
vilkas å:kerareal understiger 25 ha. I detta 
sammanhang bör även beaktas att räntan 
å lånen åt innehavarna av kolonisations
läg.enheter, med viJ:ka andelskassornas med
lemmar delvis kunna jämföras, med !'tats
ma:ktens bistånd sänkts till 3 % och att 
räll'tan å :tån, som e11hå11its av Mawkiin
teistöpa.nkk~ :sänkts tiLl 4-5 %. De, som 
erhållit franclån, äro •likväl i många fall 
i lika hög grad i behov av understöd för 
att räntan å deras län måtte nedgå som de 
lån•taga.re, vHka erhållit län av Maa;kiinteis
töpankki. De förstnämnda lånt·agarna 
befunn•o sig redan, innan Maa1kiinteisti:i-
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pankkis verksamhet ordnades, beträffande 
skötseln av sina skulder i trångmål, vilka 
skulder man just med dessa franclån 
stabiliserade. 

Såsom av det ovan 'anförda framgår är 
det även med beaktande av statens fördel 
av största vikt att deras ränta, vilka ·er
hållit franclån, regleras så, att lånen icke 
i större mån återbetalas innan nämnda lån 
kan ånyo ordrras. Ijånens för tidiga åter
betalning kan sannolikt förhindras endast 
sålunda, att räntan å lånen med tillhjälp 
av statens understöd sänkes från 6.6 % 
till 5.5 %- För sällikning av franclånens 
räntor för detta år till förenämnda pro
centtal vore Osuuskassojen Keskuslaina
ra'hasto-Osakeyhtiö i behov av statens un
derstöd till ett belopp av omkring 2.5 
milj. mark. Då i innevarande års stats
förslag under 15 Ht. IV: 4 för ändamålet 
redan finnes beviljat l milj. mark, erford
rar sakens ordnande på förenämnt sätt ett 
tilläggsanslag av 1.5 milj. mark 

Helsingfous den 5 mars 1937. 

Med stöd av vad ovan framhållits före
slås, 

att Riksdagen måtte besluta, 
såsom tillägg i statsförsl;aget för 

år 1937 under 15 Ht. IV: 4 bevilja 
för sänkning av räntan å de ur det 
s. k. franclånet av Osuuskassojen 
K eskuslainaralwst o-O sakey htiö be
nämnda bolag beviljade lånen ett 
anslag av 1,500,000 mark; 

upphäva det för erhållandet av det 
redan beviljade understödet av 1 mil
jon marli för sänkning av räntan å 
lån fastställda villkoret, att Osuus
kassojen Heskuslainarahasto-Osake
yhtiö självt svarar för 1

/ 4 % ränte
sänkning för lån, utgivna ur det s. k. 
franclånet; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av förenämnda utgift anlita 
under år 1937 inflytande stats
inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KADLIO. 

Finansminister .Juho Niukkanen. 





1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 22. 

S t a t s u t s k o ,trt e t s b e t ä n k a n d e N :o 38 med 
anledning av reg,eringens proposition angående anvisande 
av ans[ag för sänkning av räntan å lån, s,om av Osuus
kassojen Keskuslainarahasto~Osakeyhtiö benämnda bolag 
beviijats ur det s. k. franciånet. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 12 sistlidne mars till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 22 angående anvisande av anslag 
för sänkning av räntan å lån, som av 
Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyh
tiö benämnda bolag beviljats ur det s. k. 
franclän et. 

På grund av de skäl, som anföras i pro
positionen, förordar utskottet det före
slagna anslagets beviljande och upphävande 
av villkoret för dispositionen av det tidi
gare beviljade anslaget. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta, 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 under 15 Ht. IV: 4 bevilja 

Helsingfors den 9 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
M. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst-

för sänkning av räntan å de ur det 
s. k. franclånet av Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö be
nämnda bolag beviljade lånen ett 
a,nslag av 1,500,000 mark; 

upphäva det för erhållande av det 
redan beviljade understödet av 1 mil
jon mark för sänkning av räntan å 
lån fastställda villkoret, att Osuus
kassojen Keskuslainarahasto-Osake
yhtiö självt svara1' för 1

/ 4 % ränte
sänkning för lån, utgivna ttr det s. k. 
franclånet; samt 

berättiga stats1·ådet att för best1·i
dande av förenämnda utgift anlita 
under år 1937 inflytande stats
inkomster. 

backa, Junes, Kuusisto, Lehtokoski, Lep
pälä, Lo:hi, Moilanen, Rantala, Salmenoja, 
Soini, Turkia och W elling samt supplean
terna Huittinen och Österholm. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - ·Prop. N:o 22. 

R i k s d a g e n s ·s v a r å Regeringens proposition 
angående anvisande av anslag för sänkning av räntan ä 

·län, som av Osuru:skwssojen Ke~usla.inarahwsto-Osalreyhtiö 
benämndia bolag bevi1jat's :ur det s. k. franclånet. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 22 angående an'Vi
sande av anslag för sänkning av räntan å 
lån, som av Osuuskassojen Keskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö 1benämnda bolag bevi·l
jats ur det s. k. franclånet, och har Riks
dagen, som i ärendet. ·emottagit statsutskot
tets betänkande N :o 38, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under 15 Ht. IV: 4 bevilja 
för sänkning av räntan å de ur det 
s. k. franclånet av Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö be-

Helsingfors den 17 april 1937. 

nämnda bolag beviljade lånen ett 
anslag av 1,500,000 mark; 

upphäva det för erhållande av 
det redan beviljade understödet av 
1,000,000 rnark för sänkning av rän
tan å lån fastställda villkoret, att 
Osuuskassojen Keskuslainamhasto
Osakeyhtiö självt svarar för 1

/ 4 % 
räntesänkning för lån, utgivna ur 
det s. k. franclånet; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av förenämnda utgift anlita 
under å1· 1937 inflytande stats
inkomster. 
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1937 års riksd'ag N :o 23. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av tilläggsanslag för · väderleksrapportering och inter
nationell meteorologisk verksamhet. 

Enligt den i januari detta år fastställda 
in ternationella tid ta bellsöverenskommelsen 
för ordnande av luftfarten kommer flyg
trafiken å Helsingfors och Åbo flygstatio
ner att betydligt ökas från dagen för 
överenskommelsens ikraf<tträdande, den 4 
instundande april. Utöver den nuvarande 
dagliga flygturen på Stockholm och Re
val tillkommer en andra daglig flygtur 
till och från Stockholm samt för luftfarten 
på Mellaneuropa och Polen, ytterligare 
två dagliga flygturer till och från Reval. 
I hemlandet tillkomma dessutom under 
sommaren trvå flygförbindelser, dagliga 
flygturer mellan Helsingfors och Tammer
fors samt mellan Helsingfors och Viborg. 

Med anledning wv de ökade flygförbin
delserna måste även flygväderlekstjänsten 
ytterligare utvidgas, så att den kan upp
fy.lla de på densamma för flygtrafikens 
säkerhet ställda internationella fordrin
garna. För den skull har meteorologis!ka 
centra:lanstalten, som hos oss ombesörjer 
flygväderlekstjänsten, ur synpunkten av 
flygtrafikens säkerhet ansett nödvändigt 
en ökning av personalen för väderleks
rapporttjänst.en vid flygstationerna i Hel
singfors och Åbo nödvändig. 

Då flygtrafiktiden vid flygstationerna i 
Helsingfors och Åbo från april kommer att 
såväl söcken- som helg- ocih. högtidsdagar 
omfatta omkring 12 timmar i dygnet, del
vis t. o. m. mera, och då en med väderleks
tjänst förtrogen personal under hela denna 
tid vara tillstädes rvid nämnda flygstatio-
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ner, har meteorologiska centralanstalten 
ansett nödvändigt, att vid flygstationen i 
Helsingfors utom den nuvarande flygme
teorologen och ·väderlekskartritaren anstäl
las två flygmeteorologer och två kartritare 
&amt vid flygstationen i Åbo utom den 
tidigare flygmeteorologen en andra flyg
meteorolog. Dessas avlöning har meteorolo
giska centralanstalten föreslagit ordnad på 
samma sä:tt som för närvarande, så att 
flygmeteorologerna skulle erhålla yngre 
flygmeteorolog tilllkommande arvode, 3,000 
mark i månaden, och kartritarna 1,40(} 
mark i månaden. Dessutom borde utmed 
och i närheten av flyglederna inrättas 
några nya stationer för ·väderleksobser
vation, vilka per telefon eller telegraf 
till flygstationerna insända meddelanden 
om sina observationer. De av observa
tionsnätets komplettering och rapporternas 
insändande ,härflytande kostnaderna hava 
beräknats till 28,000 mall'k, vartill kommer 
tryckningskostnaderna för den i väderleks
rapportverksamheten för dagligt bruk er
forderliga, i de internationella konrventio
nerna förutsatta väderlekskartan, 4,400 
mar!k. Vid flygstationen i Helsingfors be
höves dessutom en för ändamålet lämplig, 
med specialklaviatur försedd skrivmaskin, 
vars anskaffande kommer att kosta 7,200 
mark. 

Den sålunda utvidgade flygväderleks
tjänsten har i enli~het med det ovanstående 
under innevarande år beräknats medföra 
följande kostnader: 



2 N:o 23 

l. 3 yngre flygmeteo!lologer, arvode a 3,000 
mark i månaden, för 9 månader ....... mk 81,000 :-

2. 2 väderlekskartritare, arvode a 1,400 
mallk i månaden, för 9 månader . . . . . . . , 25,200:- mk 106,200:-

3. kompletter~ng av observationsnätet och väderleks.rappor-
terna ............................................ . 

" 
28,000:-
4,400:-
7,200:-

4. tryckning av väderlekskartorna ..................... . 
" 5. anskaffning av skrivmaskin ........................ . 
" 

En del arv kostnaderna för flygväder leks
tjänsten återinflyta till staten i form av 
s. ik.. landningsarvgifter, som uppbäras för 
flygstationernas användande, ty enligt de 
för flygstationerna fastställda stadgarna in
går i landningsavgiften uttryckligen väder
leksohservations- och xadiotjänst. 

I stöd av det ovan anförda föreslås, 

att Riksdagen ville besluta till 

Helsingfors den 5 mars 1937. 

Summa m:k 145,800:-

det i statsförslaget för år 1937 under 
11 Ht. XIX: 10 ,Väderleksrapporte
ring och internationell meteorologisk 
verksamhet" upptagna anslaget av 
360,100 mark bevilja ett tilläggs
anslag av 145,800 mark; samt 

att statsrådet måtte berättigas att 
för bestridande av nämnda utgift 
använda till staten under år 1937 
inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Lantbruksminister P. V. H eikkinen. 



1937 Bd. - U. B. ~ Prop. N :o ~3. 

S t a t s .u t s k o t t e t !S 1b e t ä n k a n d e N :·o 32 med 
anledning av regeringens proposition Jangående bevilj,ande 
av tilläggsanslag för väderleks!I1apportering och interna
tionell meteorologisk verksamhet. 

Ri!ksdagen har jämte p.votokoMsutdrag av 
den 12 innevarande mars till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position rn:o 23 angående beviljande av tiU
läggsanslag för väderleksrapportering och 
internationell meteorologisk verksamhet. 

På i propositionen anförda skäl finner 
utskottet det av behovet påkallat, att det 
föreslagna anslaget beviljas. 

Utskottet fär vördsamt fö11eslå, 

Helsingfors den 23 mars 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pewkala, viceordföranden TarWka
nen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, Har
v·ala, Hirvensalo, Häst!backa, Kuusi:sto, 

att Riksdagen ville besluta 
till det i statsförslaget för år 1937 

under 11 Ht. XIX: 10 ,Väderleks
rapportering och internationell me
teorologisk verksamhet'' upptagna 
anslaget av 360,100 mark bevilja e,tt 
tilläggsanslag av 145,800 mark; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda utgift använda till 
staten under år 1937 irvflytande in
komster. 

Leppälä, Moilanen, Pilppu[a, Salmenoja, 
Soini, Turk~a och W elling samt supplean
terna M. Hannula, Hiltunen, Huittinen, 
Peltonen och Tuorila. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N :o 23. 

R i k 'S d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående beviljande av tilläggsalliSlag för väderleksrap
portering och internationell meteorOilogisk verksamhet. 

Til'l Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 23 angående !bevil
jande av tilläggsanslag för väderleksrap
portering och internationell meteorologisk 
verksamhet, och har Riksdagen, som i ären
det emottaJgit· statsutskottets betänkande 
N:o 32, beslutat 

till det i statsförslaget för år 1937 

Helsingfors den 24 mars 1937. 

under 11 Ht. XIX: 10 ,Väderleks
rapportering och internationell me
teorologisk verksamhet" upptagna 
anslaget av 360,100 mark bevilja ett 
tilläggsanslag av 145,800 markj samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda utgift använda till 
staten under år 1937 inflytande in
komster. 





1937 års riksdag N:o 24. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående fram
ställning av inhemskt flytande bränsle. 

Till bränsle för motorer behöver vårt 
land årligen omkring 150 miljoner kilo
gram flytande bränsleämnen, nafta, petro
leum och bensin. Nafta (råolja) förbruka 
industriella anläggningar för nedsmältning 
och upphettning av metaller, kraftverkens 
dieselmotorer, de nya linjebilarna (diesel
och hesselmannmotorerna), Jarnvägarnas 
motorvagnar, många 2-takts lantbruksmo
torer, de s. k. lågtryCJksdieselmotorerna 
(t. ex. sjöbeva;kningsväsendets motorer) och 
några fartyg för ångpanneeldning ; och 
hava försök gjorts att använda sådan även 
i flygmaskiner. Petroleum åter användes 
bl. a. för lantbrukets förbränningsmotorer, 
fiskarmotorer och traktorer samt bensin för 
automobiler, båtmotorer och flygmaskiner. 
Vår största isbrytare Jääkarhu eldas för 
närvarande med estländsk brännskifferolja. 
Användningen av alkohol, i främsta rum
met sulfitsprit, såsom ·motorbränsle har 
tills vidare icke någonstädes kommit vid
sträcktare i bruk, förutom i en del länder 
av sparsamhetsskäl inblandat i ur nafta 
destillerat bränsle, huvudsakligen bensin. 
Importen till Finland av naftapr.odukter, 
vilken t. ex. år 1934 utgjorde 171 milj. 
mark, medan totalsumman för alla bränsle
ämnen (även fasta) uppgick till 412.7 milj. 
mark, har år från årr stigit och kommer 
fortfarande att stiga på grund av det stän
digt ökade bruket av motorfo11don och 
andra motorer. 

Då sålunda användningen av motorer 
och andra anläggningar, vilka förbruka fly
trunde bränsleämnen, på wlla håll tilltager 
i ofantlig grad och behovet av dessa ämnen 
på sådan grund väX'er redan under freds
tid, för att icke tala om de flytande 
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bränsleämnenas avgörande betydelse under 
krig, så hava t. o. m. länder med rika olje
källor börjat skyndsamt utföra undersök
ningsarbeten för att bliva oberoende av 
naturkäHorna, vilkas produktion börjar av
taga och i ingen händelse i längden kom
mer att kunna tillfredsställa den oavbrutet 
till tagande förbrukningen. 

Ej heller Finland kan i detta avseende 
förbliva en åskådare, ty inom kort blir det 
i synnerhet med avseende å motorbränsle 
på ett betänkligt sätt beroende av utlandet. 

I främsta rummet borde man sålunda 
hos oss trygga sig vid våra ymniga råva
ror, träet och bränntorven. Jä;mrväl lant
bruks- och industriprodukter samt dessas 
avfall kunna tagas till råvara för fram
ställning av motorsprit. Men enär spriten 
av flere orsaker ej är fullt lämplig eller 
pra:ktisk att användas såsom bränsle för 
motor.er och dess framställning redan är 
klarlagd - det återstår blott att tillämpa 
alkoholbränslet i pra)ktiken - upptages den 
ej tiH behandling i detta sammanhang, lik
som ej heller användningen av trä- och 
träkolgas, som i sinom tid ånyo skall upp
tagas till prövning. 

Spörsmålet om ordnarrdet av möjligheten 
att erhålla flytande bränsle är, såsom av 
det sagda redan framgår, för oss i många 
avseenden en livsfråga och kräver vid så
dant förhållande en snar lösning. Våra 
regeringar ha även för många år sedan 
ägnat saken uppmärksamhet. Redan år 
1918 dryftades frågan på inbjudan av den 
dåvarande regeringen av representanter för 
sulfitcellulosaindustrin vid ett gemensamt 
möte i V asa; och v oro dessa ense därom, 
att de skyndsammaste åtgä11der borde vid-
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tagas för tillgodoseende av behovet av fly
tande bränsleämnen genom produktion i 
eget lan:d, åtminstone i så stor omfattning, 
att det mest trängande behovet för vår för
svarsmakt bleve tillgodosett. situationen 
i fråga om tillgången på motorbränsle var 
så tillspetsad, att regeringen åt finska sta
ten av det rikssvenska ,Aktiebolaget 
Ethyl'' förvärvade sig användningsrätten 
till patentet för framställning av sulfitsprit 
ur cellulosans avfaHslut. Produktion av al
kohol i stor skala ficks likväl icke till 
stånd på grund av särskilda av förbuds
lagsstadgandena uppställda hinder, för vil
kas avlägsnande regeringen med anledning 
av en hemställning av Riksdagen den 27 
januari 1919 avlrut en ,proposition i syrte 
att möjEggöra d:ramställning av motor
alkohol. På grund av propositionen införde 
Riksdagen i den s. k. förbudslagen en änd
ring som fastställdes den 16 ~april1919. Men 
på grund av betungande villkor strandade 
frågan om anorduandet av sulfitsprits
produktion och därme'd ånyo försöket att 
framställa inhemskt motorlbränsle. Frågan 
om framställning av motorsprit lämnades 
år 1923 åter för undersökning åt den s. k. 
alkoholkommitten, utan att saken likväl 
dess vidare mognade. 

Regeringen ägnade saken fortsatt upp
märksamhet oeh uppdrog åt en av den
samma den 29 augusti 1930 tillsatt kom
mitte att undersöka frågan om möjlighe
terna att framställa sprit för bränsle- och 
industriändamål samt 1även om användnin
gen av sprit och bensin för trafikändamåL 
Kommitten, ·vars ordförande var bergsrådet 
Y. Pulkkinen, utförde särskilda undersök
ningar angående utvinning av sulfitsprit 
och fäste uppmärksamheten jämvtäl vid 
uhecklandet av träsockerindustrin. Nämnda 
kommitte avgav sitt förslag till stats
rådet den 23 september 1932 och före
slog bl. a. att frågan om sulfitspriten för 
utredning skulle överlämnas till Oy. Alko-

holiliike Ab., till vilket bolag den seder
mera även överlämnades. 

Emellertid fann ekonomiska försvars
rådets industrisektion, på vilken denna 
fråga angående industrins förs'Varsbered
skap i främsta rummet ankommer, att in
hemsk produktion av atkohol borde fås i 
gång i sådan omfattning, att försvarsmak
tens mest trängande behov i tillspetsade si
tuationer kunde tillgodoses genom produk
tion i eget land. Industrisektionen upp
drog åt ingenjören R. Ho11mi att verkställa 
en undersökning o0h utarbeta ett utlåtande 
för frågans belysande. Utlåtandet blev fär
digt den 30 augusti 1933 och innefattade 
jämväl ett förslag om iJ11blandningstvång. 
Vid samma tid fullbordade Oy. Alkoholi
liike Ab. en .framställning i samma ri>ktning. 
Ärendet kom sedan tiH ministeriet för kom
muni<kationsväsendet och allmänna arbe
terra, som tillsatte en kommission för att 
uppgöra förslag till lag angående inbland
ningstvång och förslag till verkställighets
förordning för densamma. 

Suomalaisten Teknikkojen Seuras kemist
ingenjörsklubb :~läste sedermera uppmärk
samheten vid framställning av konstgjord 
rånafta m torv och trä medelst hydrering. 
I anledning av saken inlämnade klubben 
tiH handels- och industriministeriet den 
27 november 1933 en skrivelse med anh:ål
lan om tillsättande av sakkunniga bl. a. för 
utredande av frågan, huruvida prof. Komp
pas i detta syfte utarbetade metod hade 
möjligheter att utvecklas till framställning 
av ett lämplig.t inhemskt flytande bränsle. 
Maatalousseurojen KeSkusliitto inkom jäm
väl vid samma tid tiH statsrådet med ett 
eget initiativ angående utveckling av trä
och träkolsgeneratorer under framhållande 
av deras stora försvarstekniska och natio
nalekonomiska betydelse och med anhållan, 
a;tt statsrådet måtte tillsät'ta en kommitte 
för att undensöka, ipå vilket sätt underlät-
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tande av am~kaffningen av trägeneratorer 
hos oss bäst kunde genomföras. 

Med anledning av dessa från olika håll 
inkomna initiativ tillsatte statsrådet den 
20 september 1934 en kommitte ,för att i 
hela dess vidd ur :Såväl teknisk som eiwno
misk synpunkt undersöka möjligheten att 
använda inhemskt bränsle i motorer, såväl 
användni:rig av trä eller träkol i trägenera
ratorer som framställning av ett flytande 
bränsle ur cellulosaindustrins avfall och 
lantbruksprodukter eller torv (prof. Komp
pas metod)". Kommitten, vars digra ut
låtande inlämnades till statsrådet den 9 
augusti 1935, föreslog i syft·e att göra bru
ket av trä- och träkolsförgasare allmän
nare bl. a. särskilda understödsåtgärder för 
dem, som använda sådana generatorer, samt 
inrättande av ett statsligt specialorgan, som 
ägde draga försorg om de uppgifter och 
anordningar, vil'ka höra samman med lö
sandet av våra bränslefrågor. Med av
seende å f·ramställning.en av flytande 
bränsleämnen ater kunde ifrågakomma al
kohol tillverka:d av sockerbetor, potatis, 
spailmmål, träsocker m. m. ävensom sulfit
sprit. Men fastslog kommitten, att 3;lko
holen såsom sarlan ]eke är fullt lämplig så
som motorbränsle, utan på :sin !höjd in
blandad i bensin, vilket i sin tur skuHe på
kalla s. k. inblandningstvång, vilket ej hel
ler det •anses :Önskvärt. 

Vad sedan angår framställningen av mo
torbräin:sle .på syntetisk vä:g, varvid såsom 
råvara användes kolhaltiga ämnen, såsom 
stenlkol, koks, brnkol, bränntorv, trä och trä
avfall, brännskiffer och stenkolstjära, fram
håller kommitten att frågan i allt högre grad 
tilldrager sig regeringarnas uppmärksamhet, 
och detta även i länder, vilka .producera rna
turolj·a. Av fra:mstä:Hningsmetoderna är här
vid den mest uppmärksammade prof. Ber
gins' s. k. högtrycksf.örf-arande, vilket redan 
utve~klats ·för tiHä:mpning i praktiken. Vid 
detsamma användas kolrika ämnen, stenkol, 
koks och brumkoL Enligt denna metod fram-

ställdes t. ex. i Tyskland år 1935 c. 350,000 
ton bensin (Leunabensin). Nya fabriker 
hava inrättats och inrättas fortfarande icke 
blott i Tyskland utan även i andra, t. o. m. 
mindre länder. I prof. Komppas tillverk
ningsmetod, som baserar sig på förenämnda 
Bergius-förfarande, användes säsom råvara 
kolfattigare ämnen, torv eller trä och trä
avfall, aUtså ämnen, av vilka vi i Finland 
hava nästan outtömliga förråd. Såsom re
sultat av hydreringen erhålles härvid en 
naftaartad olja, ur viLken medelst destilla
·tion utvinnes bensin, petroleum, smörjoljor 
m. fl. värdefulla produkter. Prof. Komppas 
laboMtorieundersökningar hava utförts med 
vetenskaplig vederhäftighet och med sådan 
noggrannhet, att metodens laboratorleskede 
redan krun anses fullbordat. På basen härav 
föreslår kommitten, att för vidare utveck
lande av prof. Komppas metod för hydre
ring av torv måtte uppföras en mindre 
försöksanstalt, i vilken man med tillhjälp 
av kontinuerligt arbetande a;pparater lkunde 
komplettera dessa laboratorieundersöknin
gar och utföra de förberedande arbetena, 
vilka höra till detta undersökningsskede. 

För den händelse, att denna mindre an
stalt medförde gynnsamma resultat, borde 
försöken med Komppas metod sedan fort
sättas i en större anstalt för utförande av 
de slutliga undersökningar som föregå 
uppförandet av en .inrättning för mass
produktion. 

I motiveringen tm den kommittens be
tänkande vidfoga'de kostnadskalkylen fin
ner 'lmmmitten det 'tillbörligt, a:tt staten 'er
lägger en gottgörelse åt prof. Komppa för 
de av honom redan utföl'da hydreringsun
dersökningarna. I avtalet angående gott
görelsen bör inbegripas patenträttigheterna 
till prof. Komppas hydreringsförfarande 
samt alla f'Örbättringar och kompletteringar 
av hans metod. Detta finner komrmitten 
icke blott sakligt och på:kallat fö.r under
sökningsarbetenas fria utförande, utan 
även rättvist. 



4 N:o 24 

Uppförandet av ovannämnda försöksan
stalt och utförande av högtrycksundersök
ningar medföra jåmväl den nyttan, vilken 
ieke bör skattas ringa, att inhemska män, 
ingenjörer 'och tekniker, då bleve i tillfälle 
att stifta bekantskap med och vinna övning 
och erfarenhet på högtry0kskemins om
råde, som skapar nya möjligheter för ut
veckling av den produktiva verksamheten. 

En mindre undersökningsam~talt kräver 
enligt kommittens kalkyler 

i anläggnings- m. 1fl. kostna-
der ................... . 

i årliga driftutgifter ..... . 
1,700,000:-

700,000:-

Summa Fm:k 2,400,000:-

En stör.re försöksanstalt kräver enligt 
kalkylerna 

i anläggnings- m. fl. kostna-
der ................... . 

i ärliga utgifter ......... . 
3,450,000: -
1,450,000: -

Summa Fmk 4,900,000: -

För att främja sakens utveckling i 
överensstämmelse med ovan omförmälda 
projekt, har professor Komppa bedrivit 
underhandlingar .för uppbringandet av ut
ländskt kapitai. Då pl'of. Komppa också 
numera lyckats avsluta .avtal angående er~ 

hållande av säkert utländskt kapital för 
slutlig tillämpning a1v resultaten av sina 
unde:r1sökninga:r i ,praMiken, på villkor, a:tt 
även Finland för sin del vill vara med om 
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att finansielLt främja saken, så borde enligt 
regeringens åsikt för detta ändamål bevil
jas det av prof. Komppa begärda under
stödet 1,500,000 mark. 

Enär prof. Komppa för utförandet av 
sina undersökningar använt egna medel i 
betydande omfattning, föreslås, att dessa 
åtminstone delvis måtte ersättas honom och 
att för ändamålet måtte beviljas 100,000 
mark. 

Med anledning av det ovan antförda före
slås, 

att RiksdAJgen måtte besluta: 
såsom tillägg till 13 Ht. XIV kap .. 

i statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt 20 moment anvisa ett anslag av 
1,500,000 mark för utvecklande av 
framställningen av inhemskt fly
tande motorbränsle enligt prof. 
Komppas metod ur torv, trä och trä
avfall på villkor, som av statsrådet 
fastställas, och 

såsom tillägg till 13 Ht. XIV kap. 
i statsföt·slaget för samma år under 
ett nytt 21 moment anvisa ett anslag 
av 100,000 mark att beviljas prof. 
Komppa som gottgörelse för av ho
nom för ifrågavarande undersöknin
ga1· anskaffade apparater och för 
kostnader, föranledda av andra t~"ll

behör; samt 
berättiga statsrådet att för bestri

dande av nämnda utgifter användA, 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Handels- och industriminister Kalle Kauppi. 



1937 Rd. - U. B. - P.rop. N :o 24. 

S t a t s u. t s k o t t e ·t s b e t ä n ·k a n d e N :o 55 med 
anledning av regeringens propos.ition angående frams·täll
ning av inhemskt flytande bränsle. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 12 sistlidne mars till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n : o 24 angående framställning av 
inhemskt flytande bränsle. 

Med beaktande av bränslefrågans stora 
betydel:se samt den rikliga förekomsten i 
vårt land av torv och trävirke finner ut
skottet det vara av vikt, att det ekono
miska utbytet av den av professor Komppa 
utarbetade metoden för framställning av 
flytande bränsle utredes. På grund härav 
och då det av regeringen föreslagna för
faringssäUet, med beaktande av redan in
gångna avtal, synes utskottet ändamålsen
ligt, förordar utskottet bev}ljandet av det 
anslag, som föreslagits för grundandet av 
en försöksfabrik. Lilkaså finner utskottet 
det tillbörligt, att professor Komppa be
viljas den föreslagna ersättningen för de 
kostnader han hittills haft för dessa forsk
ningsarbeten. 

I betraktande av att ett tillägg till stats
förslaget för innevarande år redan bevil
jats under 13 Ht. XIV: 20, har utskottet 
vidtagit en härav betingad ändring i ord
ningsnumren för de moment, å vilka an
slag föreslås, 
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I ärendets behandling ha va deltagit 
ordföranden Pekkala, viceordföranden 
Tarkkanen, ledamöterna Aattela, V. An
nala, Furuhjelm, M. Hannula, Harvala, 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen rnåtte besluta 
såsorn tillägg till 13 Ht. XIV kap. 

i statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt 21 rnornent ctnvisa ett anslag av 
1,500,000 rnark för utvecklande av 
frarnställningen av inhernskt fly
tande rnatorbränsle enligt prof. 
Kornppas rnetod ur torv, trä och trä
avfall på villkor, sorn av statsrådet 
fastställas, och 

såsorn tillägg till 13 Ht. XIV kap. 
i statsförslaget för sarnrna år under 
ett nytt 22 rnornent anvisa ett anslag 
av 100,000 rnark att beviljas prof. 
Kornppa sorn gottgörelse för av ho
norn för ifrågavarande undersöknin
gar anskaffade apparater och föt· 
kostnader, föranledda av andra till
behör; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av närnnda utgifter använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkornster. 

Hästbaeka, Kuusisto, Lehtokoski, L<1hi, Mai
lanen, Pilppula, Rantala, Turkia och W el
ling :samt suppleanterna Hiltunen, Junes, 
Paasonen och Syrjälä. 





1937 iRd. - Rilks:d. SIVIILr. - Prop. N:'o 24. 

R i k s d a. g e n s s v a. r å <Regeringens ~p~oposition an
gående fra.m.Sitä.l'lning aw inhemsilmi flytande bränsle. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 24 angående fram
ställning a:v inhemskt flytande bränsle, och 
har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
statsutskottets betänkande N:o 55, beslutat 

såsom tillägg till 13 Ht. XIV kap. 
i statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt 21 moment anvisa ett anslag av 
1,500,000 mark för utvecklande av 
framställningen av inhemskt fly
tande motorbränsle enligt prof. 
Komppas metod ur torv, trä och trä
avfall på v~Zlkor, som av Statsrådet 
fastställas; 
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såsom tillägg till13 Ht. XIV ,kap. 
i statsförslaget för samma år under 
ett nytt 22 moment anvisa ett anslag 
av 100,000 mark att beviljas prof. 
K<omppa som gottgörelse för av ho
nom för ifrågavarande unde1·söknin
gar anskaffade apparater och för 
kostnader, föranledda av andra till
behör; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda utgifter använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 





1937 års riksdag N :o 25. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
grunderna f'or utgivande av statsunderstöd till underhåll av 
kommunal- och byvägar. 

Då Riksdagen i statsförslaget för inne
varande år för första gången anvisade ett 
anslag av fem miljoner mark för underhåll 
av kommunal- och byvägar, godkände Riks
dagen den av vederbörande utskott förfäk
tade meningen, att det årliga underhållet 
av sådana vägar borde effektivt understöd
jas med statsmedel, men fann tillika på
kallat, att grunderna härför skulle bestäm
mas genom lag. Efter att senare vid in
nevarande riksdagssession hava behandlat 
en motion med förslag till lag angående 
de grunder, enligt vilka statsunderstöd i 
vissa fall höra erläggas för kommunal- och 
byvä;gar, har Riksdagen med förkastande 
av lagmotionen hemställt, att regeringen 
skyndsamt måtte uppgöra och till Riksdagen 
avlåta proposition angående de grunder, 
enligt vilka statsunderstöd skall beviljas 
för kommunal- och byvägar. 

Våra kommunal- och byvägars betydelse 
såsom allmänna vägar vid sidan av lands
vägarna har på senare tider avsevärt ökats, 
närmast på grund av motorfordonstrafi
kens snabba och kraftiga utve0kli'llg. Den 
ökade trafiken har därjämte ställt vida 
större krav än tidigare på ifrågavarande 
vägars konstruktion och farbarhet, och i 
följd härav hava underhållskostnaderna för 
kommunal- och byvägar kännbart stigit. 
Då även kretsen av dem, som bära tungan 
av dessa kostnader, är avsedd att utvid
gas, har frågan om underhållet av kommu
nal- och byvågar inträtt i ett nytt och vik
tigt skede. 

Längden av landets kommunalvägar, om 
vilkas underhåll kommunerna draga för
sorg, utgör drygt 6,000 km och av sådana 
byvägar, som anlagts i enlighet med be-
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stämmelserna i lag, mer än 27,000 km. 
Dessa siffror ådagalägga, att av sådana i 
väglagen nämnda allmänna vägar, vilka 
icke äro landsvägar, blott en förhållande
vis ringa del utgöres av kommunalvägar 
och att sålunda den tunga, som under
hållet av kommunal- och byvägar föranle
der, till största delen måste bäras av en
skilda väglag. Kommunerna äro i allmän
het icke villiga att i sin vård övertaga by
vägar, ej ens sådana, som på grund av re
guljär genomfartstrafik åga allmän bety
delse och vilkas underhållskostnader ofta 
oskäligt betunga de fåtaliga delägarna i 
väglagen. Då det ej är tänkbart, att sta
ten i sin vård skulle övertaga alla vägar, 
vilka såsom genomfartstrafikleder äga all
män betydelse, borde man medelst lämpliga 
åtgärder söka främja en utveckling därhän, 
att kommunerna i större omfattning än hit
tills skulle i sin vård övertaga byvägar, 
varigenom vägunderhållstungan bleve ut
jämnad och fördelad på flere intressenter. 
Det vore ägnat att befordra eJl. sådan ut
veckling, om kommunalvägarna skulle för 
sitt årliga underhåll erhålla proportionsvis 
rikligare statsunderstöd än byvägarna. 
Då kommunalvägarna redan tidigare städse 
med avseende å byggnadssättet äro av 
högre klass och jämväl på deras under
håll ställas högre fordringar, vore det även 
därför skäligt att med större bidrag stödja 
underhållet av sådana kommunalvägar, 
vilka mången gång ur den allmänna trafi
kens syn punkt kunna vara lika viktiga 
som mindre trafikerade landsvägar. 

De egentliga byvägarna omfatta med av
seende å såväl byggnadssätt och farbarhet 
som trafikens beskaffenhet och betydelse 
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synnerligen olikartade vägar. Då använd
ningen av automobiler såväl i fjärr- som 
lokaltrafik och särskilt vid godsbefordran 
även på dessa vägar i allmänhet betydligt 
ökats, måste de motstå en vida större be
lastning än tidigare. För närvarande stäl
las även på byvägarna redan från början 
i konstruktivt hänseende mycket större 
tekniska krav, främst därför att de utöver 
vägdelägarnas eget behov skola i viss mån 
tillgodose även den allmänna trafikens 
krav. För att kunna hållas i ett skick, 
motsvarande de allmänna trafikfordrin
garna, kräva även byvägarna för närva
rande en mångsidig, fortgående omvårdnad 
och tillämpning av en utve~klad vägtek
nik. Underhållskostnaderna hava i följd 
härav mångdubblats. Det är därför skäligt 
att jämväl underhållet av by~ägar erhåller 
understöd ur statsmedel. 

Då tillförlitliga uppgifter angående by
vägarnas antal och kostnaderna för ·deras 
underhåll saknas och ·då de för detta ända
mål disponi1bla statsmedlen åtminstone tills 
vidare äro begränsade, måste även beloppet 
för statsbidragen begränsas dels sålunda, 
att byvägar av mindre betydelse lämnas 
utan understöd, dels även därigenom, att 
understödsbeloppen blott i vissa fall få 
överstiga grundunderstödet. Vid bestäm
mandet av-:. understödets belopp bör vägens 
betydelse ur synpunkten av den allmänna 
genomfartstrafiken anses vara en viktig 
faktor. Vidare bör ibea~tas vägdelägarnas 
antal i förhållande till vägens längd och 
sålunda till de genom vägunderhållet för
anledda kostnaderna samt delägarnas i väg
laget förmögenhetsförhållanden. l norra 
Finland och i rikets gränstrakter borde 
understöden städse vara proportionsvis 
större än i övriga delar av landet. Därut
över borde ytterligare beaktas såväl kom
munal- som byvägarnas betydelse för främ
jandet av ·det allmänna ekonomiska och 
kulturella livet på orten. 

statsunderstöd har redan en längre tid 
beviljats för iståndsättning av kommunal
och byvägar. Tidigare har i understöd 
efter prövning beviljats ett visst belopp i 
ett för allt. Sedan hösten 1935 hava under
stöden likväl beviljats till vissa procent 
av de faktiska kostnaderna. Ehuru detta 
förfarande för vederbörande medför något 
mera arbete och kräver större omsorg, har 
det i praktiken dock visat sig motsvara 
ändamålet. Därigenom erhålles även nö
dig och tillräcklig kontroll iiver att stats
medlen använts ändamålsenligt. På dessa 
grunder borde åtminstone till en början, 
tills ytterligare erfarenhet vinnes, stats
understöden jämväl för det årliga under
hållet av kommunal- och byvägar fastställas 
och beviljas i vissa procent av de vellkliga 
kostnader underhållet medfört. 

Vad beträffar utgifterna för ifrågava
rande statsunderstöd, kan såsom utgångs
punkt vid beräknandet av deras belopp 
tagas medeltalet av de nuvarande beräk
nade underhållskostnaderna, vilket utgör 
omkring 800 mark per kilometer och år. 
Vid genomförande av ·ett planmässigt väg
underhåll med tinhjälp av statsunderstöd 
komma kostnaderna sannolikt att stiga. 
Beräknas underhållskostnaderna för kom
munalvägar enligt ett medeltal av 1,500 
mark och för byvägar 1,100 mark per kilo
meter och under förutsättning, att nästan 
alla kommunalvägar och ungefär två tred
jedelar av byvägarna komma att erhålla 
understöd eller sålunda omkring 6,000 km 
kommunalvägar och omkring 19,000 km by
vägar, så skulle för utgivande av stats
understöd under de närmaste åren med 
tillämpning av de i bifogade lagförslag 
ingående understödsgrunderna erfordras 
omkring 16 milj. mark. 

Med stöd av vad ovan anförts, föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 
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Lag 
angående grunderna för utgivande av statsunderstöd till underhåll av kommu

nal- och byvägar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
För täckande av de kostnader, som ge

nomfarts- eller annan allmän trafik å kom
munal- och byvägar förorsakar, så o0k på 
grund av den betydelse, som ka:n tillmätas 
sådana vägar såsom främjare av det eko
nomiska eller kulturella livet eller ur syn
punkten av statens fördel, beviljas stats
understöd för underhåll av kommunal- och 
byvägar inom gränserna för i sådant av
seende beviljade anslag såsom i 90 § väg
lagen av den 3 maj 1927 är förutsatt. 

2 §. 
statsunderstödets belopp bestämmes på 

grund av de av kommunal- och byvägs
underhållet föranledda godkända verkliga 
kostnaderna på sätt nedan stadgas. 

3 §. 
Grundunderstödet för kommunalvägar 

utgår i norra Finland och i gränstra:kterna 
i Karelen med högst 50 % samt i övriga 
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delar av landet med högst 40 % av de i 
2 § nämnda kostnaderna. 

I f:råga om mindre bemedlade kommuner 
kan understödsbeloppet likväl höjas med 
högst 15%. 

4 §. 
Grundunderstödet för byvägar utgår i 

norra Finland och gränstrakterna i Ka
relen med högst 40% samt i övriga delar 
av landet med högst 30 % av de i 2 § 
nämnda kostnaderna. 

I fråga om byvägar, å vilka genomfarts
trafiken i betydande omfattning förekom
mer eller vilkas delägarantal är ringa i 
förhållande till vägens 'längd, så ock där 
flertalet delägare är att hänföra till den 
fattigaste befolkningen, kan understöds
beloppet på envar av förenämnda grunde~· 
höjas med högst 10 % av de i 2 § nämnda 
kostnaderna. 

5 §. 
Nämnare bestämmelser angående tillämp

ning·en av denna lag utfärdas av statsrådet. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Jalo Lahdensuo. 

,·tf 
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Lag- och ekonomiutskottets betänkande 
N :o 9 med .anledning· av regeringens proposition a.:ngående 
lag om grunderna för utgiv;ande av statsu.nderstöd till 
underhåll av kommunal- och byvägar. 

H.iksdagen har jämte protokollsutdrag av 
Jen 12 sistlidne mars till lag- och ekonomi
utskottet för beredning remitterat regerin
gens ovannämnda proposition n:o 25. I en
lighet med riksdagens beslut har statsut
skottets utlåtande om propositionen in'lräm
tats samt på lag- och ekonomiutskottets eget 
initiativ kommunikationsutskottets utlå
tande, virka bägge fogats till detta betän
kande. 

Utskottet, vilket med anledning av pro
positionen såsom sakkunniga ·hört föredra
ganden för vägärenden vid ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar
betena, regeringssekreteraren Aarno Ke
koni, samt äLdre ingenjören vid väg- och 
vattenbyggnadsstyre·lsen J aakko Makelä, 
har r·edan tidigare, vid avgivarrdet av ut
låtande vid 1936 års riksdag med anledning 
av en lagmotion, som avsäg •beviljande av 
statsunderstöd för underhåll av kommunal
och byvägar, framhållit, att på många 
kommunal- och ·byvägar för närvarande rå
der en •så livlig allmän trank, att deras 
underhåll icke med skäl kan åvä1vas enbart 
vägdelägarna. Regeringens proposition 
måte därför anses vara av ·behovet päkal
lad. Då antagandet av det i propositionen 
ingående lagförslaget i oförändrad form lik
väl kunde leda till att en del av de vägar, 
beträffande vilka de i lagförslagets l § 

uppräknade förutsättningarna icke finnas, 
kunde bliva utan statsunderstöd, har ut
skottet funnit det på:kallat att såtillvida 
utvidga paragrafens verkningsområde, att 
understöd inom gränserna för i sådant av
seende anvisade anslag borde beviljas samt
liga kommunalvägar samt sådana byvägar, 
vilka förutom för den trafik, som bedri
ves av delägarna själva, i avsevärd grad 
anlitas även för den allmänna trafiken å 
orten. 

I •anseende till att det skulle vålla be
tydande svårigheter att fastställa stats
understödets storlek •på grundvalen av de 
verikliga kostnaderna för underhåUet, vi1'ket 
därjämte skulle förutsätta en avsevärd ök
ning av arbetskrafterna vid väg- och vat
tenbyggnadsstyrelsen, borde till grund för 
understödets •beviljande läggas de godkända 
kostnaderna. Likaså borde de i lagförsla
gets 3 § l mom. nämnda procenten för 
kommunernas grundunderstöd fastställas 
till fixa belopp, på det att kommunerna i 
större utsträckning kunde skrida till åtgär
der för byvägarnas upptagande såsom kom
muna:lvägar. 

Med hänvisning till vad ovan anförts får 
utskottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lagför
slaget sålydande: 
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Lag 
angående grunderna för utgivande av strutsunderstöd till underhå11 av kommu .. 

n.aJ.- och byvägar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
I det syfte, som i 90 § väglagen av den 

3 maj 1927 ä1· förutsatt, beviljas för un
dershåll av kommunalvägar och sådana by
vägar, vilka förutom för den trafik, som 
bedrives av delägarna själva, i avsevärd 
grad anlitas även för den allmänna tra
fiken å orten, statsunderstöd inom grän
serna för de för ändamålet beviljade ansla
gen, såsom här är stadgat. 

2 §. 
statsunderstödets belopp bestämmes på 

grund av de av kommunal- och byvägs-

Helsingfors den 27 a'Pril 1937. 

I ärendets 1behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, viceordföranden Linna, 
ledamöterna Haga, Helenius, J·ern, Koivu
lahti-I,E!hto, Kujala, Kääriäinen, Lahtela, 

underhållet föranledda godkända (utesl.) 
kostnaderna på sätt nedan stadgas. 

3 §. 
Grundunderstödet för kommunalvägar 

utgår i norra Finland och i gränstrakterna 
i Karelen med (1äesl.) 50% samt i övriga 
delar av landet med (utesl.) 40% av de i 
2 § nämnda kostnaderna. 

I fråga om mindrebemedlade kommuner 
kan understödsbeloppet likväl höjas med 
högst 15%. 

4 och 5 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Luukka, Pitkäsilta, Salo, Simojoki, Tukia 
och W enman samt suppleanterna Arhama 
och Mäkeläinen. 



Bilagor. 3 

RIIDSDAGENS 

STATSUTSKOTT. 

Bilaga 1. 

Heisingfors T i l l L a g- o c h e k o n o m i u t s k o t t e t. 
den '113 .april 1937. 

Utlåtande N:o l. 

Lag- och ekonomiutskottet har i skrivelse 
n:o 5 av den 16 sistlidne mars anhållit om 
statsutskottets utlåtande rörande regerin
gens :proposition n:o 25 angående lag om 
grunderna för utgivande av statsunderstöd 
till underhåll av kommunal- och byvägar. 
Med anledning härav får utskottet vörd
samt anföra följande. 

statsutskottet är i enEglhet med den 
ståndpunkt utskottet intagit i sina betän
kanden n:ris 25 oeh 36 vid 1936 års riks
dag fortfarande av den åsikten, att de 
grunder, enligt vilka statsunderstöd skola 
utgivas för kommunal- och byvägar, böra 
fastställas genom lag. Bestämmelserna i 
det i propositionen ingående lagförslaget 
rörande de grunder, enligt vilka storleken 
av de understöd, som skola beviljas för 
underhåll av kommunal- och byvägar, fast
ställes särskilt för envar väg, som skall 
understödas, äro enligt utskottets förme
nande ändamålsenliga. 

Däremot anser utskottet, att stadgandena 
i l § i lagförslaget därom, vilka slag a v 
kommunal- och byvägar kunna bliva del
aktiga av statsunderstödet, icke träffat det 
riktiga. Enligt de föreslagna stadgandena 
kunde statsunderstöd beviljas endast för 
täckande av de kostnader, som genomfarts
eller annan allmän trafik på kommunal
och byvägar förorsakar, så ock på grund 
av den betydelse, som kan tillmä:tas sådana 
vägar såsom ·främjare av det ekonomiska 
eller kulturella livet eller sedda ur syn
punkten av statens fördel. Understö·d 
skulle enligt lagförslaget sålunda icke alls 
beviljas sådan kommuna~- eller byväg av 

rent lokal natur, på vilken man icke an
såge sig kunna tillämpa någon av de ovan
nämnda speciella grunderna. Av proposi
tionens motivering framgår, att dylika vä
gar, vilka enligt 'lagförslaget icke Meve del
aktiga i understödet, beräknats utgöra 
cirka 'en tredjedel av samtliga byvägar mot
svarande en väglängd av mer än 8,000 km., 
vartill måhända även lk:omme ett antal kom
munalvägar. 

statsunderstödets begränsande till att 
omfatta endast de vägar, söm fyHa ovan
nämnda speciella förutsättningar, skulle 
lmmma att leda till att byvägarna i 
de mest avsides belägna trakterna, vilka 
vägar syn!harligen jämförelsevis sällan 
kunde anses äga de i 'lagförslaget om
nämnda, för er'hällande av understöd er
forderliga aHmänna förutsättningarna i 
ekonomiskt, kulturellt eller trafikhänseende, 
icke skulle bliva delaktiga av statsunder
stöd. Delägarna i avsides belägna byvä
gar höra likväl ofta :till den mindrebemed
lade ibe.folkningen, varför byvägarna i dessa 
trakter synas vara mest i behov av under
stöd. På grund härav förefaller det stats
utskottet skäligt, att ej heller dessa läm
nas utan1för statens understödsverksamheL 
Då de i lagförslagets l § föreslagna under
stödsgrunderna därjämte i hög grad äro 
beroende av prövning och en opartisk 
tillämpning av dem komme att bereda 
myndigheterna svårigheter, är statsutskot
tet av den åsikten, att hevi'ljandet av un
derstöd icke borde göras beroende a v före
nämnda speciella förutsättningar, utan 
understödsverksamheten borde utsträckas 
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till att överhuvud omfatta alla kommunal
och byvägar. I anseende till att såsom kom
munal- eller byväg !kunnat bliva förklamd 
jämvä:l en sådan väg, vilken på grund av 
sin ringa betydelse e1ler arrdra omständig
heter icke tiH sin natur kan anses vara en 
allmän väg av någon av de ovannämnda 
kategorierna, borde myndigheterna beredas 
möjlighet att i dylika undantagsfall för
vägra statsunderstöd. 

Enligt uppgift av en sakkunnrg komme, 
ifall statens underhållsbidrag utsträcktes 
till att på ovannämnt sätt omfatta alla 
nuvarande 'kommunal- och byvägar, det 
för ändamålet erforderliga årliga anslaget 

att höjas från det i propositionens moti
vering nämnda ibeloppet av 16 miljoner 
mark till högst 24 miljoner mark. Även om 
arrtalet kommunal- och byvägar framdeles 
synbarligen ytterligare kommer att ökas, 
är det enligt statsutskottets åsikt möjligt 
att på ovannämnt sätt fastställa en allmän 
grund för utgivande av understöd för 
underhållet av dessa vägar. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att lagförslaget måtte antagas med 
ovannämnda ändringar. 

På statsutskottets vägnar: 

Mauno P·ekkma. 

Paavo Kastari. 



Bilagor. 5 

Rll{jSDAGENS 

KOMMUNIKATIONSUTSKOTT. 

Bilaga 2. 

Helsingf.o11s 

den 120 april '193.7. 

Utlåtande N:·o l. 

T i l l L a g- o c h e k o n o m. i u t s k o t t e t. 

Lag- och ekonomiutskottet •har i skrivelse 
av den 16 sis1tlidne mars anhållit om kom
munikationsutskottets utlåtande rörande re
geringens proposition n:o 25 angående lag 
om grunderna ·för utgivande av statsunder
stöd till un'derhåll av kommunal- och by
vägar. Med anledning härav får utskottet 
såsom sitt utlåtande anföra följande. 

Kommunilkationsutskottet !har vid 1936 
års riksdag vid avgivande av utlåtande 
över en då väckt lagmotion, som avsåg ut
givande av statsunderstöd för byggande 
och underhåll av kommunal- och byvägar, 
uttalat bl. a., att dessa vägar äro synner
li~en behövliga för upprätthållande av tra
fikförlbindelserna och att de förutom en 
ofta livlig lokal 'trafi:k även betjäna en be
tydande allmän tra:fi:k. Ytterligare nämn
des i utlåtandet, att då från ortsbornas 
sida redan hade krävts kännbara uppo11frin
gar för att de ifrågavarande vägarna skulle 
fås till stånd, det kunde överstiga såväl 
kommunernas som väglagens förmåga att 
hå:l1a dem i ett trafikaJbelt skick och att för
slaget om beviljande av det ifrågavarande 
statsunderstödet på grund därav borde un
derstödas. 

Uppgifterna rörande längden av kommu
nal- och byvägarna, de statsunderstöd, som 
beviljats för deras byggande, underhålls
kostnaderna, trafiken å dem och en del 
andra uppg~fter, ägnade att belysa vägar
nas betydelse, vilka den av statsrådet till
satta landsvägskommitten hopbragt för sitt 
arbete och nu stått till utskottets förfogande, 
stöda den ovan uttalade uppfattningen. 
Av sagda uppgifter framgår, att i landet 

finnas mera än 9,000 kilometer kommunal
och by,vägar, som förmedla allmän trafik, 
och att linjebilstrafik förekommer på över 
5,000 kilometer av dessa vägar. Av upp
gifterna framgår jämväl, att över 15,000 
kilometer av ifrågavarande vägar anlitas 
för transport av trävaror. 

Det förefal1er vidare som om kostnaderna 
särskilt för underhåll av byvägar skulle 
fördelats ojämnt på de olika landsdelarna. 
På vissa orter har ett större antal vägar 
än tidigare under de senaste åren över
tagits av staten, varigenom flera orter be
friats från de kostnader, som föranledas aY 
vägunderhållet, medan åter invånarna å så
dana orter, där endast få landsvägar fin
nas, fortfarande äro nödsakade att bestrida 
kostnaderna ,för underhållet av vägarna. 
Av de uppgifter förenämnda kommitte in
samlat framgår, att längden av byvägarna, 
som varierar i olika kommuner, i några 
är under, i arrdra över 50 kilometer, och 
att i vårt land •finnas 82 !kommuner, i 
virka ibyvägamas längd uppgår till över 100 
kilometer, ibland dem flera, där byvägarnas 
längd överskrider 200 kilometer. Vidare fin
nas talrika kommuner, i vilka de årliga 
kostnaderna för underhåll av byvägar stiga 
till över 100,000 mark, oc!h _flera andr,a, 
i vilka dessa kostnader närma sig 300,000 
mark. Vägdelägarna åsamkas härigenom 
givetvis betydande merutgifter, vilka äro 
kännbara synnerligast i de kommuner, där 
skattöret är högt. På grund av vad ovan 
anförts och med beaktande av såväl den 
fortgående okningen av motorfordonstrafi
ken som transporten av tungt gods och 
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genomfartstrafilmn å kommunal- och byvä
gar är det av vikt, att staten i större 
utsträckning än tidigare övertager särskilt 
sådana vägar, på vilka genom:bartstra':fik 
förekommer, och att statsunderstöd beviljas 
för underhllllet av kommunal- och byvägar. 

Sedan riksdagen i statsförslaget för inne
varande år beviljat anslag för utgivande 
av statsunderstöd för ovannämnda ändamål, 
kunna dylika understöd för närvarande ut
givas. Enligt utskottets åsikt är det likväl 
på sin plats, att- såsom i regeringens propo
sition föreslås- beträffande grunderna för 

dessa understöd stadgas genom lag. Be
viljandet av understöd iborde icke begrän
sas till att vara beroen:de av de speciella 
grunder, som nämnas i l § i det till propo
sitionen fogade lagförslaget, utan borde 
understöd i allmänhet beviljas för samtliga 
kommunal- och byvägar. 

Med stöd av det ovansagda får utskottet 
vördsamt föreslå, 

att lagförslaget måtte antagas med 
ovanangivna ändringar. 

På kommunikationsutskottets vägnar: 

T. A. Janhonen. 

E. E. Majanpää. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a. n d e N :o 56 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
grunderna för .utgivande av ,statsunderstöd till underhåll · 
av kommunal- och byvägar. 

Efter behandling av ovannämnda ärend€ 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n:o 9 handlagda lagförslaget, som grundar 
sig på regeringens proposition, med nedan 

anförda ändringar. Stora utskottet får 
förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag sålydande: 

Lag 
angåe·nde grunderna för utgivande av stSJtsunders~ till underhåll av kommunal

och byvägar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
För underhåll av kommunal- och byvä

gar, med undantag för vägar av alldeles 
ringa betydelse, beviljas statsunderstöd 
inom gränserna för de härför anvisade an
slagen på sätt nedan stadgas. 

2 §. 
statsunderstödets belopp bestämmes på 

grund av de av kommunal- och byvägs
underilrållet föranledda godkända kostna
derna (utesl.). 

Helsingfors den 3 maj 1937. 

3 §. 
Grundunderstödet för kommunalvägar 

utgår i norra Finland och i gränstrakterna 
i Karelen med högst 50 % samt 1 ovr1ga 
delar av landet med högst 40% av de i 
2 § nämnda kostnaderna. 

I fråga om mindrebemedlad€ kommuner 
kan understödsbeloppet likväl höjas mBd 
högst 15 %· 

4 och 5 §'§. 
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående lag om grunderna. för utgi.V'a.nde av statsunder
stöd till ooderhåll av kommunal- och byväg1ar. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 25 angående iag om 
grunderna för utgivande av startsunderstöd 
till underhäll av kommunal- och byvägar, 

och har Riksdagen, som i ärendet ·emot
tagit Lag- och ekonomiutskottets betän
kande N:o 9, antagit följande 1ag: 

Lag 
angående grunderna för utgivande av statsunderstöd till underhåll av kommuna.l

·oeh byvägar. 

I •en1ighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
För underhåH av kommunal- oeh byvä

gar, med undantag för vägar av alldeles 
ringa betydelse, beviljas statsunderstöd 
inom gränserna för de härför anvisade an
dagen på sätt, som nedan är stadgat. 

2 § . 
.statsunderstödets helopp bestämmes på 

~rund av de av kommunal- och byvägs
mderhållet föranledda godkända kostna
ierna. 

3 §. 
Grundunderstödet för kommunalvägar 

1tgår i .norra Finland och i gränstrakterna 
Karelen med högst 50 % samt 1 ovr1ga 

lelar av 1andet med högst 40 % av de i 
~ § nämnda kostnaderna. 

För mindrebemedlade kommuner kan 
mderstödsbeloppet likväl höjas med högst 
.5%. 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

4 §. 
Grundunderstödet för byvägar utgår i 

norra Finland och i gränstrakterna i Ka
relen med högst 40 % samt i övriga delar 
av landet med högst 30 % av de i 2 § 
nämnda kostnaderna. 

I . fråga om byvägar, å vilka genomfarts
trafik i betydande omfattning förekom
mer .eller vilkas delägaralltal är ringa i 
förhållande till vägens längd, så ock där 
flertalet delägare är att hänföra tiH den 
fattigaste befolkningen, kan understöds
beloppet på envar av förenämnda grunder 
höjas med högst 10 % av de i ·2 § nämnda 
kootnaderna. 

5 §. 
Närmave bestämmel•ser angäende till:ämp

ningen av denna lag utfärdas av statsrådet. 
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Regeringens proposition till Riksdagen om lag angående 
ändring av lagen om dödande av urk\mder. 

Enligt -lagen den 14 augusti 1901 om 
dödande av urkunder kan löpande skuld
sedel eller annan handling, vid vilken viss 
rättighet är hunden eller till vars inneha
vare förpliktelsen kan giltigen fullgöras, 
dödas, om handlingen förkommit eller för
störts. Dödandet, vilket sker medelst kun
görelseförfarande vid domstol, har den 
verkan, att den, som förlorat handlingen, 
kan med samma giltighet, som om han fort
farande vore innehavare av densamma, 
göra rgällande den rätt handlingen medför. 
Han är även berättigad att yrka på ut
färdande av ny handling i stället för den 
dödade. 

Dödandet har till ändamål att för per
son, som oavsi!ktligt förlorat av honom 
innehavd handling, trygga den rättsliga 
ställning honom såsom innehavare av hand
lingen tillkommit. Därest icke dödande 
ägde rum, skulle den, som förlorat hand
lingen, för att återfå densamma endast 
kunna begagna sig av talan gentemot den, 
som omhänderhaft handlingen efter för
svinnandet. Genom sådan talan skulle 
likväl den, som förlorat handlingen, 
blott sällan kunna förhindra, att presta
tionen, som skall fullgöras till handlin
gens innehavare, komme orätt person till 
godo. Där åter handling gått förlorad 
utan att komma i annans besittning, skulle 
den person, för vilken handlingen gått för
lorad, ej heller kunna göra sin rätt gäl
lande, såvida icke hans särskilda rättsför
hållande till den av handlingen förpliktade 
möjliggjorde sådant. 

Mot dörlandet kan icke ur synpunkten 
av värdepapprens omsrättning göras befo
gade invändningar, utom i fråga om värde
papper, som är jämförligt med sedel eller 
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eljest nått vidsträckt spridning bland all
mänheten. För att förtroendet till sådana 
värdepappers negotiabilitet icke måtte rub
bas av opåaktade mortifikationsåtgärder, 
hava enligt l § 2 mom. aV' lagen om dö
dande av urkunder en del värdepapper 
lämnats utarrför denna lag. Sådana äro 
banksedel och annan, vid uppvisandet be
talbar, räntelös skuldförbindelse till inne
havaren samt ränte- och dividendkupong. 

Praktiken har emellertid ådagalagt, att 
jämväl en del andra bland allmänheten 
vitt spridda värdepapper än de i sagda 
stadgande nämnda med skäl böra undan
dragas dödande. Sålunda hava lånevillko
ren för de av staten upptagna premie
obligationslånen, på sätt å själva obligatio
nerna angivits, städse innehållit bestämmel
sen, att sådan obligation, om den förkom
mit, icke ersättes med ny. Då premieobli
gationernas nominella värde i allmänhet är 
jämförelsevis ringa och de till följd därav 
äro vitt spridda bland olika lager av be
folkningen, skulle möjligheten av ett dö
dande verka menligt på deras omsättning. 
Härtill kommer, att försök till ohederlig spe
kulation med tillhjälp av dödande förekom
mit, då obehörig erfarit att vid dragning 
på obligation utfallen vinst icke uttagits. 

Behovet av sagda låneviUkor till för
hindrande av dödande kan vid upptagande 
av statslån yppa sig även i fråga om van
liga med ränta löpande obligationslån och 
icke enbart sådana, som i stället för ränta 
eller jämte ränta medföra rätt till premier. 
I synnerhet kan skäl därtill föreligga vid 
placering av ett obligationslån helt och 
hållet eller delvis utomlands, varvid de ut
ländska penninginstituten kunna anse ett 
sådant lånevillkor nödvändigt. 
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Enär ur synpunkten av gällande rätt 
ovisshet yppat sig därom, huruvida förbe
håll, som innebär fö:vbud mot dödande, 
skall anses giltigt - förenämnda lag, vil
ken mäste tillämpas jämväl på av staten 
emitterade obligationer, förutsätter nämli
gen iCJke uppställande av sådant förbehåll 
- är det, i anseende till ovananförda 
skäl, av nöden att ändra lagen om dödande 
av urkunder därhän, att sådant förbehåll, 
såvitt fråga är om av staten emitterade obli
gationer, i lagen erkännes lovligt. Ett un
dantag av detta slag från den allmänna 
mortifikationsregeln är gällande jämväl i 
en del andra länder, så;som i Sverige be
träffande alla obligationer och i Danmark 
för alla av offentlig inrättning utfärdade 
innehavareskuldsedlar. I dessa länder skall 
detta undantagsstadgande lända till efter-

rättelse; även om vid obligationslånets upp
tagande icke stipulerats förbehåll, som inne
bär mortifikationsförbud. I 'Tyskland åter 
kan dödande uteslutas genom i skuldför
bindelsen intaget förbehåll, vilket får vidfo
gas varje innehavareskuldsedeL Utfärdan
det av innehavareskuldsedlar står emellertid 
enligt den tyska rätten såtillvida under 
offentlig kontroll, att de ej utan tillstånd 
av myndighet kunna emitteras. 

stadgandena i den föreslagna lagen 
skulle i enlighet med allmänna rättsgrund
satser tillämpas jämväl på sådana vid dess 
ikraftträdande redan cirkulerande obliga
tioner, vilka innehålla omförmält fö:t~bud 

mot dödande. 
Det lagförslag, som härmed förelägges 

Riksdagen till antagande, är av följande 
lydelse: 

Lag 
angående ändring av lagen om dödande av urkunder. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras l § i lagen den 14 augusti 1901 om 
dödande av urikunder på följande sätt: 

l §. 
Har obligation, väJrel eller annan föroin

delse, ställd å innehavaren eller å viss 
man eller order, förkommit eller förstörts, 
eller ock konossement, upplagsbevis, war
rant, aktie, talong, försäkringsbrev eller 
annan dylik handling, vid vilken viss rät
tighet är bunden eller till vars innehavare 
förpliktelsen kan giltigen fullgöras, på ena
handa sätt gått förlorad; då må sådan ur
kund kunna dödas enligt vad nedan stad
gas. Lag samma vare om intecknad skuld
sedel, ändå att den icke är av löpande be
skaffenhet. 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

Banksedel och annan vid uppvisandet 
betalbar, räntelös skuldförbindelse till inne
havaren, så ock ränte- och dividendkupong 
vare dock ej dödande underkastad. Är an
gående kupong annat förbehåll gjort, lände 
det till efterrättelse. 

Av staten emitterad obligation må icke 
dödas, ifall förbehåll därom gjorts vid obli
gationslånets upptagande. Sådant förbehåll 
skall, för att gälla emot senare innehavare, 
angivas å obligationen. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

:Justitieminister Ih·ho Kekkonen. 
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L a g u :t s k o t rt e t s b e t ä n k a n d e N :o 5 med an
le.dning ruv regeringens .proposition om lag 'angående änd
ring av lagen om dödande av urikunder. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne ma:rs till lagutskottet för 
beredning remitterat regeringens ovan
nämnda proposition n:o 26. Utskottet, som 
förenar sig om propositionens motivering, 
till den del denna berör ändring av l § i 
den i•fr'ågavarande lagen, har ansett sig 
kunna förorda den föreslagna lagändringen 
men dock funnit, att jämväl en annan änd
ring borde vidtagas, vilken är ägnad att 
modifiera sagda stadgande. 

Lagberedningen, som på uppdrag av 
statstådet har berett ifrågavarande ärende, 
ha:de föreslagit ett sådant tillägg till 19 § 
lagen om dödande av urkunder, att senaste 
innehavaren av en av staten emitterad 
obligation skulle, även om obliga6onen icke 
hade fått dödas, kunnat .efter anmälan 
hos finansministeriet om att crbligationen 
förkommit eller förstörts, erhä1la betalning 
för obligationen, och samma bestämmelse 
skulle även hava gällt en å crbligation 
eventuellt utfallen premie. Utskottet har 

funnit det skäligt, att en dyli'k rätt förbe
hålles den senaste innehavaren av obliga
tion, dock sålunda, att prem'ie kunde ~er

hållas endast i det fall, att anmälan om 
att obligationen förkommit eller förstörts, 
gjorts före den dragning, vid vilken pre
mien å obligationen utfallit. Detta stad
gande avser endast att lindra verknin
garna av den av regeringen föreslagna 
ändringen, och detsamma kunde jämväl in
tagas i l § av lagen. Men då ö1vriga stad
ganden av motsvarande art ingå i 19 §, har 
utskottet funnit det lämpligt föreslå, att 
ifrågavarande stadgande skulle införas i 
sistnämnda paragra:fl såsom ett nytt 2 mo
ment. 

Med stöd av vad ovan anrförts får lag
ut:skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens proposition ingående 
lagförslaget sålydande: 

Lag 
allg1åiende ändring av lagen om ·dödande, av urkunder. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras l och 19 §§ i lagen den 14 augusti 1901 
om dödande av urkunder på :liöljande sätt: 

l §. 
(Li:kasom i regering~ens proposition.) 

19 §. 
Är ränte- elle1· dividendkupong förkom

men eller förstörd, och har senaste inne-

havaren härom anmält hos utfärdaren av 
kupongen, medan talan om inlösen därav 
lagligen kunnat göras gällande, vare han, 
där kupongen ej blivit för annans räkning 
inom den preskriptionstid inlöst, behörig 
att inom natt och år därefter hos utfärda
ren uppbära kupongens innehåll. 
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H ar sådan av staten emitterad obligation, 
som icke kan dödas, förkommit eller för
störts, och har därom inom obligationens 
inlösningstid anmälan gjorts hos finansmi
nisteriet, skall beträffande inlösen av obli
gationen lända till eften·ättelse vad om 
kupong i 1 momentet ä1· stadgat. Lag 

Helsingfors den 16 wpril 1937. 

I ärendets belhandling hava deltagit ord
förarrden Söderhjelm, viceordföranden Ki
vimälri, ledamöterna Hakala, Huotari, Kivi
oja, Komu, Kosonen, Kämäräinen, Lastu, 

sam1na vare om lyftande av premie, som 
utfallit å sådan obligation, därest anmälan 
om att obligationen förkommit eller för
störts gjorts hos finansministeriet innan 
den dragning, i v~"lken obligationen 11-t[allit, 
blivit ve1·kställd. 

Lauren, l_;intulahti, Malmivaara, Nurmes
niemi, Rapo och Soininen samt suppleanten 
K. Jokinen. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k :a n d e N :o 53 med 
anledning av regeringens proposition om la;g angående 
ändring· av lagen om dödande av urkunder. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta lag
förslaget i enlighet med lagutskottets be
tänkande n :o 5 och får förty vördsamt 
föreslå, 

Helsingfors den 27 april 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag i den form, i vil
ken det ingår i lagutskottets betän
kande. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringellis proposition 
om lag angående ändring av ,}agen om dödande av ur
kunder. 

Till Riksdragen har överlämnats Reg·erin
gens proposition N :o 26 om lag angående 
ändring av lagen om dödande av urkunder, 

och har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
Lagutskottets betänkande N :o 5, antagit 
följande lag: 

Lag. 
angäetnde ändring av ]Jagen om dödtmde av llr'kunder. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras l och 19 §§ i ~lag.en den 14 augusti 1901 
om dödande av urkunder på följande sätt: 

l §. 
Har obliga;tion, växel ·eller annan d:örbin

delse, ställd å innehavaren eller å viss 
ma;n eller order, förkommit eller förstörts, 
eller ock lronnossement, upiplagsbevis, war
rant, aktie, talong, försäkringsbl'ev el,ler 
annan dylik handling, vid vilken viss rät
tighet är bunden eller till v·ars innehavare 
förpliktelsen kan glitigen fullgöras, på ena
handa sätt gått förlorad; då må sådan ur
kund kunna dödas enligt vad! nedan :stad
gas. Lag samma vare om intecknad skuld
sedel, ändå att den icke är av löP'ande 
beskaf:llenhet. 

Banksedel och annan vid uppvisam·det 
betalbar, räntelös skuldiörbindelse till inne
havaren, så ock ränte- och dividendJimpang 
vare dock ej dödande underkastad. Är an
gående kupong annat förbehåll gjort, lä;nde 
det till efterrättelse. 

A v staten emitterad obliga:tion må icke 
dödas, ifall förbehåll därom gjorts vid obli
gationslånets upptagande. Sådant fö:ribehåll 
skall, för att gälla emot senare innehavare, 
angivas å obligationen. 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

19 §. 
Är ränte- eller dividendkupong förkom

men eHer förstörd, och har senaste inne
havaren härom anmält hos utfärdaren av 
kupongen, medan talan om inlösen därav 
lagligen kunnat göras gällande, vare han, 
där kupongen ~ej blivit för annans räkning 
inom den preskriptionstid inlöst, behörig 
att inom natt och år däre:Bter hos utfärda
ren uppbära kupongens innehålL 

Har sådan av staten emitterad obligation, 
som icke kan dödas, förkommit eller för
störts, och har därom inom obligationens 
inlösningstid anmälan gjorts hos finansmi
nisteriet, skaLl beträffande inlösen av obli
gationen lända till efterrättelse vad om 
kupong i l momentet är stadgat. Lag 
samma vare om lyftande av premie, som 
utfallit å sådan obligation, därest anmä;lan 
om att obligationen förkommit eller :llör
störts gjorts hos finansministeriet inn31D 
den dragning, i vi,lken obligationen utfallit, 
blivit verkstäHd. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående förmåns
rätt f'ör kommunala och kyrkliga utskylder, som påf'örts på 
grund av inkomst från fastighet. 

Enligt 22 § 4 mom. av ;förordningen den 
9 novenuber 1868 om inte~kning i fast egen
dom, sådant detta lagrum lyder i lagen 
den 22 november 1'935, gä:ller, att rur fastig
het, som är intecknad eller eljest under
pant för ,fordran, ej må framför denna 
uttagas annat belopp än sista och löpande 
årets löner åt dem, som för fastighetens 
förvaltning äro anställda i tjänst hos äga
ren, så ock fastigheten åsatta, staten, kom
mun eller enSkild tillliommande eller kyrk
liga, till sin natur offentligträttsliga eller 
i offentligträttslig ordning påförda eller 
med dem jämförliga utlagor, såsom skatter, 
tomtören, vägkassa tillkommande avgifter, 
sjösänknings- och dikningskostnader, av 
jorddelning härrörande ersättningar och ar
voden, om de ej utestått längre tid än tre 
år från förfallodagen eller om deras ut
sökning under sagda tids förlopp sökts och 
därefter utan avbrott fortsatts, ävensom i 
40 § av lagen om arbetares olycksfallsför
säkring stadgade av fastighetens förvalt
ning härflytande avgifter och ersättningar 
för det löpande året Mh för de tre .före
gående kalenderåren. 

I 7 § av förordningen den 9 november 
1S618 om borgenärers .rätt och företräde för 
varandra till ,betalning ur egendom, som 
blivit till konkurs avträdd, sådant detta 
lagrum lyder i lagen den 12 april 1935, har 
åter stadgats, att vid inträffande konkurs 
skola med förmånsrätt i den ordning, som 
av förordningen närmare framgår, utgå, 
jordskatter rundantagna, det löpande årets 
o0h de tre närmast föregående årens ut-

3477-36 

skylder till stat, kommun och ky11ka, vilka 
uppbäras i allmän skatteuppbörd. Ena
handa ordning i fråga om förmånsrätt skall 
enligt 20 ·§ i förordningen, sådan denna 
paragraf lyder i lagen den 1<7 februari 
1923, tillämpas, där gäldenärs egendom 
exekutiv't utom konkurs f,örsäljes i det fa1l, 
att egendomen blivit utmätt för utskyl
derna. 

Enär några jordslkatter för närvarande 
ej längre utgå till staten och då statens 
inkomst- och förmögerrhetsslmtt samt de 
kommunala och kyrkliga utskylderna, med 
undantag av sådana, som utgå från f,astig
het till mantalskommunen och enligt den 
gamla löneregleringen för prästerskapet i 
de evangelisk-lutherska församlingarna, äro 
av :personell natur, innehåller vår gäHande 
rätt således såsom allmän regel, att de 
egentliga skatterna ej tillkommer någon för
månsrätt framom fordran, intecknad i 
fastighet, men väl eljest, vid inträffande 
konkurs och i anledning av utmätning, 
viss förmånsrätt. Utom konkurs oe;h ut
mätning tillkommer enligt ovannämnda 
ändring av den 22 november 1935 i in
teckningsförordningen förmånsrätt de kom
munala och kyrkliga utskylder, som i un
dantagsfall ännu äro &latta själva fastig
heten, men icke däremot de på grund a;v 
inkomst från fastighet utgående, av vilken 
natur de kommunala och kyrkliga utskyl
derna i allmänhet äro. 

Erfarenheten har ådagalagt, att fastig
heter ofta intecknas för skuldförbindelser 
till belopp, överstigande den intecknade 
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egendomens värde, samt att av sådan orsak, 
då skatt har sämre rätt än inte0knad .ford
ran, skatter ej kunna !hos ägare av dyJ.ika 
fastigheter i exekutiv väg indrivas. Enär 
kommunalsk&tten är till sin natur ·en re
partitionsskatt, är ett sådant hinder för 
skatteindrivning ägnat att öka det skatte
belopl{>, som för varje skattöre skall erläg
gas, och skattebördan för övriga skattskyl
diga. Vid sådant förlrå:llande ocJh då fast 
egendom för kommunalhushållningen utgör 
en oundgänglig skattekälla, borde .regelbun
denheten av den därur härflytande skatte
inkomsten tryggas genom JRtt även de kom
munala utskylder, som utgå för inkomst av 
fastighet, medgives förmånsrätt framom in
tecknade och jämvä.l framom sådana ford
ringar, som grunda sig på ogulden köpe
skilling. Förmånsrätt ,för kommunalskat
ter kan förordas endast i den mån de hän
föra sig till fastighet eUer därav erhåUen 
inkomst, emedan det ·ej är sakenligt, att 
fastighet skulle belastas med förmånsrä-tter, 
som icke härröra av fastighetens utnytt
jande. <Detta skulle också i hög grad för
sv;åra erhållande av kredit oeh leda till 
orättvisor särskilt i fall, där .grunden för 
den innehavare av fastighet ·påförda skat
ten till största delen utgöres &v annat än 
fasti~heten eller inkomst av densamma. 

Enligt gällande stadganden angående 
kommunallbeskattning påföras skattören 
särskilt för fastighets-, närings- och andra 
inkomster, och därför göras även från in
komst av viss fastighet eller näringsrörelse 
de avdrag, som hänföra sig till samma 
fasti~het eHer rörelse. Därjämte hava vis
serligen medgivits sådana a·LLmänna avdrag, 
vi1ka icke hänföra sig till nålgorr viss in
komstkälla, men dessa avdrag ske i den 
kommun, där den skattskyldiga är bosatt 
och där hans allmänna 1beskattningsort 
förty är. Dessa allmänna avdrag för skatt
skyldig göras .företrädesvis från annan in
komst än inkomst av fasti~het eller näring, 
för så vitt han har sådana andra inkom-

ster. Vid debitering av kommunalskatt :be
stämmes och i skattelängden angives alltid 
särskiU, huru många skattören den skatt
sky.ldiga åsatts för fastighet (F. 15 juni 
18918, 83· §; F. 8 dec. 1873, 57 § av 15 aug. 
1883); och därav framgår även, då det f,ör 
varje skattöre utgående beloppet är känt, 
huru mycket som Mr erläggas i skatt för 
inkomst från fastig1het. 

För erhållande av den föreslagna för
månsrätten för skatter .förutsättes utred
ning därom, att skatterna påförts för in
komst av fastighet. En sådan utredning 
skulle underlättas, om det uttryckEgen 
vore stadgat, att även i debetsedeln ibör 
angivas, för vilken skattekälLa skatten ;på
förts och .för vilken inkomstkälla skattör·en 
skola fastställas, då ska·tteavdrag göras 
från skattskyldigs inkomster i allmänhet 
eller då han i samma kommun äger flere 
fastigheter. Men sådana stadganden h.öra 
icke ti11 den lagstiftning, varigenom för
månsrätten ordnas, utan tiH skattelagstift
ningen, vars allmänna revision för närva
rande står på dagordningen. 

Den kyrkliga beskattningen i de evange
lisk-lutherska församlingarna i Finland 
grundar sig ·enligt ·lagar av den 4 augusti 
19~22 till huvudsaklig del på kommunalbe
skattningen; och i den mån de kyrkliga 
utskylderna grunda sig rpå skattören, som 
hänföra sig till fastighetsinkomst, borde 
dem medgivas samma förmånsrätt som mot
svarande kommunala utskylder. Detta är 
påkallat isynnerhet därför, att även de 
kyrkliga utskylderna äro av repartitions
skatts natur, vaaan omöjligheten av skatte
indrivning medför samma verkan som vid 
kommunalbeskattningen. EnaJhanda rätt 
borde jämväl tillerkännas de skatter, som 
på grund av kommunalbeskattningen ,på
föras i det grekisk-katolska. kyrkosamfun
det. Där uti de evangelisk-;lutherska för
samlingarna ännu uppbäres skatt enligt 
den gamla löneregleringen i form av fastig
het å·lagda prestationer, komma dessa, 1ik-
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som ock de till mantaLskommunen utgående 
skatterna, fortfarande att äga ifrågava
rande förmånsrätt enligt inteclrningsförord
ningen. De avgifter, som up,pbäras inom 
övriga religionssamfund, äro i många fall 
av frivillig natur, men för så vitt inom dem 
skatt obligatoriskt hör erläggas för inkomst 
av fasti~het, anting·en direkte eHer i an
slutnin·g till kommunala Sikattören, skulle 
den här ifrågasa•tta förmånsrätten heröra 
jämväl sådan skattefordran. 

För staten kan det ej anses vara lika 
oumJbärligt som för kommunerna och de 
kyrkliga församlingarna, att dess skatter 
regelbundet inflyta från varje fastighet. 
Även svårigheten att praktiskt ordna saken 
utgör hinder för utsträckande av förmåns
rätten till statens inkomst- ocih förmögen
hetsskatt. Denna skatt fas·tställes efter det 
sa.mmanräknade ibeloppet av skattskyldigs 
inkomst eller förmögenhet, utan särskil
jande av olika inkomstkällor eller heständs
delar av förmögenheten, varför avdrag icke 
heller g.öras skilt från den inkomst, som 
härflyter från varje inkomstkälla, eller för 
viss förmögenhetsdeL Sålunda kan det vid 
inkomst- och förmögenhetsbeskattningen till 
staten ej utrönas, vilken del •av skatten 
som hänför sig tiU inkomst från fastighet 
eller till fast egendom. 

Ä ven för ifrågavarande kommuna:Ia och 
kyrkliga skatter borde förmånsrätt, såsom 
beträffande från fasti~het utgående skatter 
m. fl. utlagor redan är stadgat, beviljas 
blott för så vitt skatten icke utes·tått längre 
tid än tr.e år från förfallodagen eller så vitt 
dess utsökning under samma tid på:börjats 
o0h därefter oavbrutet fortsrutts. 

Medan vid beviljande av ny fastighets
kredit och .vid ruppgörande aN fastighets
köp eller legoavtal kreditgivar.en och den 
nya ägaren ·eller legota.garen kan beakta, 
huruvida för inkomst av fastigheten åsatta 
ska:tter äro oguldna, .f,örefinnes denna möj
lighet ej beträffande tidigare fastighetskre
dit eller tidigare uppgjorda köp eller 

legoavtal. Ehuru förmåns- och skattelag
stiftningen kan, liksom tidigare, :Ol'dnas ge
nom vanlig lag oberoende av huruvida den 
för någon blir oförmånligare än förut, är 
det dock ur billighetssynpunkt skäl att be
reda tid för omreglering av tidigare rätts
förhållanden så:lunda, att lagen skulle till
lämpas på tidigare intecknade fordringar 
och tidigare uppkommen köpeskilling först 
två år efter det den nya lagen annars •trä
der i kraft. Denna öv·er.gångs1tid kan rvis
serlig·en ej tillgodogöras i fråga om lång
variga amorteringslån eller andra på fasta 
villkor uppgjorda avtal. fMen vid bevil
jandet av dessa har det ej heller kunnat 
f,örutsättas, att iagstiftningen skulle för
bliva oförändrad under hela avtalstiden. 

Elhuru stadgandena om ifråga:varande 
förmånsrätt nära ansluta sig till stadgan
dena i 22 ·§ 4 mom. av inteckningsförord
ningen, är det li!kväl, då beträffande en 
fullständig reform av 'la.gstiftningen r·Ö
rande fasti~hetsinteekning redan föl'eligger 
ett förslag, till vars förverkligande bör 
skridas så snart förhällandena det medgiva, 
ändamålsenEgast att utfärda ifrågavarande 
stadganden i en särskild lag, varigenom ;på 
grund av inkomst från fastighet påförda 
kommunala och kyrkliga utskylder såväl i 
fråga om f.örmånsrätt som vid utsökning 
Mh konkurs likställas med offentligträtts
liga eller i offentligträttslig ordning på
förda från fastighet utgående eller därmed 
jämförliga utlagor. 

Den föres[agna nya lagen föranleder 
emellertid sådan ändring av 7 § i förmåns
rättsförordningen, att uttry0ket ,jordskat
ter undantagna" uteslutes ,och i stäJ:let 
stadgas, att den i paragrafen avsedda iör
månsrätt·en f·ör de kommunala och kyrkliga 
utskyldenna gäller endast den del av dessa, 
vi1ken icke såsom grundande sig rpå fastig
het elJer därav erhållen inkomst är fö,r
månsberättigad. ISälunda skulle ifrågava
rande panagraf under den ovan berörda 
övergångstiden av två år komma att gi:illa 
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även :från fastighetsinkomst utgående ut
skylder i de fall, där den nya :f·örmånsrät
ten då ännu ej tillkommer dessa. Härjämte 
är det skäl att i paragrafens ordalydelse 
vidtaga en del formella rättelser. 

I enligihet med vad ovan anförts föreläg-

gas, sedan ärendet undergått beredning i 
lagberedningen samt utlåtanden däri avgi
vits av hl. a. :högsta domstolen ooo lhögsta 
förva1tn1ngsdomstdlen, ihärmed Ri!ksdagen 
till antagande följande två Jagförslag: 

Lag 
om förmånsräitt för kommtmala och kyrkliga utskylder, rsom påförts på grund av 

inkiomst från fastighet. 

I enilighet med RiJrsda,gens heslut stadgas häruned: 

l §. 
.På grund av inkomst från ,fastighet 

åsatta, till betalning förfallna kommunala 
och kyrkliga utskylder må, där skatten ej 
utestått längre tid än tre år från förfallo
da;gen eller där utsökning därav på:begynts 
inom sagda tid och uta-n avbrott fuHföJ..jts, 
framom intecknad fordran o~h rättighet 
samt sådan ogulden köpeskilling, vilken 
tillkommer panträtt även om den är oin
tecknad, ur bstigheten uttagas och utan 
hinder av ägarens till fastigheten konkurs 
utsökas med enahanda rätt, som är stadgad 
beträffande fastigheten åsatta, till sin natur 
offentligträttsliga eller i offentligträttslig 
ordning i[låförda eliler med dem jämförliga 

utJlagor. I så måtto lände äv·en med av
seende å förstnämnda utskylders bevakande 
i konkurs til.l efterrättelse, vad om sagda 
utlagor är gällande. 

V ad i l mom. är sagt om utskylder, äge 
tillämpning jämväl !beträffande lagstadgat 
skattetillägg och utsökningskostnader. 

2 §. 
Denna lag träder i kraft den ......... . 

1:93. . Dock må lagen icke äg.a tilllämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vilka tidigare 
anhängiggjorts, ej heller, innan två år från 
sagda dag förflutit, tiHämpas •på därförin
nan intecknad fordra;n dler uppkommen 
ogulden köpeskilling. 

Lag 
a.ngående ändring av 7 § i fwordningen om borgenä.rers 11ätt och företräde för 

varra.ndra tillJ. ·beta.lning ur eg'endom, S·om blivit till ikonkurs avträdd. 

I enlighet med Riksdagens •beslut skall 7 § i förordningen den 91 november 1868 
om borgenärers rätt och företräde för varandra till betalning ur egendom, som blivit 
till konkurs avträdd, sådan denna paragraf lyder i lagen den 12: au:>rii 119'35, erhålla 
följande ändrade lydelse: 

7 §. 
Därefter gäldas det :löpande årets oc:h de 

tre närmast föregående årens vid allmän 

skatteupp börd utgående utskylder till sta
ten samt, för så vitt skatten .ej såsom här
rörande av fastighet eller därav erhållen 
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inkomst till'mommer :förmånsrätt, utskylder 
ti.ID. kommun och kyrka, så ock de acciser, 
som skola erläggas :för sagda tid. V ad här 
är stadgat om utskylder, gälle även skatte
ti!llägg, som bör erläggas till :följd av urakt
låten betalningsskyldigihet. Med Hka rätt 
som utsky,lder må även :för sagda tid utgå 
de i 40 § av lagen om arbetares olycksfal!ls-

Helsingfors den 12 mars 1937. 

försäkring avsedda av.gifter och ersättnin
gar, så vitt de ej utgå ur fastigihet. 

Denna lag träder i kraft den ......... . 
1913 . ; dock må den icke äga tillämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vilka därför
innan anhängiggjorts. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Justitieminister Urho Kekkonen. 
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L a g u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 6 med 
anledning ,av regeringens proposition angående förmåns
rätt för kommunala OCh rkyrkliga utskylder, SrOiffi påförts 
på grund av inkomst från bstighet. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne mars till lagutskottet för 
beredning remitterat regeringens ovan
nämnda proposition n:o 27. Utskottet, vil
ket såsom sa'kkunniga hört kronofogden 
Pentti Kiiskinen, vicehäradshövdingen V eli 
Saarinen samt bankdirektörerna Arvo Lin
turi, J. W. Range'll och V. A. Arola, har 
på de i propositionens motivering anförda 
skäl funnit de föreslagna lwgarn:a av beho
vet påkallade, men har likväl i dem vid
tagit några dels sakliga, dels formella 
ändringar. 

Jämlikt l § i det i regeringens propo
sition ingående förra lagförslaget skulle 
förmånsrätten för kommunala och kyrkliga 
utskylder förbli i kraft under tre års tid, 
räknat från förfallodagen, men även där
efter, ifall utsökning av skatten påibe
gynts inom sagda tid och utan avbrott 
fullföljts. Då detta förfarande särskilt 
med beaktande av att ränta å intecknad 
gäld icke vid kommunalbesKattningen i sin 
helhet får avdragas från inkomsten, kunde 
leda till att framom intecknade och såle
des genom panträtt tryggade fordringar 
skulle komma större skattefordringar 
än skäligt är, och då denna omständighet 
även vore ägnad att minska fastigheternas 
pantvärde vid kreditgivningen, har utskot
tet föreslagit, att ifrågavarande termin 
skulle fastställas till två ar. Enär det i 
'lagförslaget ingående o11det ,utsökning" 

kunde vålla tol'kningssvårigheter, har ut
skottet i detta avseende föreslagit ett så
dant förtydligande, att förutsättningen för 
att förmånsrätten förbleve i kraft efter den 
fastställda tiden vore därförinnan verk
ställd utmätning och att det därigenom in
ledda exekutiva förfarandet utan avbrott 
fullföljts. 

Den i lagförslagets 2 § föreslagna tids
fristen av två år har synts alltför !kort. 
Utskottet har därför föreslagit, att denna 
termin skulle förlängas med ett år eller 
således till tre år. 

Vad ·det senare lagförslaget beträffar, 
har en ändring av samma 7 § i förordnin
gen om borgenärers rätt och företräde för 
varandra föreslagits jämväl i samband med 
lagen om folkpensionering. Men då det 'iekc 
är känt, när sistnämnda ändring, som av 
riksdagen godkänts, träder i kraft, och då 
det är möjligt, att den kommer att träda 
i kraft vid en senare tidpunkt än den nu 
föreslagna lagändringen, har utskottet i 
detta sammanhang icke kunnat beakta 
sagda med lagen om folkpensionering sam
manhörande ändring. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga de i 
regeringens proposition ingående lag
förslagen sålydande: 
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Lag, 
om förm.ån,srätt för kommuna-la och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av 

inkomst från flliStigbet. 

I enlighet ·,med Riiksdagens beslut stadgas ( utesl.): 

l §. 
På grund av inkomst från fastighet 

åsatta, till betalning förfallna kommunala 
och kyrkliga utskylder må, aär skatten ej 
utestått Jängre tid än två år från förfallo
dagen eller ,där fastighet därför 'inom sagda 
tid utmätts och det exekutiva förfarandet 
utan avbrott fullföljts, framom intecknad 
fordran och rättighet samt sådan ogulden 
köpeskilling, vilken tillkommer panträtt 
även om den är ointecknad, ur fastigheten 
uttagas o0h utan hinder av ägarens till 
fastighet·en konkurs utsökas med enahanda 
rätt, som är stadgad beträffande fastighe
ten åsatta, till sin natur offentligträ:ttsliga 
eller i offentligträttslig ,ordning påförda 
eller med dem jämförliga ulagor. I så 

måtto lände även med avseende å först
nämnda utskylders oova:kande i Ikonkurs 
till efterrättelse, vad om sagda utlagor är 
gällande. 

Vad i l momentet är sagt om utskylder, 
äge tillämpning jämväl beträffande ilag
stadgat skattetillägg och utsökningskostna
der. 

2 §. 
Denna lag träder i kraft den ....... . 

193.. Do<:k må den icke äga tillämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vi1ka ddigare 
anhängiggjorts, ·ej heller, innan tre år från 
sagda dag förflutit, tillämpas på därförin
nan intecknad fordran eller uppkommen 
ogulden köpeskilling. 

Lag 
angående ändrmg av (u t e s l.) föt~oniningen om borgenärers rätt och företr.äde för 

varandra till betalning ur egendom, s'om blivit till konkrurs avträdd. 

I enlighet med Riksdagens beslut skall 7 § i cförordningen den 9 november 1868 
om borgenärers rätt och företräde för varandra till betalning ur egendom, som blivit 
till konkurs avträdd, sådan denna paragraf lyder i lagen den 12 april 1935, erhålla 
följande ändrade lydelse: 

7 '§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Utskottet har i detta sammanhang jäm
väl handlagt rdgsm. Kiviojas m. fl. lag
motion n: o 5 rörande samma ärende. Enär 
de i motionen ingående lagförslagen med 

stadgandet om lagens trädande i kraft. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

vissa avvikelser äro överensstämmande med 
de i regeringens proposition ingående för
slagen och bygga på samma av lagberednin~ 
gen uppgjorda förslag som de sistnämnda 
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samt då motionens syftemål förty uppnås 
genom de i regeringens proposition m
gående förslagen, föreslår utskottet, 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Söderhjelm, viceordföranden Ki
vimäki, ledamöterna Asikainen, Hakala, 
Huotari, Hämäläinen, Kivioja, Komu, Ko-

att Riksdagen måtte avböja rdgsm. 
Kiviojas m. fl. lagmotion n:o 5. 

sonen, Kämäräinen, La:stu, Lauren, Lintu
lahti, Malmivaara, Nurmesniemi och Soini
nen samt suppleanten K. Jokinen. 
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Reservationer. 

Utskottet har med beaktande av lant
brukskreditens sunda utveckling ändrat re
geringens proposition därhän, att förmåns
rätt framom intecknade fordringar skulle 
beviljas endast för sådana kommunal- och 
kyr'koutsky1der, som utestått längre tid än 
två år. Då lagen även med denna ändring 
är ägnad att försvåra erhållande av kredit 
för lantbruksfastigheter och leder till ett 
allmännare ·bruk av borgenssystemet, 
borde ifrågavarande förmånsrätt begrän
sas till ett års utskylder. Detta vore av 
nöden redan på den grund, att då lagen 
skall tillämpas jämväl på utskylder, som 
uppkommit innan den trätt i kraft, det 
kunde inträffa, att utskylderna ifråga 
komma att erläggas av borgesmän, som stå 
i borgen för sekundära inteckningslån. De 
av utskottet hörda sakkunnigas uttalanden 
gåvo vid handen, att en betydande del äv·en 
av småbrukarnas krediter beviljats mot till
läggsborgen, och då utskylderna uttagas ur 
fastigheten framom intecknade fordringar, 
komma borgesmännen att svara för den 
del av kreditanstaltens fordran, som icke 
kan uttagas ur fastigheten. Av dessa skäl 
och för att reducera ifrågavarande olä
genheter till ett minimum, borde ifrå
gavarande förmånsrätt begränsas till ut
skylder, som utestått ett år. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

Förena oss om ovanstående: 

L 

På grund av vad ovan anförts föreslår 
jag, 

att 1 § i det förra lagförslaget 
måtte godkännas sålydande: 

l §. 
På grund av inkomst från fastighet 

åsatta, till betalning förfallna kommunala 
och kyrkliga utskylder må, där skatten ej 
utestått 1ängre Hd än ett år från förfallo
dagen eller där fastighet därför inom 
sagda .tid utmätts och det exekutiva för
farandet utan avbrott fullföljts, framom 
intecknad fordran och rättighet samt 
sådan ogulden köpeskilling, vilken till
kommer panträtt även om den är oin
tecknad, ur fastigheten uttagas och utan 
hinder av ägarens till fastigheten kon1mrs 
utsökas med enahanda rätt, som är stadgad 
beträffande fastigheten åsatta, •till sin natur 
offentligträttsliga eller i offentligträttslig 
ordning påförda eller med dem jämförliga 
utlagor. I så måtto lände även med av
seende å förstnämnda utskylders bevakande 
i konkurs till efterrättelse, vad om sagda 
utlagor är gällande. 

Vad i l momentet är sagt om utskylder, 
äge tillämpning jämväl beträffande lag·
stadgat skattetillägg och utsökningskostna
der. 

T. M. Kivimäki. 

J. O. Söderhjelm. K. F. l.aiuren. A. A. Lintulahti. 
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Förmnandet av förmånsrätt åt kommu
nala och ikyrkoutskylder framom redan 
förefintliga inteckningar äventyrar i vissa 
fall inteckningshavares rätt på ett sätt, som 
denna vid långivningen icke ilrunnat förutse. 
Införandet av en viss tidsfrist, av lagut
skottet förlängd till tre år, under vilken 
inteckningshavare ikunde trygga 8in ford
I~an, 'betyder i detta avseende mindre, då 
främst sådana inteckningar komma i fara, 

Helsingfors, den 28 april 1937. 

II. 

som vid fastighetell8 tvångsrealisation lätt 
'bliva utan täckning. Då det i~k!e kan anses 
oundgängligt, att lagen omedelbart erhåller 
full effektivitet, anse vi, att tidigare in
teckningshavares rätt borde skyddas, och 
föreslå följa:ktligen, 

att från 2 § i det första lagförsla
get uteslutas orden ,innan tre år 
från sagda dag förflutit". 

J. O. Söderhjelm. K. F. LMU'en. A. A. Lintulahti. 

Förenar mig om ovanstående. 
Ville A. Komu. 
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Stora utskottets betänkande N:o 63 med 
anledning av regeringens proposition angående förmåns
rätt för kommunala och kyrkliga utskylder, som påförts 
på grund av inkomst från fastighet. 

Efter att hava handlagt ovannämnda 
ärende och i samband därmed rdgsm. Kivi
ojas m. fl. lagmotion n: o 5 rörande samma 
sak har stora utskottet beslutat omfatta 
de i lagutskottets betänkande n: o 6 hand
lagda lagförslagen, likväl med vissa änd
ringar, vilka föranledas därav, att den 31 
sistlidne maj eller efter det lagutskottet 
avgivit sagda betänkande i samband med 
lagen om folkpensionering stadfästs en lag 
angående ändring av förordningen om bor
genärers rätt och företräde för varandra 

till betalning ur egendom, som blivit till 
konkurs avträdd, vilken lag träder i kraft 
den l januari 1939 och genom vilken i den 
nu till behandling föreliggande 7 § av sagda 
förordning införts ett tillägg rörande de i 
102 § lagen om folkpensionering nämnda 
avgifter. Stora utskottet får vördsamt 
föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag i följande ly
delse: 

Lag 
om förmänsrätt för kommunala och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av 

inkomst från fastighet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
(Likasom lagutskottets betänkande.) 

2 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1939. Dock må den icke äga tillämpning 

i konkurs- och utsökningsmål, vilka tidigare 
anhängiggjorts, ej heller, innan två år 
från sagda dag förflutit, tillämpas på där
förinnan intecknad fordran eller uppkom
men ogulden köpeskilling. 
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Lag 
angående ändring av förordningen om borgenärers rätt och företräde för 
varandra till betalning ur egendom, som blivit till konkurs avträdd. 

I enlighet med Riksdagens beslut skall 7 § i förordningen den 9 november 1868 
om borgenärers rätt och företräde för varandra till betalning ur egendom, som blivit 
till konkurs avträdd, sådan denna paragraf lyder i lagen den 31 maj 1937, erhålla 
följande ändrade lydelse: 

7 §. 
Därefter gäldas det löpande årets och de 

tre närmast föregående årens vid allmän 
skatteuppbörd utgående utskylder till sta
ten samt, för så vitt skatten ej såsom här
rörande av fastighet eller därav erhållen 
inkomst tillkommer förmånsrätt, utskylder 
till kommun och kyrka, så ock de acciser, 
som skola erläggas för sagda tid. V ad här 
är stadgat om utskylder, gälle även skatte
tillägg, som bör erläggas till följd av urakt
låten betalningsskyldighet. Med lika rätt 

Därjämte får stora utskottet på de i 
lagutskottets betänkande anförda grunder 
för sin del jämväl föreslå, 

Helsingfors den 14 september 1937. 

som utskylder må även för sagda tid utgå 
jämväl de i 102 § i lagen om folkpensione
ring nämnda avgifter samt de i 40 § av 
lagen om arbetares olycksfallsförsäkring 
avsedda avgifter och ersättningar, så vitt 
de ej utgå ur fastighet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
1939; dock må den icke äga tillämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vilka därför
innan anhängiggjorts. 

att Riksdagen måtte avböja rdgsm. 
Kiviojas m. fl. lagmotion n:o 5. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående förmånsrätt för kommunala och kyrkliga ut
skylder, som påförts på grund av inkomst från fastighet. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N: o 27 angående för
månsrätt för kommunala och kyrkliga ut
skylder, som påförts på grund av inkomst 

från fastighet, och har Riksdagen, som i 
ärendet fått emottaga Lagutskottets betän
kande N: o 6, antagit följande lagar: 

Lag 
om förmånsrätt för kommunala och kyrkliga utskylder, som påförts på grund av 

inkomst från fastighet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
På grund av inkomst från fastighet 

åsatta, till betalning förfallna kommunala 
och kyrkliga utskylder må, där skatten ej 
utestått längre tid än två år från förfallo
dagen eller där fastighet därför inom sagda 
tid utmätts och det exekutiva förfarandet 
utan avbrott fullföljts, framom intecknad 
fordran och rättighet samt sådan ogulden 
köpeskilling, vilken tillkommer panträtt 
iiven om den är ointecknad, ur fastigheten 
uttagas och utan hinder av ägarens till 
fastigheten konkurs utsökas med enahanda 
rätt, som är stadgad beträffande fastighe
ten åsatta, till sin natur offentligträttsliga 
eller i offentligträttslig ordning påförda 
eller med dem jämförliga utlagor. I så 

måtto lände även med avseende å först
nämnda utskylders bevakande i konkurs 
till efterrättelse, vad om sagda utlagor är 
gällande. 

Vad i l momentet är sagt om utskylder, 
äge tillämpning jämväl beträffande lag
stadgat skattetillägg och utsökningskostna
der. 

2 §. 
Denna lag träder i kraft den l januari 

l 939. Dock må den icke äga tillämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vilka tidigare 
anhängiggjorts, ej heller, innan två år 
från sagda dag förflutit, tillämpas på där
förinnan intecknad fordran eller uppkom
men ogulden köpeskilling. 
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Lag 
angående ändring av förordningen om borgenärers rätt och företräde för 

varandra till betalning ur egendom, scm blivit till konkurs avträdd. 

I enlighet med Riksdagens beslut skall 7 § i förordningen den 9 november 1868 
om borgenärers rätt och företräde för varandra till betalning ur egendom, som blivit 
till konkurs avträdd, sådan denna paragraf lyder i lagen den 31 maj 1937, erhålla 
följande ändrade lydelse: 

7 §. 
Därefter gäldas det löpande årets och de 

tre närmast föregående årens vid allmän 
skatteuppbörd utgående utskylder till sta
ten samt, för såvitt skatten ej såsom här
rörande av fastighet eller därav erhållen 
inkomst tillkommer förmånsrätt, utskylder 
till kommun och kyrka, så ock de acciser, 
som skola erläggas för sagda tid. Vad här 
är stadgat om utskylder, gälle även skatte
tillägg, som bör erläggas till följd av urakt
låten betalningsskyldighet. Med lika rätt 

Helsingfors den 21 september 1937. 

som utskylder må även för sagda tid utgå 
jämväl de i 102 § i lagen om folkpensione
ring nämnda avgifter samt de i 40 § av 
lagen om arbetares olycksfallsförsäkring 
avsedda avgifter och ersättningar, såvitt 
de ej utgå ur fastighet. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1939; dock må den icke äga tillämpning 
i konkurs- och utsökningsmål, vilka därför
innan anhängiggjorts. 



1937 års riksdag N :o 28. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående anvisande 
av ; anslag för avlönande av ökad arbetskraft vid Högsta för
valtningsdomstolen. 

V·Ld behandlingen av förslaget till stats
förslag för år 1937 har Riksdagen hem
ställt, att Regeringen måtte taga under 
omprövning, huruvida icke för att ned
bringa antalet i Högsta förvaltningsdom
stolen oavgjo11da ärenden och bibringa den 
förvaltningsrättsliga lagskipningen en till
fredsställande snabbhet åtgärder borde vid
tagas för ökande av arbetskrafterna vid 
Högsta förvaltningsdomstolen. 

I sina till Riksdagen under de senaste 
åren avlåtna propositioner angående stats
förslagen har Regeringen fäst Riksdagens 
uppmärksamilet därpå, att den vid Högsta 
förvaltningsdomstolen fästade arbetskraf
ten visat sig allt för liten för att med 
tillfredsställande snabbhet utföra dess år 
från år ständigt växande arbetsbörda. I 
propositionerna har även framhållits, att 
detta missförhållande är så mycket betänk
ligare som de flesta av de ärenden, vilka 
ankomma på Högsta förvaltningsdomsto
lens behandling, äro av brådskande natur. 
Sålunda yttra:des vid motiv·erandet av be
hovet att anställa ökad arbetskraft 1 

nämnda domstol i Regeringens år 1934 av
låtna proposition angående statsförslaget 
bl. a. följande: 

,Antalet på avgörande beroende ärenden 
i Högsta förvaltningsdomstolen har -- -
yttermera trllvuxit. Då det ej är sanno
likt, att totalantalet till behandling kom
mande mål och ärenden skulle utan sär
skilda lagstiftningsåtgärder nedgå, finnes 
det ej heller fog för den förhoppning, att 
antalet oavgjorda mål och ärenden kunde 
nämnvärt nedbringas med de nuvarande 
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arbetskrafterna. Till följd härav är det 
icke uteslutet, att en mängd mål och ären
den, vilka kunna beröra statens, offentliga 
samfunds och enskildas intressen och rät
tigheter av rätt stor vikt och betydelse, 
komma att få vänta på avgörande i Högsta 
förvaltningsdomstolen så länge, att ett av
s·evärt förfång för rättssökandena samt till 
och med olägenhet i avseende å kommu
nala och andra allmänna angelägenheters 
behöriga handhavande därav föranledes. 
Den förvaltningsrättsliga lagskipning·en bör 
för att motsvara berättigade fordringar 
vara så ordnad, att rättssökandena •erhå:lla 
äskat rättssky.dd utan dröjsmål. Ett allt
för långt uppskov med avgörandet innebär, 
i fråga om den enski1da rättssökanden, ofta 
för denne en rättsminskning, som emellanåt 
kan närma sig rättsför lust.'' 

Detta håller allt fortfarrunde streck, ty 
·ehuru vid Högsta förvaltningsdomstolen 
under de fyra senaste åren inrättats tre 
nya förvaltningss·ekreterartjänster och år 
1935 två nya förvaltningsrådstjänster, var
efter Högsta förvaltningsdomstolen delvis 
kunnat arbeta på två divisioner, och ehuru 
ytterligare för avlönande av extra arbets
kraft ökade anslag ställts till förfogande, 
har antalet på avgörande beroende besvärs
ärenden icke kunnat nedbringas, detta 
oaktat Högsta förvaltningsdomstolens ar
bete till det yttersta •intensifierats. 

Åilltalet under tioårsperioden 1927-1936 
till Högsta förvaltningsdomstolen inkomna, 
där avgjorda samt till följande år över
förda ärenden framgår ur följande tablå: 
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År 
Från föregående Under året 

år överförda inkomna nya Under året Till följande 
ärenden ärenden avgjorda år överförda 

1927 •• o o ............. 1,330 
1928 o •••••••••••• o •• 1,104 
1929 ••• o o. o ••• o o ••• o 953 
1930 •• o o ••••• o o o •••• 1,032 
1931 o o •• o o o ••••••••• 1,198 
1932 ••• o •• o •••••••• o 1,240 
1933 •••••• o o o ••••• o. 1,448 
1934 ••••• o ••• o o •• o. o 1,839 
1935 •••••••• o o ••• o o. 2,621 
1936 •••• o o o o. o o •• o •• 2,596 

Med avseende å de statistiska uppgif
terna beträffande åren 1929 och 1930 bör 
framhållas, att på det stora antalet tiH 
Högsta förvaltningsdomstolen under nämnda 
år inkomna och avgjorda ärenden inverkat 
den omständigheten, att sagda år, då nya 
riksdagsmannaval förrättades med anled
ning av riksdagsupplösning, till Högsta 
förvaltningsdomstolen i hemställningsväg 
inkommit en stor mängd ärenden av jäm
förelsevis enkel natur angående rättelse i 
vallängd. 

Såsom även ovan anförda sifferuppgifter 
redan utvisa, har la;gskipningen i Högsta 
förvaltningsdomstolen icke gestaltat sig så 
snabb, som ur synpunkten av en tillfreds
ställande rättsvård vore nödvändigt. För 
avlägsnande av ifrågavarande missförhål
lande torde icke återstå annan möjlighet 
än en fortsatt ökning av arbetskrafterna 
vid Högsta förvaltningsdomstolen. Till 
denna möjlighet har Regeringen i sin pro
position angående statsförslaget för inne
varande år även hänvisat. Såsom av moti
veringen till propositionen framgår, ansåg 
sig Regeringen emellertid, i betraktande 
av att Högsta fö.rvaltningsdomstolen blott 
drygt ett år arbetat delvis på två divi
sioner och att tillräcklig erfarenhet om i 
vad mån den redan vidtagna ökningen av 
arbetskrafterna kunde verka för bringande 
av förhållandena i nämnda ·domstol på en 
tillfredsställande ståndpunkt icke vunnits, 

2,678 2,904 1,104 
2,401 2,552 953 
3,329 3,520 1,032 
3,806 3,640 1,198 
2,862 2,820 1,240 
3,749 3,541 1,448 
4,171 3,780 1,839 
4,418 3,636 2,621 
4,243 4,268 2,596 
4,389 4,386 2,599 

ännu då ieke kunna föreslå en ökning av 
antalet ledamöter. Såsom av det ovan an
förda ·emellertid framgår, har den ökade 
arbetskraft, som under de senaste år.en an
ställts vid Högsta förvaltningsdomstolen, 
icke varit tillräcklig. 

Enligt i regeringsformen ingående stad
gande skall i Högsta förvaltningsdomstolen 
finnas nödigt antal förvaltningsråd. 
Högsta förvaltningsdomstolen består för 
närvarande av president och tio förvalt
ningsråd. Ökas antalet ledamöter med 
ytterligare två, kunde Högsta förvaltnings
domstolen, vilken såsom nämnt för när
varande blott delvis kan arbeta på två 
divisioner, varaktigt a~beta fördelad på två 
divisioner. En sådan anordning skulle 
medföra, att antalet avgjorda ärenden öka
des med approximativt omkring 1,000 i 
året. För åvägabringande av ett sådant 
resultat är det även nödvändigt att an
talet föredragande i Högsta förvaltnings
domstolen ökas i motsvarande grad. Sedan 
vid Högsta förvaltningsdomstolen från in
gången av detta år inrättats en ny äldre 
förvaltningssekreterartjänst, arbeta i dom
stolen för närvarande fyra äldre och sex 
yngre förvaltningssekreterare, av vilka sist
nämnda tre äro förvaltningssekreterare av 
högre och likaså tre av lägre avlönings
klass. Den ifrågasatta ändringen förutsät~ 
ter inrättande av tr.e nya förvaltnings
sebeterartjänster, varjämte det för av-
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lönande av extraordinarie tjänstemän 
disponibla anslaget samt expensmedlen 
borde ökas. Renskriverskekrafterna borde 
likaså i motsvarande grad förstärkas med 
två ordinarie renskriverskor och det för 
extrao~dinari,e renskrivning reserverade an
slaget jämväl ökas. 

Därest det, sedan antalet oavgjorda 
ärenden blivit nedbragt, skulle visa sig 
onödigt att bibehålla antalet ledamöter i 
Högsta förvaltningsdomstolen så stort, som 
det bleve genom inrättandet av de före
slagna nya förvaltningsrådsstjänsterna, 
kunde antalet l~damöter åter i mån av 
behov minskas sålunda, att då någon tjänst 
blir ledig, densamma indrages. Ett mot
svarande förfaringssätt har iakttagits t. ex. 
i Sverige år 1928, då det vid därvarande 
Högsta förvaltningsdomstolen motsvarande 
domstol, regeringsrätten, blev nödvändigt 
att öka artbetskrafterna. På grund av de 
ordinarie föredragandekrafternas otillräck
lighet har en oproportionerligt stor del av 
föredragningsarbetet under de senaste åren 
måst utföras av extra föredragande, var
för, för så vitt föredragand~krafterna 

framdeles befunnes kunna minskas, detta i 
främsta rummet kunde ske genom minsk
ning av antalet extra föredragande, varvid 
det härför reserverade anslaget vederbör
ligen skuHe reduceras. 

Den föreslagna ökningen av arbetskraf
terna skuHe under vederbörande moment 
i 6 huvudtitelns III kapitel medföra föl
jande årliga till&ggsutgifter: 

l. Avlöningar: 
2 förvaltningsråd, grundlön 

a 1oo,ooo: - ......... 2oo,ooo: -
l yngre förvaltningssekre-

terare av högre avlö--
ningsklass, grundlön . . . . 63,000:-

2 yngre förvaltningssekre
terare av lägr.e avlö
ningsklass, grundlön a 
57,000: - . . . . . . . . . . . . . 114,000: -

2 renskriverskor, grundlön 
a. 18,ooo:- .......... . 

För ålderstillägg ....... . 
2. Extraordinarie personalens 

arvoden: 
Till avlöning åt extraordi-

narie tjänstemän ..... . 
För extraordinarie renskriv-

ning ................. . 
3. Expensmedel ........... . 

36,000:-
51,000:-

10,000:-

10,000:-
16,000:-

Summa 500,000: -

Enär i den av Högsta förvaltningsdom
stolen disponerade lokalen redan finnas 
två sessionsrum, kommer ifrågavarande 
ökning av arbetskrafterna i detta avseende 
,ej att medföra utrymmesbrist. Däremot 
är ökningen av antalet föredragande och 
renskriverskor ägnat att öka den inom 
Högsta förvaltningsdomstolens ämbetslokal 
redan nu rådande betydande utrymmes
bristen, vars avlägsnande senare kommer 
att kräva särskilda åtgärder för anskaf
fande av ytterligare rum till nämnda dOOl
stols förfogande. 

Situationen i Högsta förvaltningsdom
stolen kräver, såsom av det föregående 
framgår, 'en snar rättelse. Med anledning 
härav anser Regeringen, att förenämnda 
ökade arbetskrafter borde till nämnda dom
stol erhållas redan från den l augusti inne
varande år, i vilket faH Högsta förvalt
ningsdomstolen genast från början av sin 
höstsession kunde regelbundet under alla 
föredragningsdagar i veckan arbeta på två 
divisioner. 

Under hänvisning till allt det ovanan
förda föreslår Regeringen, att Riksdagen 
måtte besluta 

bevilja såsom t't"llägg till statsför
slaget för innevarande år under 6 
huvudtitelns III kapitel ett anslag 
av 210,000 mark för avlönande av 
ökad arbetskraft vid Högsta förvalt
ningsdomstolen från och med den 
1 augusti 1937, vilket anslag för-
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delar .sig på de olika momenten un
der nämnda kapitel på följande sätt: 
mom. 1. avlöningar .... 193,400:-

mom. 2. extraordinarie 
personalens arvoden . 

mom. 3. expensmedel .. 

samt 

6,600:-
10,000:-

Helsingfors den 12 mars 1937. 

berättiga Regeringen att för häri
genom föranledda utgifter anlita 
under år 1937 inflytande statsin
komster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Justitieminister Urho Kekkonen. 



1937 M. - U. B. - Prop. N :o 28. 

Statsu hkottets b e tänkande N:o 42 med 
anledning rav regeringens propostition angående anvisande 
av anslag för av.lön:ande av ökwd a11betskraft vid Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne mars till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 28 angående anvisande av anslag 
för avlönande av ökad arbetskraft vid 
Högsta förvaltningsdomstolen. 

I enlighet med den ståndpunkt statsut
skottet intagit i sitt betänkande med an
ledning av propositionen angående stats
förslaget för innevarande år oC!h med hän
visning till de omständigheter, som nämnas 
i motiveringen till propositionen, förordar 
utskottet propositionens godkännande. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
bevilja såsom tillägg till statsför

slaget för innevarande år under 6 

Helsingfors den 16 april 1937. 

I ärendets ibehandlLng hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
M. Hannula, Hirvensalo, Hästbadka, Lehto-

Ht. III kap. ett anslag av 210,000 
mark för avlönande av ökad arbets
kraft vid Högsta förvaltningsdom
stolen från och med den 1 augusti 
1937, vilket anslag fördelar sig på 
de olika momenten under nämnda 
kapitel på följande sätt: 

mom. 1. avlöningar .... 193,400:

mom. 2. extraordinarie 
personalens arvoden 6,600: -

mom. 3. expensmedel 10,000:-
samt 

berättiga regeringen att för bestri
dande av de utgifter, som härav för
anledas, anlita under år 1937 in
flytande statsinkomster. 

koski, Lohi, Pilppula, Rantala, Soini, Tur
kia och Welling samt suppleanterna Hiltu
nen, Paasonen, Peltonen och ·österholm. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition an
gående ·anvisande av anslag för avlönande av ö~ad ar
hetskmft vid Högsta förvaltningsdomstolen. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :·o 28 angående anvi
sande av anslag för ·avlönande av ökad ar
·betskraft vid Högsta förvaltningsdomstolen, 
och har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
statsutskottets betänkande N:o 42, beslutat 

bevilja såsom tillägg till statsför
slaget för innevarande år under 6 
Ht. III kap. ett anslag av 210,000 
mark för avlönande av ökad arbets
kraft vid högsta förvaltningsdom
stolen från och med den 1 augusti 

Helsingfors den 23 april 1937. 

1937, vilket anslag fördelar sig på 
de olika momenten under nämnda 
kapitel på följande sätt: 
mom. 1, avlöningar . . . . 193,400: -
mom. 2, extraordinarie 

personalens arvoden . . 6,600:-
mom. 3, expensmedel . . 10,000:
samt 

berättiga Regeringen att 'f&r bestri
dande av de utgifter, som härav för
anledas, anlita under år 1937 in
flytande statsinkomster. 
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1937 å:rs riksdag N :o 29. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av tilläggsanslag för uppförande av statens kanonfabrik 
och för flyttning av reparationsverkstaden vid vapendepån i 
Helsingfors. 

I sitt svar å regeringens till 1936 års 
Riksdag avgivna proposition angående be
viljande av anslag för grundande av en ka
nonfabrik och för flyttning av reperations
verkstaden vid vapendepån i Helsingfors 
har Riksdagen, godkännande den i rege
ringens proposition ingående byggnadspla
nen, berättigat statsrädet att för ifråga
varande ändamål använda 19 miljoner 
mark av det för försvarsväsendets grund
anskaffningar för år 1936 anvisade ansla
get. Avtal angaende upplåtande av erfor
derligt jordområde för fabriken har nu
mera avslutats med Jyväskylä stad och de 
€gentliga grundläggningsarbetena påbör
jats. Det för fabriken uppgjorda kostna;ds
förslag·et slutar i sin helhet å 49 miljoner 
mark, varför för ändamålet !borde ytter
ligar-e beviljas 30 miljoner mark. 

På grund av den fortgående prissteg
ringen samt de långa leveranstiderna borde 
det felande beloppet beviljas redan i bygg
nadsarbetenas och leveransernas första 
skede på det att avtal om ifrågakommande 
leveranser redan nu skulle kunna avslutas 
samt större överskridanden av kostnads-

Helsingfors den 12 mars 1937. 

förslaget och uppslmv måtte kunna und
vikas. Då genomförandet av de i försvars
väsendets grundanskaffningsprogram för
utsatta leveranserna redan annars tillföljd 
av stegringen i prisnivån ~~ommer att för
svåras, kunna de för sagda grundanskaff
ningar erforderliga anslagen icke ytterli
gare belastas med grundläggningskostna
derna för kanonfabriken, utan borde för 
det f·elande beloppet anslag särskilt an
visas. 

På grund av det ovanstående föreslås, 
att Riksdagen 

måtte besluta att för uppförande 
av statens kanonfabrik och för flytt
ning av reparationsverkstaden vid 
vapendepån i Helsingfors nnder ett 
nytt 2 a moment i 19 Huvudtiteln 
I kapitlet av innevarande års stats
förslag bevilja ett reservationsanslag 
av 30,000,000 mark; samt 

måtte bemyndiga statsrådet att 
för bestridande av sagda utgiftspost 
använda till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Försvarsminister Arvi Oksala. 
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1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 29. 

S t a. t s Ultsk ott e t s b e tänk,a.nd e N:o 36 med 
anledning '&V regeringens proposition .angående beviljande 
a.v tilläggsa.n'SJJag för uppförMJJde .a.v staroens kanonfabrik 
och för fl~tn.ing av reparationsverkstaden vid vapen
depån i Helsingfors. 

Ri1ksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne mars till statsutskott·et för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 29 angående beviljande av till
läggsanslag för uppförande av statens 'ka
nonfabrik och för flyttning av reparations
verkstaden vid vapendepån i Helsingfors. 

På •de i. propositionen anförda skäl fin
ner uMrottet det vara av behovet på:kallat, 
att 30 mi'ljoner mark, utgörande återsto
den av det för kanonfabriken uppgjorda 
kostnadsförslagets totalbelopp, ställes till 
förfogande för ändamålet. I anseende till 
att prisnivån med avseende å de leveran
ser, som förutsättas i försvarsväsendets 
grundanskaffningsprogram, företett en be
tydande stegring, är det enligt utskottets 
åsikt oundgängligen nödvändigt, att ifråga
varande medel anvisas såsom fristående 
anslag utanför grundanskaffningsanslagen 

Helsingfors den 8 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, ledamöterna Aattela, 
Harvala, Hirvensalo, Hästbacka, Junes,. 
Kuusisto, Lehtdkoski, Löhi, Moi:lanen, Pilp-

ooh att på föreslaget sätt för bestridande 
av denna utgiftspost, användas till stats
verket under innevarande år inflytande 
inlk:omster. 

På grund av vad ovan anförts. får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
för uppförande av statens kanon

fabrik och för flyttning av repara
tionsverkstaden vid v·apendepån i 
Helsingfors under ett nytt moment 
2 a i 19 Huvudtiteln I kapitlet av 
innevarande års statsförslag bevilja 
ett reservationsanslag av 30,000,000 
mark; samt 

bemyndigr1 statsrådet att för be
stridande av sagda utgiftspost an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande iwkomster. 

pula, Rantala, Salmenoja, Soini, Turkia och 
Welling samt suppleanterna Joulk:anen, 
Tuorila, Venho och österho1m. 
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R i k s d a g e n rS s v a r å Regeringens proposition 
angående ,beviljande ~av tiRäggsanslag för uppförande av 
statens kanonfabrik och för flyttning av reparationsverk
staden vid vapendepån i He1singior,s. 

Till Rilksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N:o 29 angående bevil
jande av ti]läggsanslag för uppförande av 
statens kanonfa!brik och för flyttning av 
reparationsverkstaden vid vapendepån i 
Helsingfors, och ~har Riksdagen, som i ären
det emottagit statsutskottets betänkande 
N:o 36, beslutat 

för uppförande av statens kanon
fabrik och för flyttning av repara-

Helsingfors den 16 april 1937. 

tiansverkstaden vid vapendepån i 
Helsingfors under ett nytt moment 
2 a i 19 huvudtiteln I kapitlet i 
statsförslaget för innevarande år be
vilja ett reservationsanslag av 
30,000,000 mark; samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgiftspost an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 30. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
ändring av lagen angående skyddskårsorganisationen. 

I regeringens proposition angående stats
förslaget för år 1937 ingick ett förslag 
om att kanslichefernas vid skyddskårsorga
nisationen nuvarande arvodesbefattningar 
skulle under benämningen militärinstruktör 
uppföras på ordinarie stat, men har Riks
dagen, anseende, att de göromål, som åt
följa n'ämnda befattningar, skilja sig så 
mycket från de i 5 § lagen den 22 decem
ber 1927 angående skyddskårsorganisatio
nen omnämnda militärinstuktörernas ålig
ganden, att lagliga förutsättningar för för
verkligande av sagda åtgärd icke förelågo, 
för denna gång gång förkastat förslaget. 
För sakens ordnande borde för den skull 
nödig lagändring företagas. 

Å skyddskårsdistriktets kanslichefer an
kommer att fungera såsom distriktets eko
n:omiehef och chef för underhållstjänsten, 
i vilken egenskap å dem ankommer, för
utom handhavandet av distriktsstabens eko
nomiförvaltning, jämväl övervakningen av 
skötseln och användningen av den med 
stats- eller privata medel anskaffade, di
striktet och dess skyddskårer tilldelade an
senliga egendomen samt organisationen och 
upprätthållandet av underhållstjänsten. 
För att kunna kvarhålla kompetenta per
soner i dessa allt mer krävande befattnin
gar eller erhålla sådana personer till lediga 
befattningar, vore dessas uppförande på 
ordinarie stat ur synpunkten av skydds
kårsorganisationens ekonomiförvaltning och 
underhållstjänst en synnerligen viktig åt
gärd. 
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Jämlikt l § lagen angående skyddskårs
organisationen utgör en av organisationens 
uppgifter att bedriva för organisationens 
syftemål lämpad upplysningsverksamhet. 
Denna uppgift har arrförtrotts åt en i 
varje skyddskårsdistrikt anstä:lld propa
gandainstruktör, vilken befattning hittills 
jämväl den handhafts mot extraordinarie 
arvode. På grund av ifrågavarande upp
gifts varaktiga natur och dess betydelse 
såsom bildningsfaktor borde även dessa 
befattningar åtföljas av grundlön. Samma 
är förhållandet med skyddskårsorganisatio
nens sanitetsinstruktörer, vilka envar hava 
två skyddskårsdistrikt sig anförtrodda. De 
utgöras nästan undantagslöst av vid den 
ordinarie krigsmakten utbildade erfarna 
sanitetsunderofficerare, å vilka an:kommer 
att i skyddskårorganisationen meddela ut
bildning åt organisationens sanitetsunder
befäl och -manskap, samt att handhava 
skö.tseln och övervakningen av ifrågakom
mande. underhållsverksamhet. 

För förverkligande av förenämnda åt
gärder borde de i 5 § lagen angående 
skyddskårsorganisationen uppräknade ordi
narie tjänsterna och befattningarna utökas 
med ovannämnda befattningar, varvid om 
de nuvarande kanslicheferna lämpligast 
borde användas den med deras tjänstupp
gifter bättre överensstämmande benämnin
gen chef för underhållstjänsten. 

Det lagförslag, som på grund av det 
ovananförda förelägges Riksdagen till an
tagande, är av följande lydelse: 
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Lag 
om ändring av .lagen angående ,skyddsikårsorganisationen. 

I enlighet med Riksdagens beslut skaU 5 § i lagen den 22 december 1927 angående 
skyddskårsorganisationen erhålla följande ändrade lydelse: 

5 §. 
För skyddskårsorganisationens ledning 

oCh 'skötseln av dess löpande ärenden 
kunna inom organisationen inrättas stats
tjänster och -befattningar av följande slag: 
befä~hav.are för s'kyddskårerna, stabschef, 
sektionschef, avdelningschef, biträdande av
delningschef, militärinspektör, vapeninspek
tör, adjutant, chef för befä:lsskola, lärare 
vid befälsskola, distriktschef, militärinstruk
tör, ohef för underhål1stjänsten, propa
gandainstruktör, sanitetsinstruiktör, vapen
mästare och kretschef. 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

Såsom utnämningsbrev till dessa tjänster 
och befattningar utfärdas öppet brev eller 
befattningsbrev, och vid utnämningen }akt
tages samma ordning som vid utnämning 
av innehavare av motsvarande tjänster och 
befattningar vid armen. 

I l momentet nämnda tjänster och be
fattningar kunna hänföras till olika klas
ser. 

Förutom tjänster och befattningar, vilka 
åtföljas av grundlön, kunna inom skydds
kårsorganisationen inrättas arvodestjänster 
och cbefattningar. 

Republikens President 

KYöSTI KAL'LIO. 

Försvarsminister Arvi Vksala. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 30. 

·S t a t ,g u t s k o t t e t s b e t ä. n ka n d e N: o 37 med 
anledning av regeringens proposition angålende lag om 
ändring av lagen amgående skyddskårsorga;nisationen. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne mars tiH statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 30 angående lag om ändring av 
la;gen angående skyddskårsorganisationen. 

I samhand med sagda proposition har 
utskottet handlagt rdgsm. Cajanders m. fl. 
lagmotion n: o 9 med förs·lag till lag om 
ändring av 5 § lagen om s'k:yddskårsorga
nisationen. 

På de i motiveringen till regeringens 
proposition anförda skäl finner utskottet 
den i propositionen föreslagna lagändrin
gen av behovet påkalla~ och förordar pro
positionens godkännande oförändrad. A v de 
tjänster, vilkas uppförande på ordinarie stat 
föreslås i lagen, finnas för närvarande så
som arvodeshefattningar inom skyddskårsor
ganisationen kanslichefer eller chefer för un
derhållstjänsten med ·ett årsarvode av 48,000 
mark l, med ett årsarvode av 43,500 mark 
l, med ett årsarvode av 39,000 mark 20 
och propagandainstruktörer med ett års-

Helsingfors den 8 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit olld
föranden Pekkala, ledamöterna Aattela, 
M. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst
backa, Junes, Kuusisto, Lehtdkoski, Lohi, 

arvode av 42,000 mark l, med ett årsar
vode av 36,000 mal'k 10, med ·ett årsarvode 
av 33,000 mark 11 samt 11 sanitetsinstruk
törer med ett årsarvode av 27,000 mark. 
Tjänsternas uppförande på ordinarie stat, 
varom riksdagen hesluter i samband med 
behandlingen av statsförslaget i enlighet 
med de möjligheter före'liggande lagför
slag erbjuder, komme att medföra ökade 
utgifter för staten endast för ålders- och 
familjetilläggens vidkommande. 

På grund av vad ovan anfö:ds får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga lagförslaget i enlighet med re
gen"ngens proposition. 

Därjämte får utskottet föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta av
böja rdgsm. Cajanders m. fl. lag
motion n:o 9. 

Moilanen, Pilppula, Rantala, Soini, Turkia 
och Welling samt suppleanterna Huittinen, 
Peltonen, Tuorila, Venho och Österholm. 
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Reservation. 

Då dert är lämpligare .a,bt en ,sådan fråga 
om U!ppföra;rude .a v rtj.ämt.er på ,ordinarie 
sbat, som den regerilngens prop0:sition gäl
ler, a!vgöre:s i s.aroband med handläggnin
gen av st,at.sförslag.et, föreslå vi, 

Helsi:ngfors de:n 8 april 19'37. 

Hugo .A;a.ttela. 
Ka;arlo Ha.rvala. 
Matti Turkia. 
Viljo Rantala. 

att regeringens proposition måtte 
avböjas. 

Yrjö Weillin. 
.A;ino Lehrtokoski. 
P. Salmeno·ja. 
Aug. Kuusisto. 

lYiauno P&kkala. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 40 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
ändring av lagen angående skyddsk:årsorganisationen. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
oCJh i samband därmed rdgsm. Cajanders 
m. fl. lagmotion n:o 9, vilken likaså inne
håller förslag åsyftande ändring av 5 § 
i sagda lag, har stora utskottet beslutat 
omfatta de i statsutskottets betänkande 
n:o 37 framställda förslagen och får förty 
vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 14 april 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens proposition ingående 
lagförslaget oförändrat; samt 

att Riksdagen måtte avböja det i 
rdgsm. Cajanders lagmotion m
gående lagförslaget. 
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R i !k s d a g e n 1S s v a r å Regeri11g1ens ;proposiltion 
angående !lag om ändring :av lagen angående sikyddsklårs
organisationen. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 30 angående lag om 
ändring av lagen angående skyddskårsorga-

nisationen, och har Riksdagen, som i ären
det emottagit S'ta:tsutskottets betänkande 
N:o 37, antagit följande lag: 

Lag 
om ändring av lagen angående ,skyddskårsorganisationen. 

I enlighet med Riksdagens beslut ska:l1 5 § i lagen den 22 december 19'27 angående 
skyddskårsorganisationen erhålla följande ändrade lydelse: 

5 §. 
För skyddskårsorganisationens ledning 

och handhavandet av dess löpande ärenden 
kunna inom organisationen inrättas stats
tjänster och -befattningar av ,fö,ljande slwg: 
befälhavare för slkyddskårerna, stabscllef, 
sektionschef, avdelningschef, biträdande av
delningschef, mHitärinspektör, vapeninspek
tör, adjutant, chef för hefä'I:sskola, lärare 
vid befälsskola, distriktschef, militärinstruk
tör, 0hef för underhållstjänsren, propa
gandainstruk:tör, sanitetsinstrulktör, vapen
mästare och kretschef. 

Helsingfors den 20 april 1937. 

Såsom utnämningsbrev till dessa tjänster 
och befattningar ut:Eärdas öppet brev eller 
befattningsbrev, och vid utnämningen 'iakt
tages samma ordning som vid utnämning 
till motsvarande tjänster och befattningar 
vid armen. 

I l momentet nämnda .tjänster och be
fattningar kunna hänföras till olika klas
ser. 

Förutom tjänster och befattningar, vHka 
åtföljas av grundlön, kunna inom skydds
kårsorganisationen inrättas arvodestjänster 
och -befattningar. 





1937 åirs riksdag N :o 31. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående ändring 
av lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

En del industriidkare ihava meddelaJt, 
att de äro villiga att göra betydande dona
tioner till staten i o<.ili för ordnande av 
luftvärnet och gasskyddet inom sina in
dustriområden i sarnarhete med försvars
väsendet, villket för sin del ansett en sådan 
anurdning synnerligen önskvärd och på
kallad. Från indu~triidkarnas sida har lik
väl uttryckts önskemålet, att de samman
slutningar elier personer, vilka av sina års
inkomster göra donationer till fromma för 
landets 'försvar, måtte befrias från erläg
gande av till staten utgående inkomstskatt 
för denna del. Det är att antaga, att sär
skilda samman:slutningar och även enskilda 
personer framdeles, därest dem beviljas 
skattefrihet för ett deras don31tioner mot
svarande inlkomstbelopp, komma att göra 
sådana donationer även för andra stats
ändamål, såsom t. ex. för uppförande av 

sådana sjukhus och skolor, vilka annars 
måste byggas av staten. 

Enär det vore oskäligt att sådana dona
torer komme att till staten erlägga in:komst
skatt även för den del av sina inkomster, 
som de överlåta till staten, anser Regerin
gen, som finner ävägrubringandet av en an
ordning av förenämnda slag vara önskvärd 
och av vikt, skäl förefinnas att till 13 § i 
lagen den 5 december 1924 om inkomst
och förmögenhetsskatt, sådant sagda lag
rum lyder i lagen den 14 december 1935, 
fogas ett sådanit tillägg, att skattskyldig 
är berättigad att från sin inkomst avdraga 
jämväl det penningbelopp, som han över
låtit till staten att användas för ändamål, 
som av finansministeriet godkänts. 

Med stöd av det ovan anförda ·förelägges 
Riksdagen till antagande följande lagför
slag: 

Lag 
angående ändring av lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 
komst- och förmögenhetsskatt, sådant sagda 
1935, på följande sätt: 

13 §. 
SkattskyMig är berättigad att från sm 

inkomst avdraga: 
l) ränlta å gäld ; 
2) sytning och i 11 § l mom. omnämnt 

understöd; 
3) förlust å skattskyldigs närings,verk-
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13 § i lagen den 5 december 1924 om in
lagrum l~er i lagen den 14 dec1emher 

samhet, som ej är att hänföra till kapital
förlust; 

4) hälften av un:der skatteåret erlagd in
komst- och förmögenhetsskatt ; samt 

5) penningbelopp, som han överlåtit till 
staten att användas för ändamål, vilket av 
finansministeriet godkänts. 
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Utlänning eller utländsk stat, samman
slutning, ansltalt eller stiftelse äga rätt 
till de orvan i denna paragraf nämnda av
drag endast Jör såvitt avdraget hänför 
sig till inkomst, för vilket skatt skall •här 
erläggas, eller till verksamhet, som här 
utövats. 

Finsk medborgare, som här är stadig
varande bosatt, vare berätJtigad att av
draga till a11betslöShetskassa erlagda av
gifter ävensom försäkringspremier och 
andra avgifter, som utbetalats för hans 
eller hans hustrus eller barns liv-, ikapi
tal-, livränte-, olycksfalls- eller sjukför
säikring, dock högst tvåhundra mark för 
envar försäkrad, ävensom avgifter till 
pensions-, änke- och pupill- samt annan 
dylik kassa, i vilken det på grund av äm
bete eller befattning åligger honom att 
vara delägare. 

Inhemskt andelslag, vars ändamål är 
tillgodoseende av medlemmarnas behov a v 
konsumtionsiörnödenheter eller främjandet 
av deras lantbruk, fiske, hantverk eller an
nan därmed jämförlig näring, må från sina 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

inkomster avdraga hälften, därest enligt an
delslagets stadgar i den såsom kvot av 
andelsavgi:llten utgående vinstandel kan ut
delas högst sex procent och därest andels
laget anlitas endast a:v dess egna medlem
mar eller, i det fall att andelslaget anlitas 
jämväl av personer, som icke äro anslutna 
till detsamma, därest i andelslagets stadgar 
dessa beretts möjlighet att bliva medlem
mar i detsamma och medlemskap icke un
der beskattningsåret i allmänhet förvägrats 
dem, som anlitat andelslaget. Samma av
drag må göras av sådan inhemsk central
affär, vars medlemmar i huvudsa:k utgöras 
av i ovan antytt syfte ve:rlkande andelslag 
och enligt vars sta'dgar ått delägare eller 
medlemmar såsom kvot å deras i rörelsen 
placerade kapital högst sex procents vinst
andel eller dividend kan utdelas, desslikes 
av inhemsk ömsesidig försäkringsanstalt 
ävensom inhemsk försäkringsanstalt, i vil
ken flertalet av aktionärerna under be
skattningsåret utgjorts av andelslag och 
vari andelslagen under samma tid inn®.aft 
aktiemajoriteten. 

Republikens .President 

KYö.STI KALLIO. 

Finansminister J uho N iukkanen. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 31. 

S t a t s u t sik o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 39 med 
anledning av regeringens p11oposition angående ändring 
av Jagen om inkomst- och föfiiilögenihetsskatt. 

Rili:sdagen nar jämte protokollsutdrag av 
den 19 sistlidne mars till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 31 an~ående ändring av lagen om 
inkomst- och förmögenhetsskatt. 

Den föreslagna lagändringen är ägnad 
att öka möjligheterna att erhålla medel i 
form av donationer för vissa statsändamål, 
varför statsutskottet förordar dess godkän
nande. Utskottet förutsätter, att de ända
mål, som berättiga vissa donationer till 
åtnjutande av skattefrihet, komma att fast-

Helsingfors den 13 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, M. 
Hannula, Harvala, Hirvensalo, Junes, Kuu-

ställas genom allmänna stadganden och att 
avgörandet förty icke lämnas beroende av 
prövning för varje enskild donations vid
kommande. Likaså förutsätter utskottet, 
att det ankommer endast på myndigheterna 
att besluta om användningen av de dona
tionsmedel, för vilka skattefrihet beviljats. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga lagförslaget oförändrat. 

sisto, Lehtoimski, Leppälä, Lohi, Moilanen, 
Rantala, Salmenoja, Soini, Turkia och 
Welling samt suppleanterna Huittinen och 
Österholm. 





1937 Rid.~ .S. U. B.~ Prop. N:o 31. 

!Srtora utsk,oUe,ts betänk·and·e N:o 44 .med 
anledning av 11egerin:g1ellis proposition a.ngäende ändring ra.v 
lagen oon inkomst- ·och förmögenhetsskatt. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
sta:tsutskottets betänkande n:o 39 fram
ställda förslaget angående godkännande av 
det i regeringens proposition ingående lag
förslaget och :flår förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 19 april 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ifrå
gavarande lagförslag i oförändrad 
form. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angåe!ode ämdring av lagen 'om inkomst- och förmögen
hetsskatt. 

Till Riksdag-en har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 31 angående ändring 
av lagen om i.nJkomst- och förmögenhets
skatt, och har statsutskottet i ärendet av
givit sitt betänkande N:o 39. 

Riksdagen förutsätter, att de ändamål, 
som berättiga vissa donationer till åtnju
tande av skattefrihet, komma att faststäl
las genom allmänna stadganden och att 

avgörandet icke lämnas beroende av pröv
ning för varje enskild donations vidkom
mande. Likaså förutsätter Riksdagen, att 
användning-en av donationsmedel för ända
mål, vilka herätt~ga till skattefrihet, sker 
uteslutande efter statsmyndig~heternas be
stämmande. 

Riksdagen har antagit förjande lag: 

Lag. 
angående ändring av lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 
komst- och förmögenhetsskatt, sådant sagda 
1935, på följande sätt: 

13 §. 
skattskyldig är berättigad att från sin 

inkomst avdraga: 
l) ränrta å gäld ; 
2) sytning och i 11 § l mom. omnämnt 

understöd; 
3) förlust å skattskyldigs näringsverk

samhet, som ej är att hänföra till kapital
förlust; 

4) hälften av under skatteåret erlagd in
komst- och förmögen1hetsskatt; samt 

5) penningbelopp, som han överlåtit till 
staten att användas för ändamål, vilket av 
finansministeriet godkänts. 

Utlänning eller utländsk stat, samman
slutning, ansltalt eller stiftelse äga rätt 
till de ovan i denna paragraf nämnda av
drag endast för såvitt avdraget hänför 

13 § i lagen den 5 december 1924 om in
lagrum lyder i lagen den 14 deoomher 

sig tiH inkomst, för vilken skatt skall här 
erläggas, eller till verksamhet, som här 
utövats. 

Finsk medborgare, som här är stadig
varande bosatt, vare berätJtigad att av
draga till arbetslöshetskassa erlagda av
gifter ävensom försäkringspremier och 
andra avgifter, som utbetalats för hans 
eller hans hustrus eller barns liv-, !kapi
tal-, livränte-, olycksfalls- eller sjukför
säkring, doek högst tvåhundra mark för 
envar försäkrad, ävensom avgifter till 
pensions-, änke- och pupill- samt annan 
dylik kassa, i vilken det på grund av äm
bete eller befattning åligger honom att 
vara delägare. 

Inhemskt arrdelslag, vars ändamål är 
tillgodoseende av medlemmarnas behov av 
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konsumtionsförnödenheter eller :främjandet 
av deras lantbruk, fiske, hantverk eller an
nan därmed jämförlig näring, må från sina 
inkomster avdraga häl'ften, därest enligt arr
delslagets stadgar i den såsom kvot av 
andelsavgi:llten utgående vinstarrdel kan ut
delas högst sex procent och därest andels
laget anlitas endast av dess egna medlem
mar eller, i det fall att andelslaget anlitas 
jämväl av personer, som icke äro anslutna 
till detsamma, därest i andelslagets stadgar 
dessa beretts möjlighelt att bliva medlem
mar i detsamma och medlemskap icke un
der beskattningsåret i allmänhet förvägrats 

Helsingfors den 23 april 1937. 

dem, som anlitat andelslaget. Samma av
drag må göras av sådan inhemsk central
affär, vars medlemmar i huvudsa:k utgöras 
av i ovan antytt syfte verkande andelslag 
oCh enligt vars stadgar åJt delägare eller 
medlemmar såsom kvot å deras i rörelsen 
placerade kapita:l högst sex procents vinst
andel eller dividend kan utdelas, dess}ikes 
av inhemsk ömsesidig försäkringsanstalt 
ävensom inhemsk försäkringsanstalt, i vil
ken flertalet av aktionärerna under be
skattningsåret utgjorts av andelslag och 
vari andelslagen under samma tid innehaft 
aktiemajoriteten. 



1937 års riksdag N:o 32. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
vissa åtgärder f'ör att förhindra deltagande i inbördeskriget i 
Spanien. 

Såsom i Regeringens proposition till Riks
dagen angående tillägg !till statsförslaget 
för år 1937 för bestridande av de kostna
der, som föranledas av en överenskom
melse om non-interventitm i Spaniens •an
gelägenheter, anförts, har den i London 
verksamma s. k. non-interventionskommitten 
utarbetat ett system för 'ÖVervakande av att 
skjutvapen eller andra krigsförnödenheter 
ej utföras till Spanien och att ej heller 
frivilliga kunna begiva sig dit. 

Detta system innefattar ibl. a. kontroll 
över fartyg, s'om äro destinerade till 
spanska hamnar. Dessa ·fartyg skulle, in
nan de anlöpa Spanien, vara skyldiga att 
ingå till viss angiven hamn utanför Spa
nien för ·att där taga ombord behörigen 
utsedda kontrollörer, som skulle hälla upp
sikt över vilken last som lossas i Spanien 
o<fu. vilka passagerare som landstiga där. 
Efter fartygets avresa från Spanien skulle 
kontrollören avlämnas i lämplig hamn. 
Vidare skulle krigsfartyg, tiHhörande vissa 
av de ·stater, som anslutit sig till non
in terven tion:söverenskommelsen, i f arv att
n en omkring Spanien undersöka, att dylika 
kontrollörer verkligen alltid finnas ombord 
på handelsfartyg. 

Förutom denna kontroll över sjöfarten 
på Spanien har non-interventionskommit
ten ytterligare föreslagit vissa t. o. m. rätt 
detaljerade åtgärder till iförhindrande av 
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att frivilliga ansluta sig Wl någondera 
stridande partens trupper i Spanien. ·I 
betraktande av Finlands geografiska läge 
och de rätt få ansatser till deltagande i 
inihördeskriget i Spanien, som förekommit 
hos oss, har Regeringen ansett, att den, 
utöver gä'llande a:dministrativa passbestäm
nmlser, kan nöja sig med stadgandena i här 
föreslagna lag till förhindrande av att fri
viHiga begiva sig till Spanien. Å andra 
sidan har det synts erforderligt, att åt
minstone dessa stadganden utfärdas. 

Redan i 16 kap. 22 § strafflagen stadgas 
straffpåföljd för värvning till främmande 
makts krigstjänst. Då det förefaller nö
digt, att också försök till värvning även
som värvning till jämväl andra än rege
ringens trupper i Spanien ibestra::lifas, har i 
lagförslaget intagits en särskild paragraf 
.därom. Ytterligare ibör det anses :erfor
derligt, att även person, som tager värv
ning till krigstjänst i Spanien, kan straf
fas, och har en bestämmelse i sådant sy:fte 
intagits i lagförslagets 2 §. 

N on-in terven tionskommi t t ens önskemål i 
fråga om kontrollåtgärder beträffande sjö
farten på Spanien <äro av så detaljmåssig 
natur, att de ej ansetts utan vidare kunna 
intagas i lagförslaget. Då det dessutom är 
möjligt, att de under övervakningssystemets 
tillämpning måste undergå ändring, hava 
i lagförslagets 5 § upptagits allenast de all• 
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märrna riktlinjerna för ifrågavarande före
skrifter tillika med ett bemyndigande att 
utfärda dessa och närmare bestämmelser 
genom förordning. 

På grund av ovanstående ·förelägges 
Riksdagen till antagande ett lagförslag av 
följande lydelse: 

L ag, 
om vissa åtgärder för S~tt förhindra deltagande i inbördes·kriget i Spanien. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Var, som värvar eller söker värva någon 

till krigstjänst i Spanien, dömes, där ej 
gärningen skall straftfas enligt straff<lagen, 
till fängelse i högst ett år eller böter. 

2 §. 
Tager finsk medborgare värvning till 

krigstjänst i Spanien, straffes med fängelse 
i högst sex månader eller böter. 

3 §. 
Biljett för resa till Spanien eller genom 

detta land till n'ågot annat land må ej 
försäljas till någon, som icke av myndig
het, vilken är behörig att utfärda pass, 
erhållit tillstånd att resa till Spanien. 

Överträder någon det i l room. stad
gade förbudet, straffes med böter. 

4 §. 
Befäl:havare på ·finskt fartyg, som an

löper Spanien, å:ligger 
att tillse, att å fartyget icke medtages 

till spansk hamn resande person, som ej 
innehar tillstånd, varom i 3 § sägs, 

'att, utan hinder av ibest·ämmelserna i 
51 § 2 mom. sjömanslagen, förbjuda 
besättningen att landstiga i Spanien, där ' 
ej tjänsten oundgängligen så kräver, och 

att tillse, att ·andra med fartyget föl
jande personer, som {)j innehava tillstånd, 
varom i 3 § sägs, ie:ke landst1ga i Spanien. 

Fartygsbefälhavare, som åsidosätter be
stämmelserna i denna paragraf, straffes 
med böter. 

5 §. 
Genom förordning må till iakttagande 

av ~finska fartyg, som anlöpa Spanien, 
stadgas, 

att fartyget s~all anlöpa viss utländsk 
hamn för att där taga ombord eller land
sätta behörigen utsedda kontrollörer, 

att dessa kontrollörer, som ombord på 
fartyget böra erhålla logi och mot skiälig 
ersättning kost, skola ti:Hiåtas att enligt 
dem meddelade föreskrifter kontrollera 
fartygets last oe:h passag.erare, samt 

att befälhavaren skall tillåta krigsfartyg, 
som i förordningen äro närmare angivna, 
undersöka, huruvida kontrollörer finnas 
omJbord eller ej. 

Fartygsbefä:lhavare, som åsidosätter med 
stöd av denna paragraf utfärdade före
skrifter, straffes med böter. 

6 §. 
Med Spanien avses i denna lag jämväl 

de spanska ·besittningarna och den spanska 
zonen i Maroclm. 

7 §. 
Närmare bestämmelser angående tiUämp

n:ingen av denna lag utfärdas genom för
ordning. 
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8 §. 
Denna lag är gällande till den l april 

1938, men genom förordning må stadgas, 
.att dess tillämpning redan därförinnan 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

skall upphöra. För överträdelse, som be
gåtts under lagens giltighetstid, skall dock 
fortfarande däri stadgat straff ådömas . 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för utrikesärendena Rudolf H olsti. 





1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 32. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i k e s ä r e n d e n b e t ä n
k a n d e N :o 9 med anledning av regeringens proposition 
angående lag om vis•sa åtg~der för att förhindra del
tagande i inbö·rdeskrige·t i Spanien. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 19 mars 1937 till utskottet för utrikes
ärenden för beredning remitterat regerin
gens proposition n:o 32 angående lng om 
vissa åtgärder för att förhindra deltagande 

inbördeskriget i Spanien. 
Utskottet .för utrikesärenden har hand-

Helsingfors den 9 aprii1 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Swentorzetski, viceordföranden 
Kukkonen samt ledamöterna Huotari, 
Kares, Karvetti, E. Kilpeläinen, Koivu-

lagt detta ärende och beslutat förorda god
kännande av regeringens proposition. Ut
skottet får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens ovannämnda proposition 
ingående lagförslaget. 

ranta, Komu, Leinonen, Mantere, Reini
kainen, Sergelius, Sillanpää och Sundström 
samt suppleante11 Venho. 





1937 Rd. - S. U. B. - Prop. N :o 32. 

S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 38 med 
anledning av regeringens proposition amgående lag om 
vissa åtgärder för att föl'lhindrn deltagande i inböl'ldes
kriget i Spa.nien. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat oförändrat om
fatta det .i utskottets för utrikesärenden 
betänkande n: o 9 handlagda lagförslaget 
och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 14 april 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det 
i regeringens proposition ingående 
lagförslaget i förändrad form. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition an
g·ä.ende lag om vissa åtgärder för att förhindr&. del%
gande i in·bördes:kriget i Spanien. 

Till Riksda:gen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 32 angående lag om 
vissa åtgärder för att förhindra deltagande 
i inbördeskriget i Spanien, o0h )har Riiks-

dagen, som i ärendet emottagit Utskottets 
för utrikesärenden betänkande N:o 9, an
tagit följande lag: 

L ag, 
om vissa åtg·ärder för att förhindra deltagande i inbördeskriget i Spanien. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Var, som värvar eller söker värva någon 

till krigstjänst i Spanien, dömes, där ej 
gärningen skall stra~fas enligt straff<lagen, 
till fängelse i högst ett år eller höter. 

2 §. 
Tager finsk medborgare värvning till 

krigstjänst i Spanien, straffes med fängelse 
i högst sex månader eller böter. 

3 §. 
Biljett för resa till Spanien eller genom 

detta land tiU något annat land må ej 
försäljas till någon, som icke av myndig
het, vilken är behörig att utf,ärda pass, 
erhållit tillstånd att resa till Spanien. 

överträder någon det i l momentet stad
gade förbudet, straffas med böter. 

4 §. 
Befälhavare på finskt fartyg, som an

löper Spanien, åligger 
att tillse, att å fartyget icke medtages 

till spansk hamn resande person, som ej 

innehar tiHstånd, varom i 3 § sägs, 
·att, utan hind~r av bestämmelserna i 

51 § 2 mom. sjömanslagen, förbjuda 
besättningen att· larrdstiga i Spanien, där 
ej tjänsten oundgängligen så kräver, och 

att tillse, att ·andra med fartyget föl
jande personer, som ej innehava tillstånd, 
varom i 3 § sägs, icke landstiga i Spanien. 

Fartygsbefälhavare, :som åsidosätter be
stämmelserna i denna paragraf, straffes 
med böter. 

5 §. 
Genom förordning må, för att iakttagas 

av finska fartyg som anlöper Spanien, 
stadgas, 

att fartyget skall anlöpa viss utländsk 
hamn för att där ta:ga ombord eller land
sätta behörigen utsedda kontrollörer, 

att dessa kontrollörer, som ombord på 
fartyget böra erhålla logi och mot skälig 
ersättning kost, skola ti'H!åtas att enTigt 
dem meddelade föreskrifter kontrollera 
fartygets la:st och passagerare, samt 

att befälhavaren skall tillåta krigsfartyg, 
som i förordningen äro närmare angivna, 
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undersöka, huruvida kontrollörer finnas 
ombord eller ej. , 

Fartygsoefä·lhavare, som åsidosätter med 
stöd av denna paragraf utfärdade före
skrifter, stl'affes med böter. 

6 §. 
Med Spanien avses i denna lag jämväl 

de spanska besittningama och den spanska 
zonen i Marocko. 

Helsingfors den 20 april 1937. 

7 §. 
Närmare bestämmelser angående tHlämp

ningen av denna lll:g utfärdas genom för
ordning. 

8 §. 
Denna lag är gällande till den l april 

1938, men genom förordning mä stadgas, 
att dess tillämpning redan därförinnan 
skall upphöra. För överträdelse, som be
gåtts under lagens giltighetstid, skall dock 
även därefter i lagen stadgat stra.ff ådömas. 



1937 års riksdag N :o 33. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
förbud mot användande av kvinna i gruvarbete. 

I skyddslagstiftningen rörande arbetare 
är ·det i allmänhet förbjudet att hålla 
barn, unga personer och kvinnor i särskilt 
tunga ·eller farliga arbeten. För skyddan
det av dessa arbetargrupper innehåller även 
vår lagstiftning vissa specialstadganden. 
Sålunda är det hos oss fö:vbjudet att hålla 
kvinna under 21 år i vissa lastnings- och 
lossningsarbeten samt kvinna under 20 år 
i sjömansbefattningar. På lastfartyg i 
transocean trafik är användandet av kvin
nor i sjömansbefattningar helt och hållet 
förbjudet. Enligt lagen den 31 juli 1929 
om barns och unga personers användande i 
yrkesarbete är användandet av barn och 
unga personer till arbete bl. a. i stenbrott 
och underjordiska gruvor förbjudet. Det 
sistnämnda förbudet gäUer endast kvinnor 
under 18 år, vadan hållandet av äldre 
kvinnor i arbete i gruvor icke är förbju
det i finsk lagstiftning. 

Enär det arbete, som utföres i gruvor 
under jordytan, är både tungt och farligt, 
synes det vara skäl att i vår lagstiftning 
utsträcka specialskyddet för kvinnor även 
till detta arbete. I flera länder är även 
användande av kvinnor i egentliga gruv
arbeten förbjudet. Enligt införskaffade 
uppgifter hålles icke heller hos oss för 
närvarande kvinnor i egentligt gruvarbete. 
I vårt land finnas i detta nu 16 öppna 
och 7 underjordiska gruvor och i dem sam
manlagt omkring 1,650 arbetare. I sam
band med dessa gruvor arbeta inalles om-
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kring 50 kvinnor, vilka alla utföra endast 
hjälparbeten av olika slag utan att behöva 
arbeta under jord. K vinnor användas så
lunda icke hos oss i gruvarbeten under 
jordytan. 

Då internationella arbetsorganisationens 
allmänna konferens år 1935 godkänt ett 
förslag till konvention angående hållandet 
av kvinnor i underjordiska arbeten i gru
vor av alla slag. och då frågan sålunda 
blivit internationellt reglerad, synes även 
vi hava skäl att förverkliga denna regle
mentering. Detta förutsätter stiftandet av 
en särskild lag, som förbjuder användandet 
av kvinnor i gruvarbete. I stöd av •en dy
lik lag kan vårt land ratificera den om
förmälda konventionen, såsom i en till 
Riksdagen härom avlåten proposition före-
slagits. ~ 

Förbudet att hålla kvinnor i gruvarbete 
har i det i propositionen ingående lagför
slaget begränsats ungefär inom den ram 
den int•ernationella konventionen innebär. 
Sålunda hava utanför förbudet lämnats en 
del även i konventionen nämnda grupper, 
vilka icke utföra egentligt gruvarbete. En
ligt förslaget skulle åt yrkesinspektionen 
uppdragas att övervaka lagens tillämp
ning; och för övertr&delse av dess stad
ganden hava föreslagits enahanda straff 
som i allmänhet i lagar av denna art. 

I stöd av vad ovan anförts förelägges 
Riksdagen till antagande följande lagför
slag: 
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Lag 
om förbud mot användande av kvinna i gruvarbete. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Kvinna må icke i gruva användas i så

dant arbete, som utföres under jordytan. 
Ovan i l mom. stadgat :förbud gäller ej 

kvinna, som är arbets·1edare i gruva utan 
att utföra kroppsarbete eller uppehåller 
sig där i studie- eller yrkesutbiLdnings
syfte, ·ej heller kvinna, som användes i 
hälsovårds- eller socialt arbete i gruva eller 
som tillfälligt befinner sig där för ut
förande av annat än kroppsarbete. 

2 §. 
Efterlevnaden av denna lag och i stöd 

av densamma utfärdade bestämmelser över
vakas av yrkesinspektionen. 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

3 §. 
Arbetsgivare eller hans företrädare, som 

·bryter mot stadgandet i l § l mom. i 
denna lag, straffes med minst tio och högst 
tvåhundra dagsböter. Har överträdelsen 
skett trots inspektionsmyndighetens :förbud 
eller upprepas densamma, vare straffet 
minst tio dagsböter eller fängelse i högst 
ett år. 

Är staten eller annat offentligt samfund 
arbetsgivare, straffes den ansvarige arbets
ledaren eller -övervakaren, såsom i l mom. 
om arbetsgivare är sagt. 

Denna lag träder i kraft den 
193 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Socialminister T. Janhonen. 



1937 Rd. - U. B. -:- Prop. N :o 33. 

Social u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 8 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
förbud mot användande av kvinna i gruvarbete. 

Riksdagen har till socialutskottet för be
redning remitterat regeringens proposition 
n:o 33 angående lag om förbud mot an
vändande av kvinna i gruvarbete. 

Helsingfors den l april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit 
ordföranden Fagerholm, viceordföranden 
Törngren, ledamöterna .Ampuja, Andersson, 
Brander, Hiilelä, Inkilä, Kaakinen, Lind-

Utskottet, som omfattar regeringens pro
position, får vördsamt föreslå, 

att regeringens ifrågavarande pro
position måtte godkännas. 

ström, Luostarinen, Perho, Saarinen och 
Wickman samt suppleanterna Kupari och 
Luukka. 





1937 Rd.- S. U. B.- Prop. \N':o 33. 

S t o r a u t s ik o t il ,e t'S b e t ä n k a n d e \N :,o 34 med 
anl,edning av regeringens :proposition angående lag om 
förbud mot användande :av kvinna i gruvarbete. 

E·fter b~handling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat oförändrat om
fatta det i socialutskottets betänkande 
n:o 8 rhandlagda lagförslaget och får förty 
vördsamt föresJ.å, 

Helsingfors den 7 april 1937. 

att Riksdagen i oförändrad form 
måtte antaga ifrågavarande lagför
slag. 





1937 ltd. - R~sd. s-var. - Prop. N :o 33. 

R i k s d a ·g e n s s v a r å Regeringens :proposi,tion 
angående mg om förhud mot användand~e ~av kvinna i 
gruV'M'bete. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens ~proposition N:o 33 angående 1ag om 
förbud mot användande av kvinna i gruv-

aDbete, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit Socialutskottets betänkande N: o 8, 
antagit följande lag: 

Lag 
om förbud mot användande av kvinna i gruvarbete. 

I enlighet med Riksdagens 'beslut stadgas: 

l §. 
K vinna må icke i gruva användas i så

dant arbete, som utföres under jordytan. 
Ovan i l momentet stadgat tföribud gi1liler 

ej kvinna, som är arbetsledare i gruva utan 
att utföra kroppsarbete eller som uppehål
ler sig där i studie- eller yrkesutbildnings
syfte, ·ej heller kvinna, som användes i 
hälsovårds- eller socialt arbeoo i gruva eller 
som tillfälligt befinner sig där för ut
förande av annat än kroppsarbete. 

2 §. 
Efterlevnaden av denna lag och i stöd 

av densamma utfärdade bestämmelser över
vakas av yrkesinspektionen. 

Helsingfors den 16 april 1937. 

3 §. 
Arbetsgivare eller hans företrädare, som 

bryter mot stadgandet i l § l mom. i 
denna lag, straffes med minst tio och högst 
tvåhundra dagsböter. Har överträdelsen 
skett trots inspektionsmyndighetens förbud 
eller upprepas densamma, vare straffet 
minst tio dagsböter eller fängelse i högst 
ett år. 

Är staten eller annat offentligt samfund 
arbetsgivare, straffes den ansvarige arbets
ledaren eller -övervakaren, såsom i l mo
mentet om arbetsgivare är sagt. 

Denna lag träder i kraft den 
193 .. 





1937 års riksdag N :o 34. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående konven
tioner och rekommendation, som internationella arbetsbyråns 
generalkonferens antagit vid sitt nittonde sammanträde år 
1935. 

Vid sitt nittonde sammanträde år 1935 
har internationella arbetsbyråns general
konferens antagit fem konventionsförslag 
angående användande av kvinnor till ar
bete under jord i gruvor av alla slag, be
gränsning av a:vbetstiden i !kolgruvor, ar
betstidens förkortning till fyratio timmar 
i veckan, upprättande av ett internationellt 
system för bevarande av rättigheter grun
dade på invaliditets-, ålderdoms- och döds
fallsförsäkring samt angående förkort
ning av arbetstiden i buteljglasbruk. Yt
terligare har konferensen antagit en re
kommendation angående ungdomsa:tibets
lösheten. 

Av de förenämnda konventionerna före
slås nedan, av orsaker, som i varje :sär
skilt fall nämnas, ratificering av konven
tionerna angående användande av kvinnor 
till arbete under jord i gruvor av alla 
slag samt angående begränsning av ar
betstiden i kolgruvor. I det propositionen 
åtföljande meddelandet redogöres för av 
vilka orsaker de övriga förenämnda kon
ventionerna icke rför närvarande kunnat 
föreslås till ratificering i Finland. Likaså 
redogöres i meddelandet, i vilken omfatt
ning innehåHet i rekommendationen an
gående ungdomsavbetslösheten hos oss re
dan förverkligats eller i framtiden kan för
verkligas. 

I näJ:'ISlutna bilaga ingå texterna till de 
för ratificering föreslagna .konventionerna 
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både på de inhemska och originalspråken 
ävensom texten till övriga konventioner 
och rekommendationen på de inhemska 
språken. Detaljerad redogörelse för arbets
konferensens nittonde sammanträde ingår i 
nummer XXXIX i serien av socialministe
riets meddelanden. 

1. Förslag till konvention angående an
vändande av kvinnor till arbeten under 

jord i gruvor av alla slag. 

Enligt konventionen förstås med gruva 
varje företag, enskilt eller offentligt, för 
utvinnande av ämnen, som befinna sig un
der jordytan. I denna definition innefattas 
även öppna gruvor, såvida de kunna an
ses som verkliga gruvor. I dessa gruvor 
är det förbjudet att till arbete under jord 
använda kvinnliga arbetare oberoende av 
ålder. I konventionen har dock förutsatts, 
att varje land kan från ifrågavarande för
bud undantaga personer, som icke äro 
egentliga alibetare i gruvorna. Som sådana 
personer nämnas al'betsledare, som icke ut
föra kroppsarbete, personer i sanit'år eller 
social befattning, personer som uppehåna 
sig i gruvorna i studie- eller yrkesutbild
ningssyfte samt andra personer, som för 
utövande av yrke, som icke innefattar 
kroppsarbete, tillfälligtvis hava att ned-
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stiga i de underjordiska delarna av en 
gruva. 

I Finland existera i ifrågavarande hän
seende ej några bestämmelser beträffande 
fullvuxna kvinnor. Däremot förbjuder 8 § 
i lagen den 31 juli 1929 om barns och unga 
personers användande i y11kesa11bete använ
dandet av barn och un:g pernon 1bl. a. till 
arbete i stelllbrott och underjordiska gruvor 
eller till något annat sådant arbete, vilket 
såsom medföran:de överensträngning, hälso
våda eller fara för olycksfall kan vara för 
hans hälsa menligt eller hämma hans 
kroppsutve~kling eller som i sedligt hän
seende kan erbjuda .fara för honom. Med 
barn förstås i nämnda lag person, som ej 
fyllt 15 år, och med ung pernon person, 
sådan som fyllt 15 men ej 18 år. Eihuru 
användandet av !kvinnor över 18 år till ar
bete i gruvor alltså ej är fönbjudet i .finsk 
lagstiftning, användas hos oss ej kvinnor 
i egentligt gruvarbete. 

Då det principiellt måste anses riktigt, 
att användandet av kvinnlig arbetskraft i 
särskilt farliga och tunga anbeten förbju
des, är konventionens syrfte fullt godkänn
bart. Vi:d avgivandet av sitt svar i denna 
sak Wl internationella arbetsbyrån ihar 
även Finlands regering förordat den ifrå
gavarande reglementeringen. För att kon
ventionen skall kunna ratificeras i Finland, 
bör emellertid vårt lands lagstiftning dess
förinnan bringas i överensstämmelse med 
konventionen, i enlighet varmed till Riks
dagen lämnas proposition i ämnet. 

Med hänvisning tiH det ovan anförda 
föreslås i enlighet med 33 § regerings
formen: 

att Riksdagen för sin del ville be
sluta godkänna den av internatio
nella arbetskonferensen år 1935 an
tagna konventionen angående använ
dande av kvinnor till arbete under 
jord i gruvor av alla slag. 

2. Förslag till konvention angående be
gränsning av arbetstiden i kolgruvor 

(reviderad 1935). 

Angående arbetstiden i kolgruvor antog 
internationella arbetskonferensen år 1931 
en konvention, vari sagda al'betstid i all
män begränsades till 7 timmar 45 minuter 
i dygnet. Hänvisande titl de allmänna or
sakerna till arbetarskydd och utjämningen 
av produktionskostnaderna mellan de olika 
~änderna föreslog regeringen i sin år 1934 
till Riksdagen överlämnade proposition ra
tificering av denna konvention, som icke 
lrar direkt betydelse för vårt land. Till
lika framhölls emelle11tid det sakenliga i att 
ratificeringen icke skedde definitivt, innan 
de länder, som konvenHanen närmast be
rörde, hade ratificerat densamma. Då en 
del punkter i konventionen enligt dessa 
länders uppfattning förhindrade ratifice
ring, blev den i de viktigaste kolproduce
rande länderna oratificerad. Av denna or
sak har den ej iheller i vårt iand ratHi
cerats. 

För att kunna avlägsna de praktiska svå
righeter, vilka utgjorde hinder för konven
tionens tillämpning, upptogs ärendet efter 
förberedande behandling från vederbörande 
länders sida ånyo vid arbetskonferensen år 
1935. Härvid godkändes i konventionen 
vissa ·ändringar, vilka berörde arbete på 
sön- och helgdagar, arbete dygnet om, un
der jord avbetande lagerföreståndares samt 
maskinistem vid uppfordringsanordningar 
och lokomotivförares arbete ävensom dessas 
biträdens arbete. 

Då de nämnda ändringarna underlätta 
konventionens ratificering i de länder, som 
den närmast berör, och då man hos oss av 
fören1ämnda ·skäl ställt sig gynnsamt redan 
till ratificeringen av den ursprungliga kon
ventionen, synes det riktigt, att vårt land 
ratificerar den ifrågavarande ändrade 
konventionen under .förutsättning, att de 
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viktigaste kolproducerande länderna dess
förinnan ratificerat densamma. 

Med hänvisning tiH ovanstående föreS'lås 
alltså i enlighet med 33 § regeringsfor
men: 

Helsingfors den 12 mars 1937. 

att Riksdagen för sin del ville 
godkänna den av internationella ar
betskonferensen år 1935 antagna re
viderade konventionen angående be
gränsning av arbetstiden i kolgruvor. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Socialminister T. J anhonen. 
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Meddelande 

angående av internationella arbetsorganisationens g·eneralkonferens år 1935 antagna 
konventioner, vilka ioke för,es!lå;s till ratifikation, samt en av samma konfer,ens 

godkänd rekommendation. 

1. Förstag till konvention angående arbets
t·idens förkortning till fyrtio timmar i 

veck·an. 

Frågan om förkortning av arbetstiden 
med beaktande av 40-timmars arbetsvecka 
upptogs till behandling redan vid den 
expertkonferens, som hölls i januari 1933, 
varpå arbetskonferensen !behandlade frågan 
i allmän diskussion våren 1933 och slutligt 
våren 1934. Vid sistnämnda behandling 
omfattades ~onventionen i ärendet icke av 
en tillräcklig majoritet, varför den för den 
gången förföll. Frågan återupptogs emel
lertid vid den konferens, som hölls våren 
1935. Härvid föreslogs att i ä11endet skulle 
antagas såväl en allmän principiell kon
vention som en mäng·d specialkonventioner 
angående arbetstiden inom olika industri
områden. Kon:f\erellJSen antog även den all
männa konvent~onen samt ·en specialkon
vention angående buteljglasbruk, men av
böjde för den gången övriga för·eslagna 
specia~onventioner. 

Enligt den allmänna konventionen, varom 
här är fråga, förklarar sig medlemsstat, 
som ratifiverar densamma, gilla principen 
om 40-timmarsveckan, tillämpad på sådant 
sätt, att den icke medför sänkning av ar
betarnas levnadsstandard. Medlemsstat, 
som ratificerat, förklarar sig likaså gilla 
vidtagande eller främjande av åtgärder, 
som kunna anses ägnade att leda till detta 
mål. Denna konventi:on förpliktar icke di
rekt till användning av 40-timmars arbets
tid inom visst område, såvida icke veder-

hörande land tillika ratificerat sagda om
råde berörande specia1konve~tion. 

Vid besvarandet av en förfrågan i ären
det har å Finlands vägnar framhållits, att 
ställningen hos oss avviker från i utveck
lade industriländer rådande situation. Ar
betslösheten, vilken anförts såsom huvud
sakligaste skäi för denna förkortning av 
arbetstiden, är här ibetydligt lindrigare än 
i sagda länder. Ej heller rationaliserin
gen ·och mekaniseringen av produktionen, 
vilka ansetts underlätta arbetstidens för
kortning, äro här på flere produktionoom
råden utvecklade i samma grad som i 
äldre industriländer. Med beaktande ytter
ligare av de svårigheter klimatologiska 
förhållanden och långa avstånd medföra 
för industriarbetet har i det å Finlands 
vägnar avgivna svaret den ståndpunkten 
intagits, att förutsättningar här icke furr
nos för en allmän förkortning av arbets
t~den inom industrin till 40 timmar. Då 
situationen därefter i ifrågavarande av
seende icke väsentligt förändrats, synes 
vårt land för närvarande icke hava an
ledning att ratificera ifrågavarande kon
vention. 

2. Förslag t1.U konvention angående upp
rättande av ett internationellt system för 
bevarande av rättigheter, grundade på in
validitets-, ålderdoms- och dödsfallsför-

säkring. 

Konventionen avser bevarande av vid in
vaUditet8-, ålderdoms- och dödsfallsförsäk-
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ring under förvärvande varande eller re
dan förvärvade rättigheter, då den för
säkrade flyttar från ett land till ett an
nat. För så vitt frågan angår rättigheter, 
som äro under förvärvande, innehåller 
konventionen detaljerade föreskrifter ·där
om, huru de perioder, under vilka per
sonen varit försäkrad, skoia sammanräk
nas. M-ed avseende å prestationsbeloppet 
gäller lagstiftningen i det land, från vi1ket 
personen är berättigad att erhålla ei1Sätt
ning. Konv·entionen gäller blott den för
sä:krade .själv tillkommande ersättning och 
ieke kostnader för lä:kar- och sjukvård. 
Försäkringsanstalt i varj·e land är berätti
gad att obeaktad lämna försäkringsperiod, 
som understiger 26 avgiftsveekor. För
säkrad behöver ·ej anhålla om prestation 
annat än hos ·en av de anstalter han till
hört. Denna anstalt skall ordna saken med 
de försäkrings·anstaltrer, som saken angår. 
M-ed avseende å sådan medlemsstat, vars 
lagstiftning icke täcker den ansvarsdsk, 
för vi1ken prestation begäres, kan utgi
vande av prestation förvägras. 

V ad beträffar bevarandet av redan för
värvade rättigheter, få personer, som varit 
anslutna till :en försäkringsanstalt i en av 
medlemsstaterna, samt deras rättsinneha
vare till fullo åtnjuta de prestationer, var
till de genom försiikringen hava rätt, om 
de äro bosatta på en medlemsstats territo
rium, utan avseende å deras nationalitet, 
samt, om de äro medborgare i en med
lemsstat, utan avseende å deras boningsort. 
Pensionsdelar, pensionstillägg och pensions
understöd, som bestridas med allmänna 
medel, behöva doek ieke utbetalas till per
soner, som ej äro medborgare i någon 
medlemsstat. Oberoende av nationalitet el
ier boningsort utgående pell'Sion må ej ut
bytas mot ett engångsbelopp, som under
stiger pensionens kapitalvärde. 

Myndigheter och försäkringsanstalter i 
medlems.staterna iböra lämna varandra öm
sesidigt bistånd vid konventionens tillämp-

ning, särskilt för utredande av huruvida 
personer, som erhålla försäkringsprestatio
ner, uppfylla villkoren för rätt därtill. 
För sådant bistånd ersättes den försäk
ringsinrättning eller myndighet, som läm
nat biståndet, enligt taxa eller efter de 
fakt:is:ka kostnaderna, såvida ej annorledes 
överenskommits. M-edlemsstat, som vid sin 
ratifikation ännu icke upprättat pensions
system, förbinder sig att inom loppet av 
12 månader upprätta en obligatorisk för
säkring, som giver rätt till pension senast 
vid 65 års ålder eller som täcker ålder
doms-, invaliditets och dödsfallsriskerna 
och vHken i vartdera fallet orofaittar fler
talet löntagare inom industriella och han
delsföretag eller åtminstone en vä:sentlig 
del av dem. Med särskilda undantag för
binda sig m:edlemsstaterna att behandla 
medborgare i andra medlemsstater på 
samma sätt som egna medborgare såväl i 
avseende å anslutning till obligatorisk fö~
säkring som i avseende å försä:krings
prestationer. För att bistå medlemsstaterna 
vid tillämpningen av konventionen upprät
tas vid internationella arbetsbyrån en kom
mission, till vilken •bl. a. hör ett ombud 
för varje medlemsstat. Konventionen inne
håller dessutom en mängd andra detalj
föreskrifter i ärendet. 

Vid avgivarrdet av svar på en förfrågan 
beträffande ifrågavarande ärende har å 
Finlands vägnar meddelats, att saken ej 
kan i detalj behandlas, enär hos os.s invali
ditets-, ålderdoms- och dödsfallsförsäkring 
icke är gällande. Sedermera har utarbe
tats :ett lagförslag om folkförsäkring, an
gående vilket till Riksdagen avlåtits pro
position, gällande invaliditets-, ålderdoms
och pupillförsäkring. Detta lagförslag har 
emellertid uppgjorts närmast med beak
tande av landets egna förhållanden och 
det fyller ieke i alla avseenden kraven i 
ifrågavarande internationella konvention. 
Då det dessutom även i övrigt är svårt 
att i detta nu bedöma, huruvida vårt land 
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kan förbinda sig till de förpliktelser, som 
konventionen medför, har vårt land an
setts sakna förutsättningar att ratificera 
denna konvention. 

3. Ji1örslag till konvention angående fö1·
kortning av arbetstiden i btdeljglasb1·uk. 

Såsom ovan i redogörelsen för den all
männa konventionen angående 40 timmars 
arlbetsvecka nämndes, förelades arbetskon
ferensen samtidigt till ·antagande flere 
specialkonventioner angående arbetstiden 
inom oli<ka industriella ·områden. Av dessa 
blev även konventionen angående arbets
tiden i buteljglasbruk antagen. Konven
tionen äger tillämpning på personer, som 
i glasbruk, där buteljer tilvetkas medelst 
automati<ska maskiner, arbeta i varandra 
avlösande skiften och användas vid gas
generatorer, vannor, automatiska maskiner 
eller kylugnar eller till förrättningar, som 
sammanhänga med nu nämnda a-rbeten. Un
der beteckningen ,buteljer" inbegripes i 
konventionen även andra liknande föremål 
av glas, vilka framställas medelst samma 
förfarande, som användas vid buteljtill
verkning. I konventionen åsyftade a-rbe
tare skulle med användande av ett fyra
skiftssystem, sysselsättas sålunda, att ar
betstiden i medeltal ej överskrede 42 tim
mar i veckan, beräknat för en tidrymd av 
fyra veckor samt att arbetstiden under ett 
skift ej överstiger 8 timmar. Vilotiden 
mellan två skift bör vara minst 16 timmar, 
förutom vid växlingen av timplan för ar
betslagen. Vidare ingå i konventionen be
stämmelser angående undantag, vilka äro 
tillåtna i särskilda fall, angående ersätt
ning för övertidstimmar, angående ·arbets
givares skyldigheter vid konventionens till
lämpning samt angående konventionens 
förhållande till avtal mellan arbetsgivare 
och arbetare. 

I vårt land finnas blott få fabriker, 
vilka tillverka i konventionen avsedda pro-

d1:ili:ter och bland de i dem sysselsatta ar-
1betarna förekommer ej arbetslöshet. Tvärt. 
om har brist på fullt yrkeskunniga arbe
tare yppat sig, varför man till dessa ar
beten delvis måst använda t. o. m. utländsk 
arbetskraft. På dessa grunder och under 
hänvi,sning till vad ovan sagts angående 
genomförandet av 40-timmars arbetsveckan 
hos oss i allmänhet, har ifrågavarande kon
vention icke ansetts i vårt land kunna 
ratificeras. 

4. Förslag till rekmnmendation angående 
ungdomsarbetslösheten. 

Under framhållande av bl. a. att arbets
konferensen 1934 antagit ett förslag till 
konvention och en rekommendation an
gående arbetslöshetsförsäkring och andra 
former av hjälp åt arbetslösa, har konfe
rensen godkänt en detaljerad rekommenda
tion :speciellt angående ungdomsarbetslös
heten. Enligt rekommendationen borde för 
det första minimiåldern såväl för läroplik
tens upphörande som för antagande i ar
bete fastställas till minst 15 år. Vidare 
borde de personer under 18 år, vilka i0ke 
erhålla lämplig sysselsättning, fortfarande 
meddelas undervisning, till dess de finna 
ett lämpligt arbete. Den förlängda under
visningen borde i främsta rummet vara av 
yrkesnatur. Den, som utan giltigt skäl 
vägrar att deltaga i ifrågavarande under
visning, kan förvägras arbetslöshetsunder
stöd. För unga arbetslösa mellan 18 och 
24 år skulle för deras yrkesutbildning an
ordnas kurser eller speciella centra, be
träffande vilka rekommendationen inne
håller närmare föreskrifter. Bl. a. fram
hålles, att deltagandet i dessa arbetscentra 
bör vara frivilligt och att de ej få bliva 
inrättningar för militär utbildning, aU 
centra icke få konkurrera med arbetare i 
normal anställning och att åt dessa a~be

tande förutom inackordering bör givas en 
kontant ersättning. Jämte arbetscentra 



N:o 34 7 

rekommenderas jämväl anordnande av sär
skilda offentliga arbeten för unga arbets
lösa, närmwst med beaktande av deras yr
kesutbildning. 

Den offentliga arbetsförmedlingen borde 
ano:vdna särskilda organ för arbetsförmed
ling åt ungdom, vartill skulle ansluta sig 
även yr:kesrådgivning. Angående denna 
speciella arbetsförmedling lämnas närmare 
föreskrifter. slutligen ingå i rekommenda
tionen bestämmelser angående unga arbets
lösas användning av fritiden, ·angående 
understödjande av nödställda och angående 
arbetslöshetsstatistik I sistnämnda av
seende rekommenderas särskild behandling 
i statistiken av arbetslösa under 25 år. 

Rekommendationen angående ungdoms
arbetslösheten innehåller talrika förslag, 
vilka över huvud äro värda beaktande. 
Flere av dem hava även i Finland blivit 
iakttagna. Sålunda strävar man hos oss 
att medelst en effektivare fortsättnings
undervisning avlägsna ·den olägenhet, som 
uppkommer därigenom, att en ung person 
ej genast efter läropliktens upphörande 
på grund av arbetarskyddslagarna 'kan er
hålla förvärvsarbete. Xven över huvud har 
man hos oss strävat att göra yl'kesunder
visningen effektivare än förr, på det att 
unga personer med stöd av sin större yr
keskompetens lättare måtte kunna undgå 
arbetslöshet. Speciellt med beaktande av 
ungdomsarbetslösheten har man hos oss 
bl. a. under hela den senaste kristiden an
ordnat yrkeskurser för såväl manliga som 
kvinnliga arbetslösa. Vid dessa kurser hava 
under åren 1932-1935 omkring 3,000 män 
under 25 år och omkring 4,500 kvinnor i 
samma ålder erhållit y:vkesundervisning. 
Åt deltagarna i yrkeskurserna har jämväl 
erlagts arbetslöshetsunderstöd i 'kontanter. 

För inspektionen av kursve:riksamheten, 
speciellt för så vitt angår arbetslösa kvin
nor, har vid socialministeriet en särskild 
inspektör varit verksam. 

För allbetslösa ynglingar började dess
utom 1933 arrordnas ungdomskolonier och 
arbetskolonier, de förra för personer under 
.21 år och de senare för 21-25-åringar. I 
dessa kolonier, i vilka delta;gandet varit fri
villigt och i vilka platser reserverats för 
de kommuner i vilka ungdomsal'betslöshet 
i synnerhet uppträtt, har under åren 1933 
-1936 i medeltal årligen funnits 150-200 
ynglingar. För ledningen och övervaknin
gen av koloniverksamheten har i samband 
med socialministeriet a:vbetat en specien 
kolonikommission oc:h en ledare för koloni
verksamheten. Sedan ungdomsarbetslöShe
ten avsevärt avtagit, har såväl kurs- SO'lll 

koloniverksamheten i motsvarande grad in
skränkts. 

Sedan den nya lagen angående arbetsför
medling ifrån ingången av innevarande år 
trätt i kraft, har vid arbetsförmedlings
byråerna i större bosättningscentra anord
nats särskilda avdelningar för ungdoms
arbetsförmedling, såsom lagen förutsätter. 
Jämväl yrkesrådgivning är det avsikten att 
taga i bruk V ad beträffar a:vbets1öshets
statistiken, utvisar den allmänna statistiken 
hos oss icke skilt för sig antalet arbetslösa 
under 25 år, men tid efter annan har be
trä:ffande dessa arbetslösa verkstäHits spe
cialförfrågningar, vilka innehålla t. o. m. 
mycket detaljerade uppgifter i saken. 

Såsom av det ovan ·anförda framgår, har 
man hos oss redan i betydande omfattning 
genomfört innehållet i rekommendationen 
och strävar att även framdeles genomföra 
detsamma. 
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l. Texterna till konventionsförslagen, vilkas ratificering föreslås. 

1. Förslag till konvention (N :o 45) angående användande av kvin== 
nor till arbete under jord i gruvor av alla slag. 

Internationella arbetsorganisationens ge
neralkonferens, 

vilken av styrelsen för internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Genev.e och där samlats den 4 juni 
1935 till sitt nittonde sammanträde, 
och 

beslutit antaga vissa förslag an
gå<ende användande 'av kvinnor tiU 
arbete under jord i gruvor av alla 
slag, villmn fråga utgör den andra 
punkten på dagordningen för sam
manträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag 
~kola taga form av ett förslag till 
internationell konvention, 

antager denna, den 21 juni 1935 efterföl
jande förslag till konvention, som skall be
nämnas ,Konvention angående arbete un
der jord (kvinnor), 1935": 

Artikel l. 
Vid tillämpning av denna konvention 

förstås med beteckningen ,gruva'' varje 
företag, offentligt eller enskilt, för utvin
nande av ämnen, som befinna sig under 
jordytan. 

Artikel 2. 
Ingen kvinna, av vilken ålder som helst, 

må användas till arbete under jord 
gruva. 

Artil~el 3. 
Den nationella lagstiftningen må från 

ovanstående förbud undantaga: 

a) personer, som intaga en ledande ställ
ning Mh icke utföra kroppsarhete; 

b) personer, som användas till sanitär 
eller social tjänst; 

c) personer, som under loppet av sina 
studier för yrkesutbildning tillbringa en 
tid i de underjordiska delarna av en 
gruva; 

d) andra personer, som för utövande av 
annat än kroppsarbete tillfälligtvis hava att 
nedstiga i de underjord~ka delarna av 
·en gruva. 

Artikel 4. 
De officiella ratifikationerna av denna 

konvention skola delgivas nationernas för
bunds generalsekreterare och registreras av 
honom. 

Artikel 5. 
l. Denna konv·ention är bindande alle

nast för de medlemsstater av internationella 
arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer 
registrerats av generalsekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter 
det två medlemsstaters ratifikationer regist
rerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i 
kraft för varje medlemsstat tolv månader 
från den dag, då dess ratifikation registre
rats. 

Artikel 6. 
Så snart ratifikationerna för två med

lemsstater av internationella arbetsorganisa
tionen registrerats, skall nationernas för
bunds generalsekreterare därom notificera 
alla medlemsstaterna av internationella ar-
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betsorga,nisationen. Han skall likaledes no
tificera dem registreringen av ratifikatio
ner, som senare delgivas honom av andra 
medlemsstater av organisationen. 

Artikel 7. 
l. Varje medlemsstat, som ratificerat 

denna konvention, kan, sedan tio år förflu
tit från den tidpunkt, då konv·entionen först 
trädde i kraft, uppsäga densamma genom 
en skrivelse, som delgives nationernas för
bunds generalsekreterare och av honom 
r·egistreras. Uppsägningen träder icke i 
kraft förrän ett år efter det den registre
rats. 

2. Varje medlemsstat, som ratificerat 
denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående stycke nämnda 
tioårsperioden gör bruk av den i denna 
artikel stadgade uppsägningsrätten, skall 
vara bunden för en ny p·eriod av tio år 
och kan däref.ter, med iakttagande av de i 
denna artikel föreskrivna villkoren, upp
säga konventionen vid utgången av varje 
tioårsperiod. 

Artikel 8. 
Vid utgången av varje tidrymd av tio 

år, räknat från denna konventions ikraft
trädande, skall internationella allhetsbyråns 
styrelse förelägga generalkonferensen en 

1263-37 

redogörelse för konventionens tillämpning 
och taga under övervägande, huruvida det 
finnes anledning att på konfer·ensens dag
ordning uppföra frågan om dess revision 
helt eller delvis. 

Artikel 9. 
l. I fall konferensen skulle antaga en 

ny konvention, innebärande revision helt 
eller delvis av förevarande konvention, och 
den nya konventionBil icke föreskriv·er 
annat, 

a) skall en medlemsstats ratifikation av 
den nya, reviderade konventionen, för så
vitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar 
uppsägning av förevarande konv·ention, obe
roende av vad i artikel 7 här ovan stad
gas; 

b) skall från den dag, då den nya, revi
derade konventionen träder i kraft, före
varande konvention icke längre kunna ra
tificeras av medlemsstaterna. 

2. Förevarande konvention skall likväl 
förbliva gällande till form och innehåll för 
de medlemsstater, som ratificerat densamma 
och icke ratificera den nya, reviderade 
konventionen. 

Artikel 10. 
De franska och engelska texterna till 

denna konvention skola båda äga vitsord. 

2 
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Texten på originalspråken. 

Projet de convention [No 45] concernant 
l'emploi des femmes aux travaux souter
rains dans les mines de toutes categories. 

La Conference generale de l 'Organisation 
internatianale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil 
d'administration du Bureau internatio
nal du Travail, et s'y etant reuni~ le 4 
juin 1935 en sa dix-neuvieme session, 

Apres avoir decide d'adopter diverses 
propositions relatives a l 'emploi des 
femmes aux travaux souterrains dans 
les mines de toutes categories, question 
qui constitue le deuxieme point a l' ordre 
du jour de la session, 

Apres avoir decide que ces proposi
tions prendraient la forme d'un projet 
de convention internationale, 

adopte, ce vingt et unieme jour de juin 
mil neuf cent trente-cinq, le projet de 
convention ci-apres qui sera denomme 
Conventian des travaux souterrains (fem
mes), 1935: 

Article l. 
Pour l'application de la presente conven

tion, le terme ,mine" s'entend de toute 
entreprise, soit publique soit privee, pour 
l' extraction de substances situees endessons 
du sol. 

Article 2. 
Aucune personne du sexe feminin, quel 

que soit son äge, ne peut etre employee 
aux travaux souterrains dans les mines. 

Draft Convention [No. 45] concerning the 
employment of women on underground 

work in mines of all kinds. 

The General Conference of the Interna
tional Labour Organisation, 

Having been couvened at Geneva by 
the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its 
Nineteenth Session on 4 June 1935, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the em
ployment of women on underground 
work in mines of all kinds, which is the 
seeond item on the Agenda of the Ses
sion, and 

Having determined that these pro
posals shall take the form of a Draft 
International Convention, 

adopts, this twenty-first day of June of 
the year one thousand nine hundred and 
thirty-five, the following Draft Conventian 
which may be cited as the Underground 
Work (W omen) Convention, 1935: 

Article l. 
For the purpose of this Convention, the 

term ,mine'' includes any undertaking, 
whether public or private, for the extrac
tian of any substance from under the 
surface of the earth. 

Article 2. 
No female, whatever her age, shall be 

employed on underground work in any 
mine. 
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Article 3. 
La Higislation nationale pourra exempter 

de l 'interdiction susmentionnee: 
a) les persannes occupant un poste de 

direction qui n 'effectuent pas un tra
vail manu el; 

b) les persannes occupees dans les ser
vices sarritaires et sociaux; 
les persannes en cours d'etudes ad
mises a effectuer Ull stage dans les 
parties souterraines d 'une mine en 
vue de leur formation professionnelle; 

d) toutes autres persannes appelees oc
casionnellement a descendre dans les 
parties souterraines d 'une mine pour 
l' exercice d 'une profession de carac
tere non manuel. 

Article 4. 
Les ratifications officielles de la presente 

convention seront communiquees au Secre
taire general de la Societe des Nations et 
par lui enregistrees. 

Article 5. 
l. La presente convention ne liera que 

les Membres de l 'Organisation internatio
nal e du Travail dont la ratification aura 
ete enregistree par le Secretaire general. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
apres que les ratifications de deux Mern
bres auront ete enregistrees par le Secre
taire general. 

3. Par la suite, cette convention entrera 
en vigueur pour chaque Membre douze 
mois apres la date ou sa ratification aura 
ete enregistree. 

Article 6. 
Aussitöt que les ratifications de deux 

M~mbres de l 'Organisation internatianale 
du Travail auront ete enregistrees, le Secre
taire general de la Societe des Nations 
notifiera ce fait a tous les Membres de 
l 'Organisation in ternationale du Travail. 
Il leur notifiera egalement l'enregistre-

Article 3. 
Nationallaws or regulations may exempt 

from the above prohibition: 
(a) females holding positions of mana

gement who do not perform manual 
work; 

(b) females employed in health and 
welfare services ; 

(c) females who, in the course of their 
studies, spend a period of training 
in the underground parts of a mine ; 
and 

(d) any other females who may occa
sionally have to enter the under
ground parts of a mine for the pur
pose of a non-manual occupation. 

Article 4. 
The formal ratifications of this Conven

tian shall be communicated to the seere
tary-General of the League of Nations for 
registration. 

Article 5. 
l. This Conventian shall be binding 

only upon those Membres of the Interna
tional Labour Organisation whose ratifi
cations have been registered with the Secre
tary -General. 

2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications 
of two Membres have been registered with 
the Secretary-General. 

3. Thereafter, this Conventian shall 
come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratifi
cation has been registered. 

Article 6. 
As soon as the ratifications of two Mem

bers of the International Labour Organisa
tion have been registered, the seeretary
General of the League of Nations shall so 
notify all the Membres of the International 
Labour Organisation. He shall likewise 
notify them of the registration of ratifica-
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ment des ratifications qui lui seront ulte
rieurement communiquees par tous autres 
Membres de !'Organisation. 

Article 7. 
l. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention peut la denoncer a ]'expiration 
d 'une periode de dix annees ap res la date 
de la mise en vigueur initiale de la conven
tion, par un acte communique au Secretaire 
general de la Societe des Nations, et par lui 
enregistre. La denonciation ne prendra effet 
qu 'une annee ap res avoir ete enregistree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la pre
sente convention qui, dans le delai d 'une 
annee ap res l 'expiration de la periode de 
dix annees mentionnee au paragraphe prece
dent, ne fera pas usage de la faculte de 
denonciation prevue par le present article 
sera lie pour une nouvelle periode de dix 
annees, et, par la suite, pourra denoncer 
la presente· convention a ]'expiration de 
chaque periode de dix annees dans les 
conditions prevues au present article. 

Article 8. 
A !'expiration de chaque periode de dix 

annees a compter de l'entree en vigueur de 
la presente convention, le Conseil d'admi
nistration du Bureau international du Tra
vail devra presenter a la Conference gene
rale un rapport sur l'application de la pre
sente convention et decidera s 'il y a lieu 
d'inscrire a l'ordre du jour de la Conference 
la question de sa revision totale ou par
tielle. 

Article 9. 
l. Au cas ou la Conference adopterait 

une nouvelle convention portant revision 
totale ou partielle de la presente conven
tion, et a moins que la nouvelle convention 
ne dispose au trement: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision 
entrainerait de plein droit, nonob-

tions which may be communicated sub
sequently by other Membres of the Organ
isation. 

Article 7. 
l. A Member which has ratified this 

Convention may denounce it after the 
expiration of ten years from the date on 
which the Convention first comes into 
force, by an act communicated to the 
Secretary-General of the League of Nations 
for registration. Such denunciation shall 
not take effect until one year after the 
date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified 
this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of 
the period of ten years mentioned in the 
preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, 
will be bound for another period of ten 
years and, thereafter, may denounce this 
Convention at the expiration of each period 
of ten years under the terms provided for 
in this Article. 

Article 8. 
At the expiration of each period of ten 

years after the coming into force of this 
Convention, the Governing Body of the 
International Labour Office shall present 
to the General Conference a report on the 
working of this Convention and shall 
consider the desirability of placing on the 
Agenda of the Conference the question of 
its revision in whole or in part. 

Article 9. 
l. Should the Conference adopt a new 

Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, uniess the new 
Convention otherwise provides: 

(a) the ratification by a Member of the 
new revising Convention shall ipso 
jure involve the immediate denun-
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stant l'article 7 ci-dessus, denoncia
tion immediate de la presente conven
tion, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit en
tree en vigueur ; 

b) a partir de la date de l'entree en 
vigueur de la nouvelle convention 
portant revision, la presente conven
tion cesserait d 'etre ouverte a la rati
fication des Membres. 

2. La presente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient 
ratifiee et qui ne ratifieraient pas la con
vention portant revision. 

Article 10. 
Les textes fran~ais et anglais de la pre

sente convention feront foi l'un et l'autre. 

ciation of this Convention, not
withstanding the provisions of Arti
cle 7 above, if and when the new 
revising Convention shall have come 
in to force; 

(b) as from the date when the new 
revising Convention comes into 
force, this Convention shall cease 
to be open to ratification by the 
Members. 

2. This Convention shall in any case 
remain in force in its actual form and 
content for those Members which have 
ratified it but have not ratified the re
vising Convention. 

Article 10. 
The French and English texts of this 

Convention shall both be authentic. 
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2. Förslag till konvention (N:o 46) angående begränsning av 
arbetstiden i kolgruvor (reviderad 1935). 

Internationella arbetsorganisationens ge
neralkonferens, 

vilken av styrelsen för internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 4 juni 
1935 till sitt nittonde sammanträde, 

och beslutit antaga vissa förslag 
till partiell revision av konventionen 
angående begränsning av arbetstiden 
i kolgruvor, antagen av konferensen 
vid dess femtonde sammanträde, vil
ken fråga utgör den sjunde punk
ten på dagordningen för samman
trädet, 

samt beslutit, att dessa förslag 
skola taga form av en internationell 
konvention, 

antager denna den 21 juni 1935 följande 
förslag till konvention, som skall 'benämnas 
,Konvention (reviderad) angående arbets
tiden (i kolgruvor), 1935": 

Artikel l. 
l. Denna konvention äger tillämpning å 

alla kolgruvor, d. v. s. å varje gruva, ur 
vilken utvinnes enbart stenkol eller brunkol 
eller huvudsakligen stenkol eller brunkol 
tillika med andra mineral. 

2.. I denna konvention förstås med ,brun
kolsgruva" varj·e gruva, ur vilken utvinnes 
kol från en senare geologisk ålder än sten
kolsperioden. 

Artikel 2. 
I denna konvention förstås med ,arbe

tare": 
a) i fråga om underjordiska kolgruvor: 

varje person, som är sysselsatt med arbete 
under jovd, oavsett vilket företag som an
vänder honom och na.turen av det arbete, 
vartill han användes, med undantag likväl 
för sådana personer, vilka intaga en över
vakande eller ledande ställning och icke i 
normala fa:H deltaga i något kroppsa1.1bete; 

b) i fråga om kolgruvor med dagbryt
ning: varje person, som direkt eller in
direkt är sysselsatt med utvinnande av 
kol, med undantag likväl för sådana per
soner, vilka intaga en övervakande eller 
ledande ställning och icke i normala fall 
deltaga i något kroppsa:vbete. 

Artikel 3. 
l. Med arbetstid i underjordiska sten

kolsgruvor förstås tiden för uppehåll i 
gruvan, bestämd på följande sätt: 

a) såsom tid för uppehåll i .en under
jordisk gruva anses tiden mellan det ögon
blick, då arbetaren inträder i hisskorgen 
för att nedstiga, och det ·Ögonblick, då han 
efter uppfärden lämnar densamma; 

b) i gruvor, vartill tillträde ·erhålles ge
nom stoll, anses såsom tid för uppehåll i 
gruvan tiden mellan det ögonblick, då 
arbetaren passerar genom stollens mynning, 
och det ögonblick då han återkommer till 
jordytan. 
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2. Ej må i någon underjordisk sten- hela landet och icke endast 
kolsgruva tiden för någon arbetares uppe- därav. 

någon del 

håll i gruvan överstiga sju timmar fyrtio-
fem minuter om dagen. Artikel ·6. 

Artikel 4. 
Föreskrifterna i denna konv·ention skola 

anses iakttagna, om tidrymden mellan det 
ögonblick, då de första arbetarna i skift
laget, respektive någon annan grupp, lämna 
jordytan, och det ögonblick, då de åter
komma till densamma, motsvarar den i ar
tikel 3 moment 2 angivna. Ordningen 
och tidslängden för skiftlagets eller grup
pens nedfärd oC'h uppfärd skola dessutom 
vara ungefärligen desamma. 

Artikel 5. 
l. Med förbehåll för bestämmelserna 1 

andra momentet av denna artikel skola 
föreskrifterna i denna konvention anses iakt
tagna, om den nationella lagstiftningen 
stadgar, att för beräknandet av tiden för 
uppehåll i gruvan arbetarnas nedfärd, res
pektive uppfärd skall beräknas <efter den 
,vägda'' genOinsnittliga tiden för ned- res
pektive •Uppfärden för samtliga skiftlag i 
hela landet. I sådant fall må tiden mellan 
det ögonblick, då den siste arbetaren i 
skiftlaget lämnar jordytan och det ögon
blick, då den förste arbetaren i samma 
skiftlag återkommer till densamma, icke 
i någon gruva överstiga sju timmar fem
ton minuter; ej må dock något system för 
reglering av arbetstiden tillåtas, enligt vil
ket den g.enomsnittliga arbetstiden för hug
gare, betraktade såsom en särskild arbetar
kategori, skulle överstiga arbetstiden för 
övriga kategorier av arbetare i samma 
skiftlag, sysselsatta med arbete under jord. 

2. Varje medlemsstat, som ·efter att hava 
tillämpat den i förevarande artikel av
sedda metoden, övergår till att tillämpa 
bestämmelserna i artiklarna 3 och 4, skall 
genomföra denna förändring samtidigt i 

l. Arbetare få icke sysselsättas med ar
bete under jord i kolgruvor å söndagar 
eller lagstadgade allmänna högtidsdagar. 

Ovanstående bestämmelse skall likväl an
ses iakttagen, i fall arbetarna åtnjuta en 
vilotid av tjugofyra på varandra följande 
timmar, av vilka åtminstone aderton in
falla under söndag eller lagstadgad allmän 
högtidsdag. 

2. Den nationella lagstiftningen må be
träffande arbetare över aderton år medgiva 
följande undantag från föregående mo
ment: 

a) för det arbete, som med hänsyn till 
natur måste bedrivas kontinuerligt; 

b) för arbete, som avser luftväxlingen i 
gruva, förebyggande av skada å anordnin
garna därför eller gruvans skyddande 
ävensom för arbete, avseende den första 
hjälpen vid olycksfall eller sjukdom eller 
vården av djur; 

c) för mätningsarbete i gruvorna, då 
detta arbete icke kan utföras å andra 
dagar utan avbrott eller störande av drif
ten; 

d) för brådskande arbete i avseende å 
maskiner och andra driftinrättningar, vil
ket icke kan utföras under den tid, då 
drif.ten normalt är i gång, samt i andra 
brådskande eller utomordentliga fall, som 
inträffa oberoende av företagarens vilja. 

3. V ederbörande myndigheter skola vid
taga erforderliga åtgärder till säkerstäl
lande, att intet arbete utföres å söndagar 
eller lagstadgade allmänna högtidsdagar 
utöv·er vad i denna artikel medgives. 

4. Arbete, som medgives i moment 2 
av denna artikel, skall betalas med en lön, 
som med minst 25 procent överstiger den 
normala. 

5. Arbetare, vilka i större utsträckning 
sysselsättas med arbete, som avses i mo-
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ment 2 av denna artikel, skola beredas 
antingen en kompenserande vilotid eller 
skäligen förhöjd avlöning utöver vad i 
moment 4 av denna artikel stadgas. De
taljerna av denna bestämmelses tillämpning 
skola regleras genom nationell lagstiftning. 

Artikel 7. 
För arbetare, som sysselsättas på arbets

platser, vilka abnorma temperatur-, fuk
tighets- eller andra förhållanden göra sär
skilt ohälsosamma, skall genom 1bestämmel
ser, utfärdade av offentlig myndighet, fast
ställas kortare tid för uppehållet i gruvan 
än den, som angiv·es i artiklarna 3, 4 och 5. 

Artikel 8. 
l. Av offentlig myndighet utfärdade 

författningar må medgiva överskridande av 
de i artiklarna 3, 4, 5 och 7 fastställda 
tidsbegränsningar i fall av inträffat eller 
hotande olycksfall, i fall av force. majeure 
eller då 'brådskande arbete behöver utföras 
å maskiner, redskap •eller andra driftinrätt
ningar i gruvan på grund av skada, som 
uppkommit å maskinerna, redskapen eller 
driftinrättningarna, och ·detta även om en 
tillfällig produktion av kol därigenom 
skulle uppkomma, men allenast i den mån 
så erfordras till undvikande av allvarlig 
rubbning av anläggningens normala drift. 

2. Av <Jff.entlig myndighet utfärdade för
fattningar må medgiva överskridande av 
de i artiklarna 3, 4, 5 och 7 fastställda 
tidsbegränsningar beträffande arbetare, 
som användas till arbeten, vilka på grund 
av sin natur måste bedrivas kontinuerligt, 
eller .till tekniska göromål, som äro nöd
vändiga för arbetets förberedande eller av
slutande på normalt sätt ·eller för dess 
fulla återupptagande av ett efterföljande 
skiftlag och vilka icke äro förbundna med 
produktion eller transport av kol. Den 
sålunda medgivna förlängningen må icke, 
med avseende å varje enskild arbetare 
med undantag för de i momenten 3 och 4 

av denna artikel angivna fall, överskrida 
en halv timme om dagen. 

.3. Av offentlig myndighet utfärdade 
författningar må medgiva överskridande av 
de i artiklarna 3, 4, 5 och 7 fastställda 
tidsbegränsningar med mer än ·en halv 
timme för följande slag av arbetare: 

a) arbetare, vilkas närvaro oundgängli
gen erfordras för gången av pump- eller 
ventilationsmaskiner eller sådana maskiner 
för komprimerande av luft, som äro nöd
vändiga för ventilationen ; 

b) förrådsarbetare under jord; 
c) hissmaskinister och lokomotivförare 

samt deras nödvändiga biträden. 
Ej må dock någon arbetare av ovan an

givna slag, vilken användes .till arbete, som 
på grund av sin natur måste bedrivas kon
tinuerligt, sysselsättas under mer än åtta 
timmar om dagen, häri icke inräknad den 
tid arbetaren tillbringar i gruvan för upp
nående av eller återvändande från arbets
platsen; börande likväl denna tid i varje 
fall förkortas till vad som är oundgängligen 
nödvändigt. 

Dessutom skall beträffande: 
a) förrådsarbetare under j ord; 
b) förmän och maskinister vid inre 

schakt, använda för transp<Jrt av personal; 
c) lokomotivförare, använda för trans

port av personal; 
d) nödvändiga biträden åt arbetare, som 

angivas i b) och c) härovan ; 
förlängningens varaktighet fastställas ge
nom författningar, utfärdade av offentlig 
myndighet. 

4. Av offentlig myndighet utfärdade för
fattningar må medgiva överskridande av 
de i artiklarna 3, 4, 5 <Jch 7 samt i momen
ten 2 och 3 av denna artikel fastställda 
tidsbegränsningar för arbetare, vilkas när
varo är oundgängligen erforderlig för gån
gen av underjordiska pump-, ventilations
eller luftkompressionsmaskiner, men endast 
i den mån så är nödvändigt till möjliggö
rande av den periodiska växlingen i tim-
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plan för skiftlagen; med stöd av denna 
bestämmelse gjorda överskridanden skola 
icke anses såsom övertid, då ingen av ifrå
gavarande arbetare under en tidrymd av 
tre veckor användas till arbete under mer 
än tjugoen skift av sådan varaktighet, som 
för respektive slag av arbetalie stadgas i 
momenten 2 och 3 av denna artikel. 

5. I gruvor under normal drift må anta
let al'betare, som avses i momenten 2 och 3 
av denna artikel, aldrig överskrida fem 
procent av gruvans hela personal. 

6. För övertid, som utgöres med stöd av 
bestämmelser i denna artikel, skall betalas 
lön, som med minst tjugofem procent över
stiger den normala. 

Artikel 9. 
1. Av offentlig myndighet utfärdade be

stämmelser må, utöver bestämmelserna i 
artikel 8, ställa en Öv•ertid av högst sextio 
timmar om året till förfogande för före
tagen i hela landet. 

2. Denna övertid skall betalas med en 
lön, som med minst tjugofem procent över
stiger den normala lönen. 

Artikel 10. 
I artiklarna 7, 8 och ·9 avsedda författ

ningar skola utarbetas efter samråd med 
v·ederbörande arbetsgivar- och arbetarorga
nisa.tioner. 

Artikel 11. 
De i artikel 408 av Versaillesfördraget 

och motsvarande artiklar i de övriga freds
fördragen föreskrivna årsrapporterna skola 
meddela alla erforderliga upplysningar rö
rande de åtgärder, som vidtagits till regle
rande av arbetstiden enligt artiklarna 3, 4 
och 5. De skola vidare lämna fullstän
diga upplysningar rörande de författnin
gar, som utfärdats med stöd av artiklarna 
7, 8, 9, 12, 13 och 14, och rörande tillämp
ningen av dem. 

1263-37 

Artikel 12 .. 

För att underlätta tillämpningen av 
denna konventions bestämmelser skall det 
åligga ledningen för varje gruva: 

a) att medelst anslag, anbragta på ett 
i ögonen fallande sätt vid gruvöppningen 
eller å annat lämplig.t ställe, eller ock på 
annat av offentlig myndighet godkänt sätt 
tillkännagiva de tider, då nedfärden, res
pektive uppfärden för allbetarna i varje 
skiftlag eller annan grupp skall taga sin 
början, respektive vara avslutad. 

Dessa tider skola vara godkända av of
fentlig myndighet och hestämda på sådant 
sätt, att tiden för varje arbetares uppehåll 
i gr.uvan icke överskrider de i denna kon
vention för·eskrivna gränserna; sedan ti
derna ·en gång tillkännagivits, må de icke 
ändras utan offentlig myndighets samtycke 
och allenast med sådant tillkännagivande 
och på sådant sätt, som godkänts av myn
digheten; 

b) att på sätt den nationella lagstiftnin
gen föreskriver i en liggare anteckna all 
med stöd av artiklarna 8 eller 9 utgjord 
förlängd arbetstid. 

Artikel 13. 

l. I underjordiska brunkolsgruvor äga 
artiklarna 3 och 4 samt artiklarna 6-12 i 
denna konvention tillämpning med förbe
håll för följande bestämmelser: 

a) Under villkor, som föreskrivas i den 
nationella lagstiftningen, må vederbörande 
myndighet tillåta, att kollektiva uppehåll, 
som medföra avbrott i produktionen, icke 
medräknas i tiden för uppehållet i gruvan, 
men få sådana uppehåll icke i något fall 
överstiga en tid av trettio minuter för 
skift. Dylikt tillstånd må icke beviljas, 
med mindre nödvändigheten av ett sådant 
system fastställts genom officiell undersök
ning i varje särskilt fall och efter samråd 
med vederbörande ar.betarrepresentanter. 

3 
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b) Det enligt artikel 9 medgivna antalet, 
övertidstimmar må ökas till högst sjuttio
:f.em om året. 

2. Dessutom må vederbörande myndig
het godkänna kollektivavtal, vilka före
skriva högst sjuttiofem timmars ytterligare 
övertid om året. Dylik övertid skall be
talas efter de grunder, som angivas i ar
tikel ·9 moment 2. Den må icke medgivas 
:för samtliga underjordiska brunkolsgruvor 
utan endast för särskilda distrikt eller 
gruvor, där så påkallas av speciella .tek
niska eller geologiska förhållanden. 

Artikel 14. 
Å stenkols- och brunkolsgruvor med dag

brytning äga artiklarna 3-13 i denna 
konvention icke tillämpning. Emellertid 
förbinda sig de medlemmar, som ratificera 
denna konvention, att å dessa gruvor till
lämpa bestämmelserna i W ashingtonkonven
tionen av år 1919 angående begränsning 
av arbetstiden i industdella företag till 
åtta timmar om dagen och fyrtioåtta 
timmar i veckan ; dock må den övertid, 
som kan uttagas enligt artikel 6 moment 
b) i nämnda konvention, icke överstiga 
etthundra timmar om året. I fall där 
särskilda förhållanden så påfordra, men 
endast i dylika fall, må vederbörande myn
dighet godkänna kollektivavtal, vilka med
giva en ökning av omförmälda etthundra 
timmar med ytterligare etthundra timmar 
om året. 

Artikel 15. 
Ingen bestämmelse i denna konvention 

skall verka sådan ändring av den natio
nella lagstiftningen rörande arbetstiden, 
att de garantier, som denna erbjuder ar
betarna, därigenom minskas. 

Artikel 16. 
Tillämpningen av denna konventions be

stämmelser kan i varje land suspenderas 
av regeringen i händelse av inträffat för-

hållande, som innebär fara för den natio
nella säkerheten. 

Artikel 17. 
De officiella ratifikationerna av denna 

konvention skola, i enlighet med bestäm
melserna i del XIII av fördraget i Ver
sailles och motsvarande delar av de övriga 
fr·edsfördragen, delgivas nationernas för
bunds generalsekreterare och av honom in
registreras. 

Artikel 18. 
l. Denna konvention är bindande alle

nast för de medlemsstater av internationella 
arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer 
inregistrerats hos sekretariatet. 

2. Den träder i kraft sex månader efter 
det nationernas förbunds generalsekreterare 
inregistrerat ratifikationer av två av 
följande medlemsstater: Belgien, Frank
rike, Nederländerna, Polen, Storbritannien, 
Tjeckoslovakien och Tyskland. 

3. Därefter träder konventionen i kraft 
för varje medlemsstat sex månader efter 
den dag, då dess ratifikation inregistrerats. 

Artikel 19. 
.Så snart ratifikationerna av två av de 

i andra stycket av artikel 18 omförmälda 
medlemsstaterna inregistrerats hos sekreta
riatet, skall nationernas förbunds general
sekreterare därom notificera samtliga med
lemsstater av internationella arbetsorganisa
tionen. Han skall likaledes notificera dem 
inregistr·eringen av ratifikationer, vilka 
därefter kunna komma att delgivas honom 
av andra medlemsstater av organisationen. 

Artikel 20. 
l. Varje medlemsstat, som ratificerat 

denna konvention, kan, sedan fem år för
flutit från den tidpunkt, då konventionen 
först trädde i kraft, uppsäga densamma ge
nom skrivelse, som delgives nationernas för
bunds generalsekreterare för inregistrering. 
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Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett 
år efter det den inregistrerats hos sekreta
riatet. 

2. Varje medlemsstat, som ratificerat 
denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående stycke nämnda 
femårsperioden gör bruk av den i denna 
paragraf stadgade uppsägningsrätten, skall 
vara bunden för en ny period av fem år 
och kan därefter, med iakttagande av de i 
denna paragraf föreskrivna villkoren, upp
säga konventionen vid utgången av varje 
treårsperiod. 

Artikel 21. 
l. Senast före utgången av en tidrymd 

av tre år efter denna konventions ikraft
trädande skall internationella arbetsbyråns 
styrelse på konferensens dagordning upp
föra frågan om revision av denna konven
tion i följande avseenden: 

a) möjligheten av en ytterligare in
skränkning av den i artikel 3 moment 2 
angivna arbetstiden; 

b) rätten att göra bruk av det exceptio
nella beräkningssätt, som angives i arti
kel 5; 

c) möjligheten att modifiera bestämmel
serna i artikel 13 moment l a) och b) i 
syfte att inskränka arbetstiden; 

d) möjligheten att inskränka det i arti
kel·14 angivna antalet övertidstimmar. 

2. Vid utgången av varje period av tio 

år, räknat från denna konventions ikraft
trädande, skall dessutom internationella ar
betsbyråns styrelse förelägga generalkonfe
rensen en redogörelse för tillämpningen av 
denna konvention och taga under övervä
gande, huruvida det finnes anledning att 
uppföra frågan om dess revision helt eller 
delvis på konferensens dagordning. 

Artikel 22. 
l. I de fall konferensen skulle antaga en 

ny konvention, innebärande revision helt 
eller delvis av förevarande konvention, och 
den nya konventionen icke föreskriver an
nat, 

a) skall en medlemsstats ratifikation av 
den nya reviderade konventionen, för såvitt 
denna trätt i kraft, medföra omedelbar 
uppsägning av förevarande konvention, obe
roende av vad i artikel 20 här ovan stad
gas; 

b) skall från den dag, då den nya revi
derade konventionen träder · i kraft, före
varande konvention icke längre kunna rati
ficeras av medlemsstaterna. 

2. F'örevarande konvention skall likväl 
förbliva gällande till form och innehåll för 
de medlemsstater, som ratificerat densamma 
och icke ratificera den nya reviderade kon
ventionen. 

Artikel 23. 
De franska och engelska texterna till 

denna konvention skola båda äga vitsord. 
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Texten på originalspråken. 

Projet de Convention [N° 46] limitant la 
duree du travall dans les mines de 

charbon (revise en 1935). 

La Conference generale de l 'Organisation 
internatianale du Travail. 

Convoquee a Geneve par le Conseil 
d'administration du Bureau interna
tional du Travail, et s 'y etant reunie 
le 4 juin 1935 en sa dix-neuvieme ses
sion, 

Apres avoir decide d'adopter diverses 
propositions relatives a la revision par
tielle de la convention limitant la duree 
du travail dans les mines de charbon 
adoptee par la Conference a sa quin
zieme session, question qui constitue 
le sepWime point a l'ordre du jour de 
la session, 

Considerant que ces propositions doi
vent prendre la forme d 'un projet de 
convention internationale, 

adopte, ce vingt-et-unieme jour de juin 
mil neuf cent trente-cinq, le projet de 
convention ci-apres qui sera denomme 
Convention (revisee) sur la duree du travail 
(mines de charbon), 1935: 

Article l. 
l. La presente convention s 'applique a 

tontes les mines de char bon, c' est-a-dire 
a toute mine d'ou il est extrait soit senle
ment de la houille ou du lignite, soit prin
cipalement de la houille ou du lignite en 
meme temps que d'autres mineraux. 

2. Pour l'application de la presente 
convention, est consideree comme ,mine 

Draft Convention [No. 46] limiting hours 
of work in coal mines (revised 1935). 

The General Conference of the Inter
national La!bour Organisation, 

IIaving been couvened at Geneva 
by the Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having met 
in its Nineteenth Session on 4 June 
1935, and 

IIaving decided upon the adoption 
of certain proposals ~ith regard to the 
partial revision of the Convention limi
ting hours of work in coal mines adopted 
by the Conference at its Fifteenth 
Session, which is the seventh item on 
the Agenda of the Session, and 

Considering that these proposals must 
take the form of a Draft International 
Convention, 

adopts, this twenty-first day of June 
of the year one thousand nine hundred 
and thirty-five, the following Draft Con
vention which may be cited as the IIours of 
Work (Coal Mines) Convention (Revised), 
1935: 

Article l. 
l. This Conventian shall apply to all 

coal mines, that is to say, to any mine 
from which only hard coal or lignite, or 
principally hard coal or lignite together 
with other minerals, is extracted. 

2. For the purpose of this Convention, 
the term ,lignite mine'' shall mean any 
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de lignite", toute mine d'ou il est extrait 
un charbon d 'age geologique posterieur au 
carbonWire. 

Article 2. 
Pour l'application de la presente con

vention, est consideree comme ,ouvrier'': 
a) dans les mines souterraines de char

bon, toute personne occupee aux 
travaux souterrains, quelle que soit 
l 'entreprise qui l 'emploie et quelle 
que soit la nature des travaux aux
quels elle est employee, a !'exception 
des personnes occupant un poste de 
surveillance ou de direction et ne 
participant nOl~malement a aucun tra
vail manuel; 

b) dans les mines de 'charbon a ciel 
ouvert, toute personne occupee dircc
tement ou indirectement a l'extrac
tion du charbon, a !'exception des 
persannes occupant un poste de sur
veillaneo ou de direction et ne parti
cipant normalement a aucun travail 
manuel. 

Article 3. 
1. La duree du travail dans les mines 

souterraines de houille consiste dans la 
duree de presence dans la mine, determinee 
de la maniere suivante: 

a) est consideree comme duree de pre
sence dans une mine souterraine, 
la periode comprise entre le moment 
ou l'ouvrier entre dans la cage pour 
descendre et le moment ou il en 
sort, la remonte effectuee; 

b) dans les mines ou l'entree a lieu 
par galerie, sera considere comme 
duree de presence dans la mine le 
temps qui s'ecoule entre le moment 
ou l'ouvrier franchit l'entree de la 
galerie d'acces et celui ou il est de 
retour a la surface. 

2. Dans aucune mine souterraine de 
houille, la duree de presence de chaque 

mine from which coal of a geological period 
subsequent to the carboniferous period is 
extracted. 

Article 2. 
For the purpose of this Convention, the 

term , worker" shall me an: 
(a) m underground coal mines, any 

person occupied underground, by 
whatever employer and on whatever 
kind of work he may be employed, 
except persons engaged in super
vision or management who do not 
ordinarily perform manual W ork; 

(b) in o pen coal mines, any person em
ployed directly or indirectly in the 
extraction of coal, except persons 
engaged in supervision or manage
ment who do not ordinarily perform 
manual work. 

Article 3. 
1. Hours of work in underground hard 

coal mines shall mean the time spent in 
the mine, calculated as follows: 

(a) time spent in an underground mine 
shall mean the period between the 
time when the worker enters the 
cage in order to descend and the 
time when he leaves the cage after 

re-ase en ding ; 
(b) in mines where access is by an adit 

the time spent in the mine shall mean 
the period between the time when the 
worker passes through the entrance 
of the adit and the time of his 
return to the surface. 

2. In no underground hard coal mine 
shall the time spent in the mine by any 
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ouvrier dans la mine ne pourra exceder 
sept heures quarante-cinq minutes par jour. 

Article 4. 
Les .prescriptions de la presente conven

tion seront considerees comme remplies 
si la duree comprise entre le moment ou 
les premiers ouvriers du poste ou d 'un 
groupe quelconque quittent la surface 
et celui ou ils regagnent la surface est 
la meme que celle fixee au paragraphe 2 
de l'article 3. L'orde et la duree, tant de la 
descente que de la remonte d 'un poste ou 
d'un groupe quelconque d'ouvriers, de
vront, en outre, etre sensiblement les 
memes. 

Article 5. 
l. Sous reserve des dispositions du 

deuxieme alinea du present article, les 
prescriptions de la presente convention 
seront considerees comme remplies si la 
legislation nationale prescrit qu'en vue 
du calcul de la duree de presence dans la 
mine, la descente ou la remonte des ou
vriers soit calculee d'apres la duree 
moyenne ponderee de descente ou de re
monte de tous les postes d'ouvriers de 
l'ensemble du pays. Dans ce cas, la periode 
comprise entre le moment ou le dernier 
ouvrier du poste quitte la surface et celui 
ou le premier ouvrier du meme poste 
regagne la surface, ne devra dans aucune 
mine depasser sept heures quinze minntes; 
toutefois, il ne pourra etre autorise aucun 
systeme de reglementation en vertu duquel 
la duree moyenne du travail des abatteurs 
consideres comme une categorie d'ouvriers 
serait superieure a celle des autres cate
gories d 'ouvriers du meme poste occupes 
aux travaux souterrains. 

2. Tout Membre qui, ayant pratique la 
methode prevue au present article, appli
querait ulterieurement les dispositions des 
articles 3 et 4, devra realiser ce changement 
simultanement dans !'ensemble du pays et 
non pas dans une partie du pays. 

worker exceed seven hours and fortyfive 
minntes in the day. 

Article 4. 
The provisions of this Convention shall 

be deemed to be complied with if the 
period between the time when the first 
workers of the shift or of any group leave 
the surface and the time when they return 
to the surface is the same as that laid 
down in paragraph 2 of Article 3. The 
order of and the time required for the 
descent and ascent of a shift and of any 
group of workers shall, moreover, be 
approximately the same. 

Article 5. 
l. Subject to the provisions of the 

seeond paragraph of this Article, the pro
visions of this Convention shall be deemed 
to be complied with if the national laws 
or regulations prescrrbe that for ca:lcula
ting the time spent in the mine the descent 
or ascent of the workers is to be calculated 
according to the weighted average duration 
of the descent or ascent of all shifts of 
workers in the whole country. In this 
case, the period between the time when the 
last worker of the shift leaves the surface 
and the time when the first worker of the 
same shift returns to the surface shall not 
in any mine exceed seven hours and fifteen 
min u tes; provided that no method of 
regulation shall be permitted by which 
the hewers as a class af workers would on 
the average work longer hours than the 
other classes of underground workers in 
the same shift. 

2. Any Member which, having applied 
the method laid down in this Arti<;le, 
subsequently applies the provisions of 
Articles 3 and 4 shall make the change 
simultaneonsly for the whole country and 
not for any part thereof. 
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Article 6. 
l. Les ouvriers ne devront pas etre 

occupes aux travaux souterrains dans les 
mines de charbon le dimanche ou les jours 
de fetes legales. 

Toutefois, la disposition ci-dessus sera 
consideree comme satisfaite si les ouvriers 
disposen t d 'un repos de vingt-quatre henres 
consecutives, dont dix-huit au moins com
prises dans le dimanche ou le jour de fete 
legale. 

2. La legislatian nationale pourra auto
riser les exceptions suivantes aux dispo
sitions du paragraphe presedent pour les 
ouvriers äges de plus de dix-huit ans: 

a) pour les travaux qui, par leur nature, 
son t necessairement continus; 

b) pour les travaux rela:tifs a l 'aerage 
de la mine, a la prevention de dom
mages aux installations d 'aerage et 
a la protection de la mine, ainsi que 
pour les travaux de premier secours 
en cas d'accident et de maladie, et 
les soins a donuer aux animaux; 

c) pour les travaux d 'arpentage des 
mines, lorsque ces travaux ne pen
vent etre effectues les autres jours 
sans interruption ou derangement 
apporte a l' exploitation; 

d) pour les travaux urgents relatifs aux 
machines et autres installations, 
lorsqu'il est impossible de les execn
ter pendant la periode de fonctionne
ment normal de l 'exploitation, ainsi 
que dans des autres cas urgents ou 
exceptionneJs qui se produisent in
dependamment de la volonte de 
l' exploitant. 

3. Les autorites campetentes prendront 
les mesures necessaires pour qu'aucun tra
vail ne soit effectue le dimanche ou les 
jours de fetes legales, en dehors des excep
tions autorisees par le present article. 

4. Les travaux autorises en vertu du 
paragraphe 2 du present article seront 

Article 6. 
l. W orkers shall not be employed on 

underground work in coal mines on 
Sundays and legal public holidays : 

Provided that this requirement shall be 
deemed to be complied with if the workers 
enjoy a rest period of twenty-four conse
cutive hours, of which at least eighteen fall 
upon the Sunday or legal public holiday. 

2. National laws or regulations may 
authorise the following exceptions to the 
provisions of the preceding paragraph 
for workers over eighteen years of age : 

(a) for work which, owing to its nature, 
must be carried on continuously; 

(b) for work in connection with the ven
tilation of the mine and the preven
tion of damage to the ventilation 
apparatus, safety work, work in 
connection with first aid in the case 
of accident and sickness, and the care 
of animals; 

(c) for survey work in so far as this 
cannot be done on other days 
without interrupting or disturbing 
the work of the undertaking; 

(d) for urgent work in connection with 
machinery and other appliances 
which cannot be carried out during 
the regular working time of the mine, 
and in other urgent or exceptional 
cases whish are outside the control 
of the employer. 

3. The competent authorities shall take 
appropriate measures for ensnring that 
no work is done on Sundays and legal 
public holidays except as authorised by 
this Article. 

4. Work permitted under paragraph 2 
of this Article shall be paid for at not less 
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remuneres a Ull taux majore d'au moins 
vingt-cinq pour cent par rapport au salaire 
normal. 

5. Les ouvriers qui sont occupes dans 
une large mesure a des travaux vises au 
paragraphe 2 du present article devront 
beneficier, so i t d 'une periode de repos 
compensateur, soit d 'une majoration de 
salaire adequate s 'ajoutant a celle qui 
est stipulee au paragraphe 4 du present 
article. Les details de l'application de 
cette disposition seront regles par la legis
lation nationale. 

Article 7. 
Des reglements de l'autorite publique 

fixeront une duree de presence dans la 
mine, plus courte que celle prescrite aux 
article 3, 4 et 5, pour les ouvriers occu
pes dans les chantiers que des conditions 
anormales de tempera ture, d 'humidite ou 
autres rendraient particulierement insa
lubres. 

Article 8. 
l. Des reglements de l'autorite pu

blique pourront autoriser un depassement 
des limites fixees aux articles 3, 4, 5 et 7 
en cas d 'accident surven u ou imminent, 
en cas de force majeure ou de travail 
urgent a effectuer aux machines, a l'outil
lage ou aux installations de la mine 
resultant d'avaries survenues auxdites ma
chines, audit outillage ou auxdites instal
lations, meme si une productian acci
dentelle de charbon en resulte, mais 
uniquement dans la mesure necessaire 
pour eviter q u 'une gene serieuse ne soit 
apportee a la marche normale de l 'exploi
tation. 

2. Des reglements de l'autorite pu
blique pourront autoriser un depassement 
des limites fixees aux articles 3, 4, 5 et 7 
pour des ouvriers affectes a des travaux 
qui, par leur nature, sont necessairement 
continus, ou a des occupations techniques 

than one-and-a-quarted times the regular 
rate. 

5. W orkers who are engaged to any 
considerable extent on work permitted 
under paragraph 2 of this Article shall be 
assured either a compensatory rest period 
or an adequate extra payment in addition 
to the rate specified in paragraph 4 of this 
Article. The detailed application of this 
provision shall be regulated by national 
laws or regulations. 

Article 7. 
Lower maxima than those specified in 

Articles 3, 4 and 5 shall be laid down by 
regulations made by public authority for 
workers in workplaces which are rendered 
particularly unhealthy by reason of ab
normal conditions of temperature, humi
dity or other cause. 

Article 8. 
l. Regulations made by public author

ity may provide that the hours specified 
in Articles 3, 4, 5 and 7 may be exceeded in 
case of accident, actual or threatened, in 
case of force majeure, or in case of urgent 
work to be done to machinery, plant or 
equipment of the mine as result of a 
breakdown of such machinery, plant or 
equipment, even if coal production is 
thereby incidentally involved, but only so 
far as may be necessary to avoid serious 
interference with the ordinary working of 
the mine. 

2. Regulations made by public author
ity may provide that the hours specified 
in Articles 3, 4, 5 and 7 may be exceeded 
in the case of workers employed on opera
tions which by their nature must be car
ried on continuously or on technical work, 
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qui sont indispensables a la preparation 
ou a l'achevement regulier de l'exploi
tation ou a sa reprise en plein travail par 
un poste suivant et qui ne sont pas liees 
a la productian ou au transport du char
bon. Pour chacun de ces ouvriers, la 
prolongation ainsi autorisee ne pourra 
exeder, sauf dans les cas prevus aux 
paragraphes 3 et 4 du present article, une 
demi-heure par jour. 

3. Des reglements de l'autorite pu
blique pourrant autoriser un depassement 
de plus d 'une demi-heure par rapport aux 
limites fixees aux articles 3, 4, 5 et 7 
pour les categories suivantes d 'ouvriers: 

a) ouvriers don t la presence est indis
pensable a la marche des engins 
d'exhaure et de ventilation et a la 
marche des engins de compression 
d 'air necessaires a la ventilation; 

b) magasiniers du fond; 
c) machinistes de treuils souterrains et 

conducteurs de locomotives ainsi que 
leurs aides indispensables. 

Toutefois, aucun ouvrier des categories 
ci-dessus et affecte a des travaux qui, 
par leur nature, sont necessairement con
tinus, ne pourra etre employe pendant 
plus de huit henres par jour, non campris 
le temps passe par cet ouvrier dans la 
mine pour atteindre le lien du travail 
et en revenir, etant entendu que dans 
chaque cas ce temps sera rednit au mini
mum indispensable. 

En ou tre, dans le cas: 

a) des magasiners du fond; 
b) des preposes et machinistes de p nits 

interieurs affectes au transport du 
personnel; 

c) des conducteurs de locomotives affec
tes au transport du personnel; 

d) des aides indispensables aux cate
gories b) et c) ci-dessus; 

1263--37 

in so far as their work is necessary for 
preparing or terminating work in the or
dinary way or for a full resumption of 
work on the next shift, provided, however, 
that this shall not refer to the productian 
or transport of coal. The additional time so 
authorised for any individual worker shall 
not, except as specified in paragraphs 3 
and 4 of this Article, exceed half an hour 
on any day. 

3. Regulations made by public author
ity may provide that the hours specified 
in Articles 3, 4, 5 and 7 may be exceeded 
to an extent exceeding half an hour in the 
case of the following grades: 

(a) workers whose presence 1s indis
pensable for the work of ventilation 
and pumping stations and of such 
campressed air stations as are neces
sary for ventilation; 

(b) underground storemen ; and 
(c) winchmen and locomotive drivers and 

their indispensable assistants: 

Provided that no worker in the above 
grades who is employed on operations 
which by their nature must be carried 
on continuously may be employed for more 
than eight hours per day exclusive of the 
time spent in the mine by that worker 
in reaching and returning from his place 
of work, it being understood that in each 
case this time will be reduced to the 
indispensable minimum. 

Provided also that in the case of 

(a) underground storemen ; 
(b) enginemen and men in charge of 

internal shafts who are engaged upon 
the transport of workers ; 

(c) drivers of locomotives who are en
gaged upon the transport of workers; 
and 

~d) the indispensable assistants of the 
grades specified in clauses (b) and (c) ; 

4 
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la duree de la prolongation sera celle 
fixee par les reglements edictes par l'au
torite publique. 

4. Des reglements de l'autorite publique 
pourront autoriser un depassement des 
limites fixees aux articles 3, 4, 5 et 7 et 
aux paragraphes 2 et 3 du present article 
pour les ouvriers dont la presence est 
indispensable a la marche des engins 
d'exhaure, de ventilation et de compression 
d'air, mais seulement dans la mesure 
necessaire pour permettre le changement 
periodique de l 'horaire des equipes ; les 
depassements accomplis en vertu de la 
presente disposition ne pourront etre con
sideres comme henres supplementaires, 
etant entendu q u 'aucun de ces ouvriers ne 
pourra etre employe plus de vingt et un 
postes au cours d 'une periode de tro is 
semaines, la duree des postes etant, sui
vant les categories d'ouvriers visees, celle 
definie aux paragraphes 2 et 3 du present 
article. 

5. Dans le cas de mirres en exploitation 
normale, le nombre d 'ouvriers vises dans 
les paragraphes 2 et 3 du present article 
ne devra jamais depasser cinq pour cent de 
l'effectif total du personnel de la mine. 

6. Les henres supplementaires effectuees 
en vertu des dispositions du present article 
seront remunerees a un taux majore d'au 
moins vingt-cinq pour cent par rapport 
au salaire normal. 

Article 9. 
l. Des reglements de l'autorite publique 

pourront, en dehors des dispositions de 
l'article 8, mettre soixante henres sup
plementaires au maximum par an a la 
disposition des entreprises pour !'ensemble 
du pays. 

2. Ces henres supplementaires seront 
remunerees a un taux majore d 'au moins 
vingt-cinq pour cent par rapport au salaire 
normal. 

the limit of such extension shall be that 
fixed by the regulations of the public 
authority. 

4. Regulations made by public autho
rity may provide that the limit of hours 
specified in Articles 3, 4, 5 and 7 and in 
paragraphs 2 and 3 of this Article may 
be exceeded in the case of workers whose 
presence is indispensable for the work of 
underground ventilation, pumping and 
compressed air stations, but only to such 
extent as may be necessary to permit the 
periodical change-over of shifts, and time 
worked in virtue of this provision shall 
not be deemed to be overtime, so however 
that during any period of three weeks no 
worker shall work more than twenty-one 
shifts of the length prescribed for his 
grade by paragraph 2 or paragraph 3 of 
this Article as the case may be. 

5. In the case of mirres in normal 
operation the number of persons coming 
under paragraphs 2 and 3 of this Article 
shall at no time exceed five per cent. of the 
total number of persons employed at the 
mine. 

6. Overtime worked in virtue of the 
provisions of this Article shall be paid for 
at not less than one-and-a-quarter times 
the regular rate. 

Article 9. 
l. Regulations made by public autho

rity may, in addition to the provisions 
of Article 8, put not more than sixty 
hours' overtime in the year at the disposal 
of undertakings throughout the country 
as a whole. 

2. This overtime shall be paid for at 
not less than one-and-a-quarter times the 
regular rate. 
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Article 10. 
Les reglements mentionnes aux articles 

7, 8 et 9 seront pris apres consultation 
des organisations patronales et ouvrieres 
in teressees. 

Article 11. 
Les rapports annuels a fournir confor

mement a l'article 408 du Traite de Ver
sailles et aux articles correspondants des 
autres Traittis de Paix devront contenir 
tous les renseignements necessaires sur 
les mesures prises pour reglementer la 
duree du travail en conformite des arti
cles 3, 4 et 5. Ils devront fournir, en 
outre, des renseignements complets sur les 
reglements pris en vertu des articles 7, 
8, 9, 12, 13 et 14 et sur leur application. 

Article 12. 
En vue de faciliter l'application des 

dispositions de la presente convention, la 
direction de chaque mine devra: 

a) faire connaitre au moyen d'affiches 
apposees d 'une maniere ap paren te 
sur le carreau du la mine ou en tout 
autre lieu convenable, ou selon tout 
autre mode approuve par l'autorite 
publique, les heures auxquelles doi
vent commencer et se terminer la 
descente et la remonte des ouvriers, 
soit du poste, soit d 'un group e quel
conque. 

L 'horaire prevu sera approuve par 
l 'autorite publique et fixe de fa<;ort 
que la duree de presence de chaque 
ouvrier ne depasse pas les limites 
prescrites par la presente convention, 
et, une fois notifie, il ne pourra 
etre modifie qu'avec }'approbation 
de l 'autorite publique selon le mode 
et la forme d'avis approuves par 
elle. 

Article 10. 
The regulations mentioned in Articles 7, 

8 and 9 shall be made by public authority 
after consultation with the organisations 
of employers and workers concerned. 

Article 11. 
The annual Reports to be submitted 

under Article 408 of the Trea ty of V er
sailles and the corresponding Articles of 
the other Treaties of Peace shall contain 
all information as to the action taken to 
regulate the hours of work in accordance 
with the provisions of Articles 3, 4 and 5. 
They shall also furnish complete informa
tion concerning the regulations made under 
Articles 7, 8, 9, 12, 13 and 14 and con
cerning their enforcement. 

Article 12. 
In order to facilitate the enforcement 

of the provisions of this Convention, the 
management of every mine shall be re
quired: 

(a) to notify by means of notices 
conspicuously posted at the pithead 
or in some other suitable place, or 
by such other method as may be 
approved by the public authority, 
the hours at which the workers of 
each shift or group shall begin to 
descend and shall have completed 
the ascent. 

These hours shall be approved by 
the public authority and be so fixed 
that the time spent in the mine by 
each worker shall not exceed the 
limits prescribed by this Conven
tion. When. once notified, they shall 
not be changed except with the 
approval of the public authority 
and by such notice and in such 
manner as may be approved by the 
public authority. 
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b) inscrire sur un registre, selon un 
mode uniforme determine par la 
legislatian nationale, toutes les pro
longations effectuees en vertu des 
articles 8 et 9. 

Article 13. 
l. Dans les mines souterraines de li

gnite, les articles 3 et 4 et les articles 6 a 
12 de la presente convention s'appliquent 
sous reserve des dispositions suivantes: 

a) Dans les conditions prevues par la 
legislatian nationale, l'autorite com
petente peut permettre que les pauses 
collectives entrainant Ull arret de la 
productian ne soient pas comprises 
dans la duree de presence dans la 
mine, a condition que ces pauses 
n'exdident en aucun cas une duree 
de trente minutes par poste. Cette 
permission ne sera accordee qu 'apres 
que la necessite d'appliquer Ull tel 
systeme aura ete etablie par une 
enquete officielle dans chaque cas 
particulier et apres consultation des 
representants des travailieurs inte
resses. 

b) Le nombre des heures supplemen
taires prevu a l 'article 9 pourra 
etre porte a soixante-quinze au maxi
mum par an. 

2. En outre, l'autorite competente peut 
admettre des conventians collectives qui 
prevoient soixante-quinze autres heures 
supplementaires au maximum par an. 
Ces heures doivent etre egalement remu
nerees au taux prevu par le paragraphe 2 
de l'article 9. Elles ne peuvent etre ad
mises pour l'ensemble des mines souter
raines de lignite, mais seulement pour des 
districts ou des mines particuliers ou des 
conditions techniques au geologiques spe
ciales les justifient. 

(b) to keep a record in the form pre
scribed by national laws or regula
tions of all additional hours worked 
under Articles 8 and 9. 

Article 13. 
l. In underground lignite mines Articles 

3 and 4 and Articles 6 to 12 of this Con
vention shall apply subject to the follow
ing provisions: 

(a) in accordance with such conditions 
as may be prescribed by national 
laws or regulations, the competent 
authority may permit collective 
breaks involving a stoppage of pro
duction not to be included in the 
time spent in the mine, provided 
that · such breaks shall in no case 
exceed thirty minutes for each shift. 
Such permission shall only be given 
after the necessity for such a system 
has been established by official 
investigation in each individual case, 
and after consultation with the 
representatives of the workers con
cerned. 

(b) the number of ho urs' overtime pro
vid ed for in Article 9 may be 
increased to not more than seventy
five hours a year. 

2. In addition, the competent authority 
may approve collective agreements which 
provide for not more than seventy-five 
hours' further overtime a year. Such 
further overtime shall likewise be paid 
for at the rate prescribed in Article 9, 
paragraph 2. It shall not be authorised 
generally for all underground lignite mines, 
but only in the case of individual districts 
or mines where it is required on account 
of special technical or geological conditions. 
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Article 14. 
Dans les mines a ciel ouvert de houille 

et de lignite, les articles 3 a 13 de la pre
sente convention ne sont pas applicables. 
Toutefois, les Membres qui ratifient la 
presente convention s'engagent a appliquer 
a ces mines les dispositions de la conven
tion de w ashington de 1919 tendant a 
limiter a huit heures par jour et a quarante
huit heures par semaine le nombre des 
heures de travail dans les etablissements 
industriels, sous reserve que le nombre 
des heures supplementaires pouvant etre 
effectuees en vertu de l'article 6, alinea b), 
de ladite convention n'excedera pas cent 
par an. Au cas ou des besoins particuliers 
l'exigent, et dans ce cas seulement, l'au
torite competente · peut autoriser des con
ventions collectives qui prevoient !'addi
tion, aux cent heures susmentionnees, de 
cent autres heures au plus par an. 

Article 15. 
Rien dans cette convention n 'aura pour 

effet de modifier les legislations nationales 
relatives aux heures de travail, dans le 
sens d 'un amoindrissement des garanties 
quelles accordent aux travailleurs. 

Article 16. 
L'application des dispositions de la pre

sente convention peut etre suspendue dans 
tout pays par le gouvernement en cas d 'eve
nement presentant un danger pour la secu
rite nationale. 

Article 17. 
Les ratifications officielles de la presente 

convention dans les conditions prevues 
a la Partie XIII du Traite de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traites de Paix seront communiquees au 
Secretaire general de la Societe des Nations 
et par lui enregistrees. 

Article 14. 
In open hard coal and lignite mines 

Articles 3 to 13 of this Convention shall 
not be applicable. Nevertheless, Members 
which ratify this Convention undertake 
to apply to these mines the provisions of 
the Washington Convention of 1919 limi
ting the hours of work in industrial under
takings to eight in the day and forty-eight 
in the week, provided that the amount 
of overtime which may be worked in 
virtue of Article 6, paragraph (b), of the 
said Convention shall not exceed one 
h undred ho urs a y ear. Where special 
needs so require, and only in such cases, 
the competent authority may approve 
collective agreements which provide for 
an increase of the aforesaid one hundred 
hours by not more than a further hundred 
ho urs a y ear. 

Article 15. 
Nothing in this Convention shall have 

the effect of altering national laws or regu
lations with regard to hours of work so as 
to lessen the guarantees thereby afforded 
to the workers. 

Article 16. 
The operation of the provisions of this 

Convention may be suspended in any 
country by the Government in the event of 
emergency endangering the national safety. 

Article 17. 
The formal ratifications of this Conven

tion under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and 
in the corresponding Parts of the other 
Treaties of Peace shall be communicated 
to the Secretary-General of the League of 
Nations for registration. 
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Article 18. 
l. La presente convention ne liera que 

les Membres de l 'Organisation interna-
tionale du Travail dont la ratification 
aura ete enregistree au Secretariat. 

2. Elle entrera en vigueur six mois apres 
que les ratifications de deux des Membres 
suivants auront ete enregistrees par le 
Secretaire general de la Societe des 
Nations: Allemagne, Belgique, France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Tche
coslovaquie. 

3. Par la suite, cette convention en
trera en vigueur pour chaque Membre six 
mois apres la ·date ou sa ratification aura 
ete enregistree. 

Article 19. 
Aussitöt que les ratifications de deux 

des Membres mentionnees au deuxieme 
alinea de l'article 18 auront ete enregis
trees au Secretariat, le Secretaire general 
notifiera ce fait a tous les Membres de 
l 'Organisation in ternationale du Travail. 
Il le ur notifiera egalement l' enregistre
ment des ratifications qui lui seront ulte
rieurement communiquees par tous autres 
Membres de l 'Organisation. 

Article 20. 
l. Tout Membre ayant ratifie la pre

sente convention peut la denoncer a !'expi
ration d 'une periode de cinq annees ap res 
la date de la mise en vigueur initiale de 
la convention, par un acte communique 
au Secretaire general de la Societe des 
Nations, et par lui enregistre. La denon
ciation ne p rendra effet q u 'une annee 
apres avoir ete enregistree au Secretariat. 

2. Tout Membre ayant ratifie la pre
sente convention qui, dans le delai d 'une 
annee apres !'expiration de la periode de 
cinq annees mentionnee au paragraphe 

Article 18. 
l. This Convention shall be binding 

only upon those Members of. the Inter
national Labour Organisation whose rati
fications have been registered with the 
Secretariat. 

2. It shall come into force six months 
after the date on which the ratifications 
of two of the following Members have been 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations: Belgium, Czecho
slovakia, France, Germany, Great Britain, 
Netherlands and Poland. 

3. Thereafter the Convention shall come 
into force for any Member six months 
after the date on which its ratification has 
been registered. 

Article 19. 
As soon as the ratifications of two of 

the Members mentioned in the seeond 
paragraph of Article 18 have been regis
tered with the Secretariat, the seeretary
General of the League of Nations shall so 
notify all the Members of the Inter
national Labour Organisation. He shall 
likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be commu
nicated subsequently by other Members 
of the Organisation. 

Article 20. 
l. A Member which har ratified this 

Convention may denounce it after the 
expiration of five years from the date on 
which the Convention first comes into 
force, by an act communicated to the 
Secretary-General of the League of Nations 
for registration. Such denunciation shall 
not take effect until one year after the 
date on which it is registered with the 
Secretariat. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period 
of five years mentioned in the preceding 
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precedent, ne fera pas usage de la faculte 
de denonciation prevue par le present 
article, sera lie pour une nouvelle periode 
de cinq annees et, par la suite pourra 
denoncer la presente convention a !'expi
ration de chaque periode de trois annees 
dans les conditions prevues au present 
article. 

Article 21. 
l. Au plus tard avant !'expiration d'un 

delai de tro is ans ap res l 'entree en vigueur 
de la presente convention, le Conseil 
d'administration du Bureau international 
du Travail inscrira a l'ordre du jour de la 
Conference la question de la revision de 
la presente convention sur les points sui
vants: 

a) possibilite d 'une nouvelle reduction 
de la duree du travail visee par 
l 'article 3, paragraphe 2; 

b) faculte de recourir a la methode 
exceptionelle de calcul prevue a 
l' article 5 ; 

c) possibilite d'une modification des 
dispositions de l 'article 13, para
gra ph e l, alineas a) et b) dans le sens 
d'une reduction de la duree du tra
vail; 

d) possibilite d'une reduction du nombre 
des heures supplementaires prevues 
a l'article 14. 

2. En outre, a !'expiration de chaque 
periode de dix annees a compter de l'entree 
en vigueur de la presente convention, le 
Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail devra presenter a la 
Conference generale un rapport sur l 'appli
cation de la presente convention et decidera 
s'il y a lieu d'inscrire a l'ordre du jour de 
la Conference la question de sa revision 
totale ou partielle. 

Article 22. 
l. Au cas ou la Conference adopterait 

une nouvelle convention portant revision 

paragraph, exercise the right of denun
ciation provided for in this Article, will be 
bound for another period of five years 
and, thereafter, may denounce this Con
vention at the expiration of each period 
of three years under the terms provided 
for in this Article. 

Article 21. 
l. At the latest within three years from 

the coming into force of this Conventian 
the Governing Body of the International 
Labour Office shall place on the Agenda 
of the Conference the question of the 
revision of this Conventian on the follow
ing points: 

(a) the possibility of a further redtictian 
in the hours of work provided for 
in paragraph 2 of Article 3; 

(b) the right to have recourse to the 
exceptional method of calculation laid 
down in Article 5 ; 

(c) the possibility of modifying the 
provisions of Article 13, paragraph l, 
sub-paragr a phs (a) and (b) , in the 
direction of a reduction of the hours 
of work; 

(d) the possibility of a reduction in the 
amount of overtime provided for in 
Article 14. 

2. :Moreover, at the expiration of each 
period of ten years after the coming into 
force of this Convention, the Governing 
Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference 
a report on the working of this Conventian 
and shall consicler the desirability of 
placing on the Agenda of the Conference 
the question of its revision in whole or 
in part. 

Article 22. 
l. Should the Conference adopt a new 

Conventian revising this Conventian in 
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totale ou partielle de la presente conven
tion, et a moins que la nouvelle conven
tion ne dispose au trement: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision 
entrainerait de plein droit, nonobs
tant l'article 20 ci-dessus, denoncia
tion immediate de la presente con
vention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit en
tree en vigueur ; 

b) a partir de la date de l'entree en 
vigueur de la nouvelle convention 
portant revision, la presente con
vention cesserait d'etre ouverte a 
la ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient 
ratifiee et qui ne ratifieraient pas la con
vention portant revision. 

Article 23. 
Les textes fran(,lais et anglais de la 

presente convention feront foi l 'un et 
l'autre. 

whole or in part, then, uniess the new 
Convention otherwise provides, 

(a) the ratification by a Member of the 
new revising Convention shall ipso 
jure involve the immediate denun
ciation of this Convention, notwith
standing the provisions of Article 
20 above, if and when the new 
revising Convention shall have come 
in to force; 

(b) as from the date wh()n the new 
revising Convention comes into force 
this Convention shall cease to be open 
to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case 
remain in force in its actual form and 
content for those Members which have 
ratified it but have not ratified the revising 
Convention. 

Article 23. 
The French and English texts of this 

Convention shall both be authentic. 
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Il. Texterna till rekommendationen och konventionsförslagen, 
vilkas ratificering icke föreslås. 

1. Förslag till konvention (N:o 47) angående arbetstidens förkortc: 
ning till fyrtio timmar i veckan. 

Internationella arbetsorganisationens ge
neralkonferens, som samlats i Geneve den 
4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde, 
och beaktat: 

att frågan om arbetstidens för
kortning utgör det sjätte ärendet på 
dagordningen för sammanträdet; 

att arbetslösheten tagit sådan om
fattning och erhållit ·sådan varak
tighet, att det för närvarande i värl
den finnas många miljoner arbetare, 
utsatta för elände och umbäranden, 
för vilket tillstånd de icke själva 
bära ansvaret och varifrån de rätt
visligen kunna göra anspråk på att 
bliva befriade; 

att det är önskvärt, att arbetarna 
såvitt möjligt beredas tillfälle få del 
av de förmåner, som härflyta ur 
den snabba, tekniska utveckling, vil
ken kännetecknar den moderna in
dustrien; 

att det, i enlighet med resolutio
tioner, som antagits av internatio
nella arbetskonferensen vid dess 
adertonde och nittonde sammanträ
den, är oundgängligt att göra en 
ansträngning för att i möjligaste 
mån förkorta arbetstiden inom alla 
slag av sysselsättning; 

antager denna, den 22 juni 1935 efterföl
jande förslag till konvention, som skall be
tecknas ,Konvention angående fyrtiotim
marsveckan, 1935 '': 

1263-37 

Artikel l. 
V ar je medlemsstat av internationella ar

betsorganisationen, som ratificerar denna 
konvention, förklarar sig gilla: 

a) principen om fyrtiotimmarsveckan, 
tillämpad på sådant sätt, att den icke med
för sänkning av arbetarnas levnadsnivå; 

b) vidtagande eller främjande av åtgär
der, som kunna anses ägnade att leda till 
detta mål; 
och förbinder sig att, i enlighet med de
taljföreskrift·er, som må kunna meddelas i 
särskilda konventioner, vilka ratificeras av 
nämnda medlemsstat, tillämpa nämnda 
princip på olika slag av sysselsättning. 

Artikel 2. 
De officiella ratifikationerna av denna 

konvention skola delgivas nationernas för
bunds generalsekreterare och registreras av 
honom. 

Artikel 3. 
l. Denna konvention är bindande allenast 

för de medlemsstater av internationella ar
betsorganisationen, vilkas ratifikationer re
gistrerats av generalsekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter 
det två medlemsstaters ratifikationer regist
rerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konventior~ i 
kraft för varje medlemsstat tolv månade~· 
från den dag, då dess ratifikation registre
rats. 

Artikel 4. 
Så snart ratifikationerna för två med

lemsstater av internationella arbetsorganisa-

5 
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tionim registrerats, skall nationernas för
bunds generalsekreterare därom notificera 
alla medlemsstaterna av internationella ar
betsorganisationen. Han skall likaledes no
tificera dem registreringen av ratifikatio
ner, som senare delgivits honom av andra 
medlemsstater av organisationen. 

Artikel 5. 
l. Varje medlemsstat, som ratificerat 

tie.nna konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, då konventionen 
först trädde i kraft, uppsäga densamma ge
nom en skrivelse, som delgives nationernas 
förbunds generalsekreterare och av honom 
registreras. U p p sägningen träder icke i 
kraft förrän ett år efter det den registre
rats. 

2. Varje medlemsstat, som ratificerat 
denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående stycke nämnda 
tioårsperioden gör bruk av den i denna ar
tikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara 
bunden för en ny period av tio år och kan 
därefter, med iakttagande av de i denna 
artikel föreskrivna villkoren, uppsäga kon
ventionen vid utgången av varje tioårs
period. 

Artikel 6. 
Vid utgången av varj.e .tidrymd av tio 

år, räknat från denna konventions ikraft
trädande, skall internationella arbetsbyråns 

styrelse förelägga generalkonferensen en 
redogörelse för konventionens tillämpning 
och taga under ·Övervägande, huruvida det 
finnes anledning att på konferensens dag
ordning uppföra frågan om dess revision 
helt eller delvis. 

Artikel 7. 
l. I fall konferensen skulle antaga en 

ny konvention, innebärande revision helt 
eUer delvis av förevarande konvention, och 
den nya konventionen icke föreskriver 
annat: 

a) skall e.n medlemsstats ratifikation av 
den nya reviderade konventionen, för såvitt 
denna trätt i kraft, medföra ornedelblir 
uppsägning av förevarande konvention, 
oberoende av vad i artikel 5 här ovan stad
gats; 

b) skall från den dag, då den nya, revi
derade konventionen träder i kraft, före
varande konvention icke längr·e kunna ra
tificeras av medlemsstaterna. 

2. Förevarande konvention skall likväl 
förbliva gällande till form och innehåll för 
de medlemsstater, som ratificerat densamma 
och icke ratificera den nya, reviderade kon
ventionen. 

Artikel 8. 
De franska och engelska texterna till 

denna konvention skola båda äga vitsord. 
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2. Förslag till konvention (N:o 48) angående upprättande av ett 
internationellt system för bevarande av rättigheter, grundade på 

invaliditets==, ålderdoms:~ och dödsfallsförsäkring. 

Internationella arbetsorganisationens ge
neralkonferens, 

vilken av st,yrelsen för internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 4 juni 
1935 till sitt nittonde sammanträde, 

och beslutit att, till förmån för ar
betare, som flyt,ta från ett land till 
annat, antaga vissa förslag till beva
rande av rättigheter, som äro under 
förvärvande eller redan blivit för
värvade och vilka grunda sig på in
validitets-, ålderdoms- och dödsfalls
försäkring, en fråga som utgör för
sta punkten på dagordningen för 
samman trädet, 

samt beslutit, att dessa förslag 
skola taga form av ett förslag till 
internationell konvention, 

antager denna, den 22 juni 1935 efterföl
jande förslag till konvention, som skall be
nämnas ,Konvention angående bevarande 
av pensionsrättigheter för flyttande arbe
tare, 1935 ". 

Del I. Upprättande av ett internationellt 
system. 

Artikel l. 
l. Mellan medlemsstaterna i internatio

nella al'betsorganisationen upprättas ett 
system för bevarande av rättigheter, som 
äro under förvärvande eller redan blivit 

förvärvade, hos inrättningar för obligato
risk invaliditets-, ålderdoms- och dödsfalls
försäkring (i det följande benämnda för
säkringsinrättningar). 

2. Varje gång, i del II, III, IV eller V 
av denna konvention nämnas ,medlems
stater", avser detta uttryck endast de 
medlemsstater i internationella arhetsorga
nisationen, vilka äro bundna av denna kon
vention. 

Del II. Bevm-ande av rättigheter •undm· 
förvärvande. 

Artikel 2. 
l. För personer, som varit anslutna till 

försäkringsinrä,ttningar i två ,eller flera 
medlemsstater, sammanräknas, oberoende 
av personernas nationalitet, försäkringspe
rioderna av varje sådan inrättning enligt 
efterföljande regler. 

2. För bevarande av rättighet,er under 
förvärvande sammanräknas: 

a) avgiftsperioder; 

h) perioder, för vilka avgifter ej skolat 
erläggas men under vilka rättigheterna 
vidmakthållas på grund av den lagstif.tning, 
varunder perioderna fullgjorts; 

c) perioder, under vilka en kontantpresta
tion utgivits av invaliditets- eller ålderdoms
försäkringen i annan medlemsstat; 

d) p·erioder, under vilka en kontant
prestation utgivits av annan socialförsäk-
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ringsgren i annan medlemsstat, för såvitt 
en motsvarande prestation skulle vidmakt
hålla rättigheter under förvärvande enligt 
lagstiftningen för den försäkringsinrätt
ning, som företager sammanräkningen. 

3. Vid fråga om: 
l) fullgörande av väntetid ,(minimitid 

under försäkringsplikt) ,eller erläggande av 
det antal avgifter, som fordras för rätt till 
särskilda fördelar ( garant,erade minima) ; 

II) återvinnande av rättigheter; 
III) rätt till frivillig försäkring; 
IV) rätt till läkarbehandling och -vård; 

sammanräknas: 
a) avgiftsperioder; 
b) perioder, för vilka avgifter ej skolat 

erläggas men vilka 'beaktas med hänsyn till 
fullgörande av väntetid såväl enlig,t den 
lagstiftning, varunder de fullgjorts, som 
enligt lagstiftningen för den försäkrings
inrättning, som företager sammanräknin
gen. 

4. För det fall lagstiftningen hos en av 
medlemsstaterna gör beviljande av vissa 
förmåner beroende av det villkoret, att pe
rioderna fullgjorts i ett yrke, som täckes 
av ett särskilt försäkringssystem, skola lik
väl icke vid tillämpning av momenten 2 
eller 3 sammanräknas andra perioder än 
de, som fullgjorts under motsvarande sär
.<Jkilda försäkringssystem hos andra med
lemsstater. Om en av medlemsstaterna icke 
har särskilt försäkringssystem för yrket 
ifråga, sammanräknas de perioder, som full
gjorts i yrket under det försäkringssystem, 
som äger tillämpning å detsamma. 

5. Avgiftsperioder DCh likställda perioder, 
som fullgjorts samtidigt hos försäkrings
inrättningar i två ·eller flera medlemssta
ter beaktas vid sammanräkning allenast en 

' gång. 

Artikel 3. 
l. Varje försäkringsinrättning, från vil

ken den sökande på grund av summan av 
försäkringsperioder är berättigad ·erhålla 

prestation, beräknar enligt den lagstiftning, 
som gäller för inrättningen, prestationens 
belopp. 

2. Prestationer eller element av <presta
tioner, som växla ·efter försäkringstiden och 
fastställas uteslutande med hänsyn till de 
perioder, som fullgjorts under den för den 
betalningsskyldiga försäkringsinrättningen 
gällande lagstiftningen, underkastas ej nå
gon reduktion. 

3. Prestationer eller element av presta
tioner, som fastställas oberoende av för
säkringstiden och bestå av en bestämd 
summa eller en viss procent av den lön, 
som beaktas i försäkringsavseende, 'Elller en 
mångfald av den genomsnittliga avgiften, 
må reduceras efter förhållandet mellan de 
perioder, som tagas i betraktande vid be
räknande av prestationerna enligt den för 
den betalningsskyldiga försäkringsinrätt
ningen gällande lagen, och summan av de 
perioder, som tagas i 1betraktande vid be
räknande av pr·estationerna enligt samtliga 
av frågan berörda försäkringsinrättningars 
lagar. 

4. Bestämmelserna i momenten 2 och 3 
äga tillämpning å pensionsunderstöd, -till
lägg eller -delar, vilka •bestridas m'Eld all
männa medel. 

5. Fördelningen av kostnader för läkar
behandling och -vård regleras ej av denna 
kDnvention. 

Artikel 4. 

För det fall summan av försäkringsperio
der, som fullgjorts hos försäkringsinrätt
ningar i en medlemsstat, icke uppgår till 
tjugosex avgiftsveckor, må den eller .de in
rättningar, hos vilka de fullgjorts, vägra 
prestationsskyldighet. De perioder, för vilka 
prestationsskyldighet sålunda blivit vägrad, 
skola icke tagas i betraktande av någon av 
de övriga av frågan berörda inrättningarna 
vid reduktion enligt artikel 3 moment 3. 
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Artikel ·5. 
l. Om en person, som är berättigad till 

prestationer från försäkringsinrättningar i 
minst två medlemsstater, skulle, dän~st 

denna konvention icke funnes, kunna på 
grund av perioder, fullgjorda hos en av 
dessa inrättningar, göra anspråk på en 
prestation, som är överlägsen den summa. 
av prestationer, vartill han äger rätt enligt 
artikel 3, skall han äga att från sist åsyf
tade inrättning ;utbekomma ·ett tillägg, mot
svarande skillnaden. 

2. Då skyldighet att utgiva sådant till
lägg åvilar flera försäkringsinrättningar, 
skall förmånstagaren vara berättigad till 
det högsta tillägget, och skall betalnings
ansvaret därför fördelas på inrättningarna 
i förhållande till de tillägg, som de eljest 
skolat utgiva. 

Ar.tikel 6. 
Genom överenskommelse mellan veder;bö

rande medlemsstater må stadgas: 
a) ett sätt för prestationernas beräkning, 

som avviker från de i artikel 3 meddelade 
reglerna men som giver ett resultat på det 
hela taget minst likvärdigt med det, som 
skulle erhållas genom tillämpning av 
nämnda artikel; summan av prestationer 
må dock i intet fall understiga den högsta 
prestation, som någon av försäkringsinrätt
ningarna skulle utgiva på grund av endast 
de ,perioder, som fullgjorts hos densamma; 

b) befogenhet för en försäkringsinrätt
ning i en medlemsstat att gent emot den 
försäkrade och hans rättsinnehavare befria 
sig från betalningsansvar genom utgivande 
till en annan medlemsstats försäkringsin
rättning, till vilken den försäkrade blivit 
ansluten, av ett kapital, som representerar 
hans vid tiden för hans avgång under för
värv varande rä.ttigheter; härför förutsättes 
likväl att den senare inrättningen sam
tycker till anordningen och förbinder sig 
att använda ka:pitalet till täckande av rät
tigheterna ; 

c) begränsning av summan av de presta
tioner, som utgivas av medlemsstaternas 
försäkringsinrättningar, till det prestations
belopp, som den inrättning, vars lagstift
ning är förmånligast, med hänsyn till sum
man av perioder skulle vara skyldig utgiva. 

Artikel 7 . 
.Sökande behöver ej göra ansökan om 

prestationer hos mer än en av de försäk
ringsinrättningar, till vilka han varit an
sluten. Denna inrättning har därefter att 
hänvända sig .till de övriga i ansökningen 
up.pgivna inrättningarna. 

Artikel 8.. 
För att förvandla ett penningbelopp, ut

tryckt i en annan medlemsstats myntslag, 
har försäkringsinrättning, som fått mottaga 
en ansökan om prestationer, att tillämpa 
det för;hållande mellan de båda myntslagen, 
som å första dagen i det kvartal, varunder 
ansökningen gjordes, råder ä den förnämsta 
börsen i den medlemsstat, i vars myntslag 
beloppet är uttryckt. Annat sätt för för
vandlingen må dock bestämmas genom över
enskommelse mellan veder;börande medlems
stater. 

Artikel 9. 
Varje medlemsstat äg·er att vägra till

lämpning av bestämmelserna i denna del av 
konventionen i förhällande till en med
lemsstat, vars lagstiftning icke täcker den 
risk, med hänsyn till vilken en prestation 
begäres. 

Del III. Bevarande av förvärvade rättig
heter. 

Artikel 10. 
l. Personer, som vari.t anslutna till en 

försäkringsinrättning i en av medlemssta
terna, samt deras rättsinnehavare skola äga 
till fullo åtnjuta de prestationer, vartill 
rätt förvärvats genom försäkringen: 
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a) om de äro bosatta på en medlemsstats 
territorium, vilken än deras nationalitet må 
vara; 

b) om de äro medborgare i en medlem<>
stat, vilken än deras boningsort må vara. 

2. Pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, 
som bestridas med allmänna medel, behöva 
dock icke utbetalas till personer, som ej äro 
medborgare i en medlemsstat. 

3. Under en tidrymd av fem år från 
denna konventions första ikraftträdande 
äger varje medlemsstat att åt medborgare 
i medlemsstater, med vilka densamma därom 
träffat tilläggsavtal, förbehålla pensions
understöd, -tillägg eller -delar, som bestri
das med allmänna medel. 

Artikel 11. 
l. Pension, vartill rätten vidmakthålles 

enligt artikel 10, må ej ut·bytas mot ett en
gångsbelopp, som understig·er pensionens 
kapitalvärde. 

2. Dock må betalningsskyldig försäk
ringsinrättning utbyta pension, vars må
natliga belopp är obetydligt, mot ett kapi
tal, beräknat enligt den för inrättningen 
gällande lagstiftningen. Detta kapital må 
icke minskas på d~n grund, att förmåns
tagaren är bosatt i utlandet. 

Artikel 12. 
l. Bestämmelser i en medlemsstats lag

stiftning, vilka medgiva reduktion eller 
suspension av prestationer i fall av deras 
sammanträffande med andra prestationer 
av socialförsäkring eller med innehav av 
anställning, som medför obligatorisk för
säkring, må åberopas gent emot förmåns
tagare på grund av denna konvention ·i 
fråga om ,prestationer, vartill han förvärvat 
rätt under annan medlemsstats försäkrings
system eHer gencm anställning å sådan 
medlemsstats territorium. 

2. Bestämmelser, som medgiva reduktion 
eller suspension i fall av sammanträffande 

av pr·estationer, hänförande sig till samma 
risk, skola dock icke tillämpas i fråga om 
prestationer, till vilka rätten förvärvats en
ligt del II aY denna konvention. 

Artikel 13. 
Försäkringsinrättning, som enligt denna 

konvention har att utgiva prestationer, 
äger att i förhållande till förmånstagarna 
fullgöra sin betalningsskyldighet i det egna 
landets myntslag. 

Del IV. Ömsesidigt bistånd vid förv.alt
ningen. 

Artikel 14. 
l. Myndigheter och försäkringsinrättnin

gar i medlemsstaterna böra lämna varandra 
ömsesidigt bistånd i samma utsträckning 
som i fråga om tillämpning av egen lag
stiftning angående socialförsäkring. Sär
skilt böra de på begäran av försäkringsin
rättning i annan medlemsstat utöva kontroll 
samt företaga utredningar och medicinska 
undersökningar till utrönande, huruvida 
p-ersoner, som mottaga prestationer från 
försäkringsinrättningen, uppfylla villkoren 
för rätt därtill. 

2.. Försåvitt vederbörande medlemsstater 
ej annorlunda överenskommit, skola kostna
der för sålunda lämnat bistånd, ersättas 
efter taxan för den försäkringsinrättning, 
eller myndighet, som lämnat biståndet, •eller, 
om sådan taxa ej finnes, efter gjorda ut
lägg. 

Artikel 15. 
I en medlemsstats lagstiftning stadgad 

befrielse från avgifter för handlingar, som 
skola avlämnas till myndigheter eller för
säkringsinrättningar, utsträckes till att 
jämväl avse motsvarande handlingar, då de 
vid tillämpning av denna konvention skola 
avlämnas till myndigheter eller försäkrings
inrättningar i annan medlemsstat. 
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Artikel l16. 

Med samtycke av vederbörande centrala 
'myndigheter i respektive medlemsstater må 
försäkringsinrättning, som har att utgiva 
prestationer till förmånstagare, 'bosatt å 
annan medlemsstats territorium, enligt av
talade villkor uppdraga åt försäkringsin
rättning å förmånstagarens boningsort att 
å de.ss vägnar utgiva -prestationerna. 

Del V. Det internationella systemets 
verkningar. 

Artikel 17. 

Varje medlemsstat, som å dagen för sin 
ratifikation av denna konvention ännu icke 
upprättat ett av nedan angivna system, 
förbinder sig att ,inom tolv månader från 
nämnda dag upprätta: 

a) antingen för flertalet löntagare inom 
industriella och handelsföretag en obliga
torisk försäkring, som giv-er rätt till pen
sion senast vid sextiofem års ålder; 

b) eller för en väsentlig del av lönta
garna inom industriella och handelsföretag 
-en obligatorisk försäkring, som täcker inva
liditets-, ålderdoms- och dödsfallsriskerna. 

Artikel 18. 

] . V ar je medlemsstat skall behandla med
borgare i andra medlemsstater på samma 
.sätt som egna medborgare såväl i avseende 
å anslutning till obligatorisk försäkring som 
i avseende å försäkringsprestationer, där
under inbegripna pensionsunderstöd, -till
lägg eUer -delar, som bestridas med all
männa medel. 

2. Varje medlemsstat må dock förbehålla 
sina medborgare förmåner av pensionsun
derstöd, -tillägg eller -delar, som bestridas 
med allmänna medel och allenast tilldelas 
försäkrade, vilka överskridit viss ålder vid 
tiden för ikraftträdande av lagstiftningen 
angående den obligatoriska försäkringen. 

Artikel 19. 
Medlemsstat-erna äga att överenskomma 

om avvikelser från denna konvention genom 
särskilda avtal, som dock ej må beröra 
utom avtalet stående medlemsstaters rättig
heter eller skyldigheter och som skola på 
positivt sätt reglera bevarandet av rättig
heter under förvärvande och förvärvade 
rättigheter och detta under villkor, som i 
stort sett äro minst lika gynnsamma som de, 
vilka föreskrivas i denna konvention. 

Artikel 20. 
l. För att :bistå medlemsstaterna vid till

lämpningen av denna konvention upprättas 
vid internationella arbetsbyrån en kommis
sion, sammansatt av ett ombud för varje 
medlemsstat jämte tre personer, utsedda av 
respektive regerings-, arbetsgivar- och ar
betarrepresentanter i arbetsbyråns styrelse. 
Kommissionen fastställer själv sin arbets
ordning. 

2. På begäran av en eller flera medlems
stater, som den föreliggande frågan kan 
angå, förordar kommissionen, med beak
tande av denna konventions principer och 
ändamål, det sätt, varpå konventionen skall 
tillämpas. 

Artikel 21. 
l. I fall, där före denna konventions 

ikraftträdande en pension icke utgivits 
eller utgiyandet av en pension suspenderats 
på grund av vederbörandes vistelse utom
lands, skall pensionen utgivas eller utgi
vandet av pensionen återupptagas i enlighet 
med konventionen och från dagen för dess 
trädande i kraft för respektive medlems
stat. 

2. Vid tillämpning av denna konvention 
skola försäkringsperioder, tilländalupna före 
konventionens ikraftträdande, beaktas, i 
fall dessa ,perioder skolat beaktas, om kon
ventionen under dem varit i kraft. 

3. Rättigheter, rörande vil-ka avgörande 
träffats före konventionens ikraftträdande 
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böra, för såvitt de ej ersatts med ett kapi
tal, på begäran av person, som saken kan 
angå, upptagas till revision. Revisionen 
skall likväl ej medföra skyldighet att be
tala resterande belopp eller återbetala 
prestation, som belöper sig på tid före kon
ventionens ikraftträdande för respektive 
medlemsstat. 

Artikel 22,, 
l. En medlemsstats uppsägning av denna 

konvention skall icke öva inverkan på dess 
försäkringsinrättningars förplikt·elser, för 
såvitt dessa härflyta från risker, som för
verkligats, innan uppsägningen trätt i 
kraft. 

2. Rättigheter under förvärvande, som 
vidmakthållas på grund av denna konven
tion, skola icke upphöra att gälla till följd 
av konventionens uppsägning; deras vidare 
upprätthållande under tiden efter den dag, 
då konventionen upphör att .gälla, skall 
regleras av den lagstiftning, som veder
börande försäkringsinrättning är under
kastad. 

Del VI. Sl1Utbestämmelser. 

Artikel 23. 
De officiella ratifikationerna av denna 

konvention skola delgivas nationernas för
bunds generalsekreterare och registreras av 
honom. 

Artikel 24. 
l. Denna konvention är bindande allenast 

för de medlemsstater av internationella ar
betsorganisationen, vilkas ratifikationer re
gistrerats av generalsekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter 
det två medlemsstaters ratifikationer regist
rerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i 
kraft för varje medlemssta:t tolv månader 
frän den dag, då dess ratifikation registre
rats. 

Artikel 25. 
Sä snart ratifikationerna för två med

lemsstater av internationella arbetsorganisa
tionen registrerats, skall nationernas för
bunds generalsekreterare därom notificera 
alla medlemsstaterna av internationella ar
betsorganisationen. Han skall likaledes no
tificera dem registreringen av ratifikatio
ner, som senare delgivits honom av andra 
medlemsstater av organisationen. 

Artikel 26. 
l. V ar je medlemsstat, som ratificerat 

denna konvention, kan, sedan fem år förflu
tit från den tidpunkt, då konventionen först 
trädde i kraft, uppsäga densamma genom 
en skrivelse, som delgives nationernas för
bunds generalsekreterare och av honom re
gistreras. Uppsägningen träder icke i kraft 
förrän ett år efter det den registrerats. 

2. Varje medlemsstat, som ratificerat 
denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående stycke nämnda 
femårsperioden gör bruk av den i denna 
artikel stadgade uppsägningsrätten, skall 
vara bunden för en ny period av fem år 
och kan därefter, med iakttagande av de i 
denna artikel föreskrivna villkoren, uppsäga 
konventionen vid utgången av varje fem
årsperiod. 

Artikel 27. 
Vid utgången av varje tidrymd av fem 

år, räknat från denna konventions ikraft
trädande, skall internationella arbetsbyråns 
styrelse förelägga generalkonferensen en 
r·edogörelse för konventionens tillämpning 
och taga under övervägande, huruvida det 
finnes anledning att på konferensens dag
ordning uppföra frågan om dess revision 
helt eller delvis. 

Artikel 28. 
l. I fall konfer·ensen skulle antaga en 

ny konv·ention, innebärande revision helt 
eller delvis av förevarande konvention, och 
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den nya konventionen icke föreskriver an
nat: 

a) skall en medlemsstats ratifikation av 
den nya, reviderade konventionen, för såvitt 
denna trätt i kraft, medföra omedelbar 
uppsägning av förevarande konvention, 
oberoende av vad i artikel 26 här ovan 
stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya, revi
derade konv·entionen träder i kraft, före-

1263-37 

varande konvention icke längre kunna ra
tificeras av medlemsstaterna. 

2. Förevarande konvention skall likväl 
förbliva gällande till form och innehåll för 
de medlemsstater, som ratificerat densamma 
och icke ratificera den nya, reviderade kon
ventionen. 

Artikel 29. 
De franska och tmgelska texterna till 

denna konvention skola båda äga vitsord. 

6 
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3. Förslag till konvention (N:o 49) angående förkortning av arbets~ 
tiden i buteljglasbruk. 

Internationella arbetsorganisationens ge
neralkonferens, 

vilken samlats i Genev.e den 4 juni 
1935 till sitt nittonde sammanträde, 

beaktar, att frågan om förkortning 
av arbetstiden utgör det sjätt-e ären
det på dagordningen för samman
trädet, 

bekräftar den i konventionen av 
1935 angående fyrtio timmars ar
betsvecka angivna principen, som 
även innebär upprätthållande av ar
betarnas levnadsnivå, 

besluter att beträffande buteljglas
bruken oförtövat genomföra en för
kortning av arbetstiden, 

antager denna den 25 juni 1935 efterföl
jande förslag till konvention, som skaU be
nämnas ,Konvention angående förkortning 
av arbetstiden i buteljglasbruk, 1935 ". 

Artikel l. 
l. Denna konvention äger tillämpning å 

personer, som i glasbruk, där buteljer till
verkas medelst automatiska maskiner, ar
beta i varandra avlösande skiftlag och an
vändas vid gasgeneratorer, vannor, automa
tiska maskiner eller kylugnar eller till för
rättningar, som sammanhänga med nu 
nämnda arbeten. 

2. Med hänsyn till tillämpningen av 
denna konvention inbegripas under beteck
ningen ,buteljer" liknande föremål av 
glas, vilka framställas medelst samma för
faranden, som användas vid buteljtillv·erk
ning. 

Artikel 2. 
l. De personer, å vilka denna konv.ention 

äger tillämpning, skola sysselsättas enligt 
ett system, som innebär användande av 
minst fyra skiftlag. 

2. Arbetstiden för nämnda personer må 
i genomsnitt icke överskrida fyrtiotvå tim
mar i veckan. 

3. Detta genomsnittstal skall beräknas 
med hänsyn till en tidrymd, som icke över
skrider fyra veckor. 

4. Varaktigheten av ·ett skift får icke 
överskrida åtta timmar. 

5. Vilotiden mellan två skift för samma 
skiftlag må icke understiga s-e~ton timmar ; 
denna tidrymd kan likväl, där så finnes 
nödigt, förkortas vid den periodiska väx
lingen av timplan för skiftlagen. 

Artikel 3. 
l. De i artikel 2 momenten 2, 3 och 4 

stadgade begränsningarna må överskridas 
och den i momentet 5 föreskrivna vilotiden 
förkortas, men allenast i den mån så er
fordras för att undvika allvarlig rubbning 
av företagets normala drift: 

a) i fall av inträffad eller hotande olycks
händelse, i fall av brådskande a.rbete å 
maskiner eller andra driftsinrättningar eller 
i fall av force majeure; 

b) för att möta förutsedd frånvaro av 
en eller flera medlemmar av ett skiftlag. 

2. För övertid, som utgjorts enligt denna 
artikel skall skälig gottgörelse givas enligt 
grunder, som bestämmas av den nationella 
lagstiftningen eller genom överenskommelse 
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mellan vederbörande arbetsgivar- och arbe
tarorganisationer. 

Artikel 4. 
För att underlätta en effektiv tillämp

ning av bestämmelserna i denna konvention 
skall varje arbetsgivare: 

a) medelst anslag, anbragta på ett i ögo
nen fallande sätt i företaget ,eller å annat 
lämpligt ställe, eller på annat sätt, som 
godkänts av vederbörande myndighet, till
kännagiva de tider, då arbetet börjar och 
slutar för varje skiftlag; 

b) sedan timplanen tillkännagivits, icke 
förändra den utan ia:kttagande av det sätt 
och den form för meddelande, som V'eder
hörande myndighet godkänt; 

c) på sätt vederbörande myndighet god
känt, i en liggare anteckna all övertid, som 
utgjorts enligt artikel 3, ävensom den er
sättning, som utgivits därför. 

Artikel 5. 
Ingen bestämmelse i denna kovention 

skall rubba en sedvänja eller ett avtal 
mellan arbetsgivare och arbetare, vilket till- · 
försäkrar förmånligare villkor än dem, som 
föreskrivas i konventionen. 

Artikel 6. 
De officiella ratifikationerna av denna 

konvention skola delgivas nationernas för
bunds generalsekreterare ·och registreras av 
honom. 

Artikel 7. 
1. Denna konvention är bindande alle

nast för de medlemsstater av internationella 
arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer 
registrerats av generalsekreteraren. 

'2. Den träder i kraft tolv månader ,efter 
det två medlemsstaters ratifikationer regist
rerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i 
kraft för varje medlemsstat tolv månader 
från den dag, då dess ratifikation registre
rats. 

Artikel 8. 
Så snart ratifikationerna för två med

lemsstater av internationella arbetsorgani
sationen registrerats, skall nationernas för
bunds generalsekreterare därom notificera 
alla medlemsstaterna av internationella ar
betsorganisationen. Han skall likaledes no
tificera dem registreringen av ratifikatio
ner, som senare delgivits honom av andra 
medlemsstater av organisationen. 

Artikel 9. 
l. Varje medlemsstat, som ratificerat 

denna konvention, kan, sedan tio år förflu .. 
tit från den tidpunkt, då konventionen först 
trädde i kraft, uppsäga densamma genom en 
skrivelse, som delgives nationernas förbunds 
generalsekreterare och av honom registre
ras. Uppsägningen träder icke i kraft 
förrän ett år efter. det den registrerats. 

2. Varje medlemsstat, som ratificerat 
denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående stycke nämnda 
tioårsperioden gör bruk av den i denna 
artikel stadgade uppsägningsrätten, skall 
vara bunden för en ny period av tio år 
och kan därefter, med iakttagande av de 
i denna artikel föreskrivna villkoren, upp
säga konventionen vid utgången av varje 
tioårsperiod. 

Artikel Hl. 
Vid utgången av varje tidrymd av tio 

år, rälmat från denna konventions ikraft
trädande, skall internationella arbetsbyråns 
styrelse förelägga generalkonferensen en 
redogörelse för konventionens tillämpning 
och taga under övervägande, huruvida det 
finnes anledning att på konferensens dag
ordning uppföra frågan om dess revision 
helt eller delvis. 

Artikel 11. 
l. I fall konferensen skulle antaga en 

ny konvention, innebärande revision helt 
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eller delvis av förevarande konvention, och 
den nya konventionen icke föreskriver an
nat, 

a) skall en medlemsstats ratifikation av 
den nya reviderade konventionen, för såvitt 
denna trätt i kraft, medföra omedelbar 
uppsägning av förevarande konvention, obe
roende av vad i artikel 9 här ovan stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya revi
derade konventionen träder i kraft, föreva-

rande konvention icke längre kunna ratifi
ceras av medlemsstaterna. 

2. Förevarande konvention skall likväl 
förbliva gällande till form och innehåll 
för de medlemsstater, som ratificerat den
samma och icke ratificera den nya, revi
derade konventionen. 

Artikel 12. 
De franska och engelska texterna i denna 

konvention skola båda äga vitsord. 



N:o 34 45 

4. Rekommendation (N :o 45) angående ungdomsarbetslösheten. 

Internationella arbetsorganisationens g·e
ne:ralkonferens, 

vilke.n av styrelsen för internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 4 juni 
1935 till sitt nittonde sammanträde, 

och beslutit antaga vissa förslag 
angående ungdomsarbetslösheten, vil
ken fråga utgör den tredje punkten 
på dagordningen för sammanträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag 
skola taga form av en rekommenda
tion, 

antager denna, den 25 juni 1935 efterföl
j·ande rekommendation, som skall benämnas 
,Rekommendation angående ungdomsarbets
lösheten, 1935". 

Under erinran, att konf·erensen vid flera 
tillfällen fäst regeringarnas uppmärks.amhet 
på ekonomiska åtgärder, vilka borde vid· 
tagas till botande av den allmänna krisen, 
varav arbetslösheten ·för ett stort antal ar
betare är föranledd, 

med hänsyn till att denna arbetslöshet 
fortfar och drabbar ett stort antal unga 
personer, vilkas tvungna sysslolöshet kan 
allvarligt skada deras karaktär, minska de
ras yrkesskicklighet och hota nationernas 
framtida utveckling, 

med hänsyn till att konferensen vid sitt 
adertonde sammanträde antagit ett förslag 
till konvention och ·en rekommendation an
gående arbetslöshetsförsäkring och olika 
former av :hjälp åt arbetslösa, vilket kon-

ventionsförslag och villren rekommendation 
jämväl avsågo unga arbetslösa, 

med hänsyn till att många länder vidta
git andra åtgärder till avhjälpande av en 
belägenhet, vars allvarliga beskaffenhet 
med rätta oroat den allmänna meningen, 
samt 

låtande sig ledas av erfarenheter, som 
redan gjorts på förevarande område, hem
ställer konferensen till alla stater att till
lämpa efterföljande principer och till in
ternationella al1betsbyrån avgiva en rap
port, som angiver i vilken omfattning och 
på vilket sätt dessa .principer tillämpats. 

skolplikt; ålder för användande till arbete; 
allmän och yrkesundervisning. 

1. Minimiåldern för skolpliktens upp
hörande och minimiåldern för användande 
till arbete böra, så snart omständigheterna 
det medgiva, fastställas till lägst 15 år. 

2. 1) Minderåriga, som överskridit åldern 
för skolpliktens upphörande och icke kunna 
finna lämplig sysselsättning, böra i alla de 
fall, där skolans organisation det medgiver, 
vara förpliktade att fortfarande deltaga i 
helhetsundervisning i skolan, .till dess de 
finna en lämplig sysselsättning. 

2) Vid tillämpning av denna princip av
ser termen ,lämplig'' i första rummet sys
selsättningens varaktighet och framtida ut
sikter. 

3) Vid tillämpning av denna princip bör 
nära samverkan äga rum mellan skol- och 
arbetsförmedlingsmyndigheterna samt in
rättningarna för arbetslöshetsförsäkring. 
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3. I denna rekommendation skall med 
,minderårig'' förstås varje person under 
aderton år. 

4. I länder, där skolplikt ännu icke 
existerar, bör sådan införas snarast möjligt 
och i enlighet med moment·en l och 2. 

5. V ederbörande Dffentliga myndigheter 
böra i fall av behov tilldela föräldrarna 
underhållsbidrag under den tid, skolplikten 
förlänges i enlighet med momenten l och 2. 

·6. Planerna för den förlängda undervis
ningen enligt ovannämnda principer böra 
framför allt avse att förbättra de minder
årigas allmänna uppfostran men tillika ha 
en karaktär av allmän förberedelse för 'Ut
övande av •ett yrke. 

7. l) Åtgärder 1böra vidtagas för att 
uppmuntra minderåriga att, om de ha där
för erforderliga anlag, dter skolpliktens 
upphörande, följa heltidsundervisningen i 
,sekundär"- eller tekniska skolor. 

2) Befrielse från avgifter eller nedsätt
ning av dem förordas såsom lämplig vid 
tillämpning av nämnda princip. 

8. Vid utgången av tiden för deras skol
plikt med heltidsundervisning böra de min
deråriga vara ålagda att, tills de fylla 18 år, 
följa kompletterande kurser, innefattande 
allmän och yrkesundervisning. 

9. l) För det fall deltagande i dylika 
kurser icke skulle vara obligatoriskt för alla 
minderåriga, bör det åtminstone vara det 
för de unga arbetslösa under visst antal 
timmar för dag dler, om så ej låter sig 
göra, under visst antal timmar för vecka. 

2) Då antalet minderåriga arbetslösa i en 
trakt är tillräckligt stort, böra särskilda 
kurser anordnas för dem. 

3·) Åtgärder böra vidtagas till möjliggö
rande för de minderåriga, som .följt under
visning, föreskriv·en i endera av föregående 
två punkter, att, om så låt·er sig göra, följa 
liknande undervisning efter det de funnit 
en sysselsättning. 

10. Minderårig arbetslös, som icke kan 
visa giltigt skäl för vägran att deltaga i 

kurs, som han enligt moment 9 är pliktig 
följa, må, om omständigheterna tala därför, 
för en tid helt eller delvis fråntagas rätten 
till arbetslöshetsersättning eller -understöd. 

11. l) För unga arbetslösa mellan ader
ton och tjugofem år böra anordnas centra 
för yrkesutbildning, i vilka jämväl med
delas allmän undervisning; de anordnas allt 
eft.er omständigheterna med externat- eller 
internatregim. 

2) Dessa centra böra anordnas under 
samverkan med arbetsgivar- och arbetar
organisationer. 

12. l) Programmen för dessa centra böra 
innefatta, förutom praktiska kurser, under
visning av allmänt yrkes- eller lmlturellt 
intresse. 

2) De personer, åt vilka det uppdrages 
att giva kurser uti ifrågavarande centra, 
böra tillbörligt gottgöras och utväljas med 
särskild omsorg, såvitt möjligt bland unga 
arbetslösa med erforderliga kvalifikationer. 

13. De unga personer, som deltaga i kur
ser, eller centra, anordnade enligt momen
ten 9 eller 11, böra erhålla tilläggsbidrag 
för täckande av färdkostnader och andra 
utgifter för deltagandet. 

14. Beträffande unga personer, som efter 
avslutade ,sekundära'', tekniska eller högre 
studier ej finna anställning, höra åtgärder 
vidtagas: 

a) för att hereda dem tillfälle att kom
plettera. sin teoretiska utbildning med prak
tik i industriella, kommersiella eller andra 
företag ·eller i offentlig förvaltning ; bö
r ande dock därvid noggrant tillses, att 
praktikanterna icke ersätta ordinarie ar
betare; 

·b) för att, exempelvis genom avgiftsfria 
kurser eller studie- eller forskningsstipen
dier, underlätta för dem antingen att fort
sättningsvis besöka den undervisningsan
stalt, där de slutat sina tekniska eller högre 
studier, eller ock att besöka annan anstalt 
för allmän eller yrkesutbildning; 



N:o 34 47 

c) för att upplysa dem om överfyllda yr
ken och hjälpa dem att övervinna fördo
mar, som hindra dem att anpassa sig för 
annat yrke. 

15. Särskilda åtgärder böra vidtagas för 
utbildande av kvalificerad .personal för 
centra, avsedda för unga arhetslösas upp
fostran, rekreation, sociala hjälp eller sys
selsättning. Sådan utbildning skulle lämp
ligen kunna meddelas i särskilda centra, 
till vilka unga arbetslösa med erforderliga 
kvalifikationer slmlle beredas tillträde. 

Utnyttjande av ung.a arbetslösas ledighet 
och social hjälp åt dem. 

16. l) Åtgärderna för främjande av de 
unga arbetslösas allmänna och yrkesunder
visning böra åtföljas av åtgärder till möj
liggörande för dem att på ett nyttigt och 
angenämt sätt tillbringa sin ledighet, såsom 
upprättande av centra för r.ekreation och 
fysisk fostran, läsesalar m. m. 

2) Dessa centra böra icke reserveras för 
unga arbetslösa utan vara öp.pna även för 
unga ar,betare med sysselsättning, detta för 
att undvika varj·e systematisk åtskillnad 
mellan sysselsatta ·och arbetslösa. 

3) Sådana centra böra stå under uppsikt 
av en kvalificerad person, men bör deras 
verksamhet såvitt möjligt ordnas i samråd 
med de unga och genom samverkan dem 
emellan. 

17. Åtgärder ,böra vidtagas för att i olika 
trakter av landet, där det finnes ett till
räckligt stort antal unga arbetslösa, upp
rätta centra för social hjälp samt häl'bär
gen, vari unga arbetslösa kunna finna föda 
och bostad för billigt pris. 

Av yrkesorganisationer elle1· enskilda sam
manslutningar vidtagna åtgärder. 

18. De offentliga myndigheterna böra 
stödja initiativ, som av yrkesorganisationer 
eller andra. sammanslutningar tagas för be-

redande av uppfostran eller social hjälp åt 
unga arbetslösa. 

Särskilda centra för sysselsättning. 

19. I fall det skulle anses lämpligt att 
för unga arbetslösa i åldern aderton till 
tjugofyra år upprätta sysselsättningscentra, 
vilkas förnämsta uppgift skulle vara icke 
att giva yrkesutbildning utan att belleda 
arbete under andra än normala anställ
ningsvillkor, böra tillfyllestgörande säker
hetsåtgärder vidtagas till förekommande, 
att dessa särskilda villkor obehörigen ut
nyttjas. 

20. Besökandet av dessa sysselsättnings
centra bör vara strängt frivilligt. 

21. Alla försiktighetsåtgärder böra vid
tagas till förhindrande, att ifrågavarande 
centra - vare sig de äro offentliga eller 
enskilda - bliva inrättningar för militär 
utbildning. På enskilt initiativ anordnade 
centra böra ställas under tillsyn av civil, 
offentlig myndighet. 

22. Ej må någon mottagas i ett syss.el
sättningscentrum utan läkarundersökning, 
utvisande bland annat, att vederbörande är 
fysiskt lämpad utföra det för honom av
sedda arbetet. 

23. Alla sysselsättningscentra ,böra an
ordnas med iakttagande av strängaste hy
g~eniska fordringar. 

24. Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt levnadsförhållandena och disciplinen. Så
vitt möjligt bör organisationen av dessa 
centra vara sådan, att den bereder de unga 
arbetslösa tillfälle till självstyrelse, synner
ligast i vad angår disciplinen. 

25. För att underlätta för de •Unga att 
upprätthålla. regelbunden förbindelse med 
sina familjer böra dessa centra anordnas så 
nära deras hem som möjligt. 

26. l) Arbetsprogrammen för sysselsätt
ningscentra :böra fastställas på sådant sätt, 
att dessa centra icke komma att konkurrera 
med arbetare i normal anställning. 
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2) Såvitt möjligt bör arbetet lämpas efter 
vederbörandes ålder, kön, krafter och yrke. 

27. Gottgörelsen åt de unga personer, 
som sysselsättas i dessa centra, bör, förutom 
föda samt eventuellt arbetskläder och bo
stad, inbegripa en kontant ersättning. 

28. Unga personer, som sysselsättas i 
dessa 0entra, böra beredas delaktighet i de 
sociala försäkringssystemen, och höra för 
sådant ändamål erforderliga avgifter beta
las av centra. 

29'. I fall där allmän obligatorisk olycks
fallsförsäkring ~ej existerar, böra dessa 
centra, för såvitt de ej äro omedelbart an
ordnade av offentlig myndighet, som bär 
självrisk, täcka sin ansvarighet genom för
säkring. 

30. l) För att i sysselsättningscentras 
verksamhetsprogram bereda tillräckligt ut
rymme åt anordningar för allmän upp
fostran, yrkesutbildning, förströelser, sport 
samt ledighet bör den åt produktiv~t a11bete 
anslagna tiden vara avsevärt kortare än 
40 timmar i veckan. 

2) Dessa centra 'bÖra vara försedda med 
bibliotek. 

31. l) Noggranna regler böra uppställas 
för utbildning och val av sysselsättnings
centras personal, och bör denna personal 
ha grundlig kunskap om de sociala frå
gorna i allmänhet och om ungdomens 
problem i synnerhet. 

2) I centra, som särskilt organiseras för 
unga flickor, bör personalen huvudsakligen 
bestå av kvinnor. 

3) Befattningar på mellanstadiet böra i 
största möjliga omfattning förbehållas unga 
personer, som vunnit tillträde till respek
tive centrum och befunnits lämpligen kva
lificerade. 

4) Dessa centra böra stå under till.<>yn 
av en kvalificerad person, men bör deras 
verksamhet såvitt möjligt ordnas i samråd 
med de unga och genom samverkan dem 
emellan. 

32. l) Ett centralt tillsynsråd bör upp-

rättas för utövande av allmän uppsikt över 
systemet av sysselsättningscentra. 

2) Det centrala tillsynsrådet bör inne
fatta repres·entanter för de mest represen
tativa arbetar- och arbetsgivarorganisatio
nerna ävensom för de offentliga förvalt
ningsgrenar, som handlägga frågor rörande 
ar:betsförmedling, allmänna arbeten, jord
bruk, hälsovård, säkerhet, undervisning och 
andra frågor av intresse för ungdomen. 

3) Av dessa representanter bör ett visst 
antal vara kvinnor. · 

33. Det centrala tillsynrådet eller annat 
lämpligt organ bör nära samverka med de 
offentliga arbetsförmedlingsanstalterna för 
att åt de unga, som besöka sysselsättnings
centra, bereda normal anställning. 

34. Åtgärder böra vidtagas för att bland 
de ·unga, som sysselsättas i dessa läger, 
utveckla gemenskapskänslan och uppmuntra 
dem att bilda kooperativa arbetsgrupper, 
som ägna sig eX!empelvis åt uppodlingsatbe
ten, allmänna arbeten eller hantverksmässig 
produktion. 

Särskilda offentliga arbeten för tmga 
arbetslösa. 

35. l) Särskilda off.entliga arbeten böra 
anordnas för. att hjälpa unga arbetslösa; 
dessa a11beten böra såvitt möjligt vara an
passade efter deras ålder och yrke. 

2) För unga arbetslösa, som slutat sina 
,sekundära", tekniska eller högre studier, 
bör sysselsättningen såvitt möjligt anpassas 
efter deras yrkesutbildning. 

3) De säkerhetsåtgärder, som förordats 
för särskilda sysselsättningscentra, böra 
jämväl, i den mån så är lämpligt och möj
ligt, tillämpas på de offentliga arbeten, 
som anordnats för att hjälpa unga arbets
lösa. 

Arbetsförmedling och utveckling av •mo;
ligheterna för normal utveckZing. 

36. Det nationella systemet av offentlig 
arbetsförmedling bör innefatta särskilda 
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lokala och centrala organ för arbetsförmed
ling åt ungdom under 18 år. 

37. De särskilda organen för ungdoms
arbetsförmedling böra: 

a) hemöda sig att förskaffa de unga 
anställningar, som äro lämpliga enligt den 
i momentet 2: 2) givna definitionen; 

b) innefatta en avdelning för yrkesorien
tering eller vara nära samordnad med obe
roende institutioner för sådan orientering. 

38. Arbetsgivarna böra åläggas att till 
det lokala organet för ungdomsarbetsför
medling anmäla dels lediga. platser för 
unga personer och dels antagandet av dy
lika unga personer, vilket skett utan an
litande av nämnda organ. 

39. Organen för ungdomsarbetsförmed
ling böra: 

a) i samv.erkan med organ för yrkes
orientering, lärlingskommitter och liknande 
institutioner övervaka resultaten av verk
ställd arbetsförmedling för att därav hämta 
nyttiga upplysningar rörande ungdomens 
yrkesframtid; 

b) upprätthålla nära förbindelser med 
alla andra, offentliga eller enskilda insti
tutioner, som sysselsätta sig med ungdomen, 
och särskilt med skolmyndigheterna. 

40. Vid utvecklandet av a:vbetsförmedlin
gen för unga personer, som fyllt aderton 
år, böra såvitt möjligt vidtagas anordnin
gar för att bistå sådana pf)rsoner i deras 
anpassning för annat yrke. 

41. Åtgärder böra vidtagas för att till 
yrken, som äro stadda i uppsving, och till 
trakter av landet, där sådana yrken utövas, 
överföra unga arbetslösa från trakter, där 
de förnämsta industrierna synas dömda till 
stadigvarande förfall. 

42. Regeringarna böra träffa överens
kommelser till underlättande av interna
tionellt utbyte av studerande anställda, 
d. v. s. unga personer, som önska utveckla 
Jin yrkesduglighet genom inhämtande av 
kännedom om andra ländem sedvänjor. 

43. Gjorda bemödanden att främja åter-
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anställning genom förkortning av den nor
mala allhetstiden böra särskilt fullföljas 
beträffande sådana slag av sysselsättningar, 
vari unga arbetare användas. 

statistik. 
44. l) Inrättningarna för arbetslöshets

försäkring, de offentliga allhetsförmedlings
anstalterna och övriga institutioner, som 
utarbeta a:rbetslöshetsstatistik, 'böra i sin 
statistik upptaga en särskild rubrik för ar
betslösa under 25 års ålder. 

2) Dessa böra klassificeras: 
a) med hänsyn till kön ; 
b) med hänsyn till ålder genom särskil

jande av minderåriga och andra unga per
soner; 

c) med hänsyn till yrke, varvid personer, 
som ännu ej innehaft avlönad anställning, 
klassificeras för sig och med hänsyn till 
det yrke, för vilket de utbildats eller i 
vilket de sökt anställning. 

45. I 'brist på dylik regelbunden statistik 
eller för att komplettera densamma böra 
sämkilda undersökningar tid .efter annan 
företagas till erhållande av härovan an
givna upplysningar och av kompletterande 
upplysningar rörande bland annat arbets
löshetens varaktighet och de unga arbets
lösas tidigare sysselsättningsförhållanden. 

46. Då ·den allmänna folkräkningen in
nebttar räkning av de arbetslösa, böra 
svaren på frågeformulären hea11betas på 
sådant sätt, att såvitt möjligt samtliga de i 
pun'kt 44 åsyftade upplysningar erhåHas. 

47. I avbidan på att de i moment l för
ordade åtgärder fullständigt genomföras i 
olika länder, hör årlig statistik upprät.tas 
rörande antalet skolpliktiga barn, som .un
der året använts till a11bete utom skol
tiden. Denna statistik bör klassificeras 
efter kön, åldersgrupp och yrke samt med
dela upplysning om de dagar i veckan och 
de årstider, varunder arbetet utförts, även
som om antalet arbetstimmar och dessas 
förläggning. 
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1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 34. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i k e s ä r e n d e n b e t ä n
k a n d e N :o 15 med a.n!ledning av l"egeringens proposi
tion angående konrventioner och rekommendation, som in
ternationella arbetsbyråns generalkonferens antagit vid 
sitt nittonde sammanträde år 1935. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 23 mars 1937 till utskottet för utrikes
ärenden för beredning Temitterat regerin
gens proposition n:o 34 angående konven
tioner och rekommendation, som internatio
nella arbetsbyråns generalkonferens anta
git vid sitt nittonde sammanträde år 1935. 

Jämlikt riksdagens beslut har utskottet 
beträffande regeringens ifrågavarande pro
position inhämtat socialutskottets utlå
tande, vilket fogats till detta betänkande. 

Hänvisande till förenämnda utlåtande 
får utskottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen för sin del ville god
känna det av internationella arbets
byråns generalkonferens år 1935 an
tagna förslaget till konvention an
gående användande av kvinnor Ull 
arbete under jord i gruvor av alla 
slag; 

att Riksdagen för sin del ville 
godkänna det av internationella ar
betsbyråns generalkonferens år 1935 
antagna förslaget till reviderad kon-

Helsingfors den 8 december 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Swentorzets!ki, viceordföranden 
Kukkonen, ledamöterna Colliander, Huo-

vention angående begränsn~ng av 
arbetstiden i kolgruvor; samt 

att Riksdagen ville besluta hem
ställa, att regeringen måtte taga 
under övervägande, huruvida icke 
åtgärder kunde vidtagas i syfte att 
revidera vår lagstiftning i den rikt
ning, att de av internationella ar
betsbyråns generalkonferens år 1935 
antagna förslagen till konventioner 
angående arbetstidens förkortning 
till fyratio timmar i veckan, an
gående upprättande av ett interna
tionellt system för bevarande av rät
tigheter, grundade på invaliditets-, 
ålderdoms- och dödsfallsförsäkring 
och angående förkortning av arbets
tiden i buteljglasbruk måtte kunna 
ratificeras, samt gå i författning om 
att det av internationella arbetsby
råns generalkonferens samma år 
antagna förslaget till rekommenda
tion angående ungdomsarbetslöshe
ten måtte kunna förverkligas i vi
dare omfattning än tidigare. 

tari, Kares, Komu, Leinonen, Reinikainen, 
Räisänen, Sillanpää, Sundström och Takala 
samt suppleanten Venho. 
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RIKSDAGENS 

SOCIALUTSKOTT. 

Bilaga. 

Helsingfors T i l l u t s k o t t e t f ö r u t r i k e s ä r e n d e n. 
den 16 april 1937. 

Utlåtande N:Q l. 

Utskottet för utrikesärenden har i skri
velse av den 2 innevarande april jämlikt 
riksdagens beslut anhållit om socialutskot
tets utlåtande om regeringens proposition 
n:o 34 angående konventioner och rekom
mendationer, som internationella arbetsby
råns generalkonferens antagit vid sitt nit
tonde sammanträde år 1935. Vid handlägg
ningen av ärendet har utskottet såsom 
sakkunnig hört referendarierådet Niilo A. 
Mannio. 

Vad först beträffar ,förslaget till konven
tion angående användande av kvinnor till 
arbeten under jord i gruvor av alla slag, 
utgör förutsättningen för dess godkän
nande hos oss, såsom i regeringens propo
sition påpekas, att lagstiftningen i vårt 
land därförinnan bringas i överensstäm
melse med konventionen. En proposition 
i detta syfte med förslag till lag, vilken 
lag innebär förbud att använda kvinna i 
gruvarbete, har även av innevarande riks
dag nyss godkänts. Vid sådant föM:ål
lande kunde riksdagen ·för sin del god
känna ifrågavarande konvention. 

Jämväl det andra konventionsförslaget, 
vilket åsyftar begränsning a v arbetstiden 
i kolgruvor, kunde enligt utskottets åsikt, 
med beaktande av de i regeringens propo
sition anförda synpunkterna, godkännas av 
riksdagen. 

V ad sedan beträffar regeringens medde
lande angående konventionsförslag, vilka 
icke föreslås till ratificering, konstaterar 
utskottet, att dessa konventionsförslag, av 
vilka det ·första gäller arbetstidens för-

kortning till 'fyrtio timmar, det andra 
upprättande av ett internationellt system 
för bevarande av rättigheter, grundade på 
invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsför
säkring, oeih det tredje förkortning av ar
betstiden i buteljglasbruk, äro av den 
art, att de på i propasitionen anförda skäl 
icke :ännu kunna ratificeras hos oss. Errår 
sagda konventionsförslag dock äro sådana, 
att en ratificering av dem även i våra 
förhållanden kan bliva möjlig och är efter
strävansvärd, är utskottet av den åsikten, 
att det för riksdagen vore skäl att hem
ställa hos regeringen, ~att denna, så snart 
förhållandena det medgiva, ginge i för
fattning om en utveckling av vår lagstift
ning i den riktning, att nu i·frågava
rande konventionsförslag kunde ratificeras 
jämväl hos oss, samt söka förverkliga vad 
i den i meddelandet ingående rekommen
dationen .berörande ungdomsarbetslösheten 
anförts. 

Med hänvisning till vad ovan anförts får 
utskottet vördsamt föreslå, 

att förslag måtte ft·amställas om, 
att Riksdagen måtte godkänna 

förslagen Ull konventioner angående 
användande av kvinnor till arbete 
under jord i gruvor av alla slag och 
angående begränsning av arbetstiden 
i kolgruvor; samt 

att Riksdagen ville besluta hem
ställa, att regeringen så snart för
hållandena det tillåta måtte gå i 
författning om en utveckling av vår 
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lagstiftning i den riktning, att de 
övriga förslag till konventioner, 
vilka nämnas i det i regeringens 
proposition ingående meddelandet, 
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även hos oss kunde ratificeras, samt 
förverkliga vad i rekommendationen 
anförts. 

På socialutskottets vägnar: 

K.-A. Fagerholm. 

Viljo Linni. 





1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 34. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående konventioner och rekommendation, som interna
tionella arbetsbyråns generalkonferens antagit vid sitt nit
tonde sammanträde år 1935. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 34 angående konven
tioner och rekommendation, som internatio
nella arbetsbyråns generalkonferens anta
git vid sitt nittonde sammanträde år 1935, 
och har Riksdagen, som i ärendet emot
tagit Utskottets för utrikesärenden betän
kande N: o 15, beslutat 

för sin del godkänna det av in
ternationella arbetsbyråns general
konferens år 1935 antagna förslaget 
till konvention angående användande 
av kvinnor till arbete under jord i 
gruvm· av alla slag; samt 

för sin del godkänna det av inte1·
nationella arbetsbyråns generalkon
konferens år 1935 antagna förslaget 
till (reviderad) konvention angående 
begränsning av arbetstiden i kolgru
vor. 

Helsingfors den 14 december 1937. 

Därjämte har Riksdagen beslutat hem
ställa, 

att Regeringen måtte taga i 
övervägande, hut·uvida icke åtgärder 
kunde vidtagas i syfte att revidera 
Tikets lagstiftning i den riktning, att 
de av internationella arbetsbyråns 
generalkonferens år 1935 antagna 
förslagen till konventioner angående 
arbetstidens förkortning till fyratio 
timmar i veckan, angående upprät
tande av ett internationellt system 
för bevarande av rättigheter, grun
dade på invaliditets-, ålderdoms- och 
dödsfallsförsäkt·ing, så ock angående 
förkortning av arbetstiden i butelj
glasbruk måtte kunna ratificeras, 
samt gå i författning om att det av 
internationella arbetsbyråns general
konferens samma år antagna försla
get till rekommendation angående 
ungdomsarbetslösheten måtte kunna 
förverkligas i vidare omfattning än 
tidigare. 





1937 års riksdag N :o 35. 

Regeringens proposition tlll Riksdagen om Finlands an
slutning till konventionen angående internationella utställningar. 

Pli, inbjudan av .franska r.egeringen hölls 
i Paris år 1928 en internationell konfe
rens för ·behandling av. frågan om anord
narrdet av internationella utställningar, sär
skilt dylika av 'ekonomisk natur, d. v. s. 
om <:lll eventuell begränsning av deras antal 
samt om vissa gemensamma riktlinjer för 
dem. En av de viktigaste punkterna i den 
plan, som förelades konferensen, var· upp
rättandet av en internationell utställnings
byrå ( Bureau international des exposi
tions). Förhandlingarna resulterade i en 
den 22 november 1928 undertecknad kon
vention angående internationella utställ
ningar mellan följande stater: Albanien, 
Australien, Belgien, Brasilien, Colombia, 
Danmark, Dominikanska Republiken, Frank
rike, Grekland, Guatemala, Haiti, Italien, 
Japan, Jugoslavien, Kanada, Kuba, Ma
rocko, Nederländerna, Peru, Polen, Portu
gal, Rumänien, Schweiz, Socialistiska Råds
republikernas Förbund, Spanien, Stor
britannien och Norra Irland, Sverige, Tu
nis, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Konventionen äger icke tillämpning på 
utstäHningar, som pågå under mindre tid 
än tre veckor. Allmänna utställningar in
delas i såd;:tna, som för de deltagande län
derna medföra skyldighet att uppföra egen 
paviljong, och i sådana, som icke medföra 
någon skyldighet i detta hänseende. 

Mellantiderna för allmänna utställningar, 
som anordnas antingen i ett och samma 
land eller i olika länder, ha reglerats till 
2-4-6-10-15 år heroende på utställ
ningsort och -grupp. Den mellantid, som 
bör åtskilja speciella utställningar av 
samma karaktär inom samma land, är 5, 
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undantagsvis minst 3 år (art. 4). Inbju
dan till utställning skall utfärdas 1-2-3 
år i förväg beroende på vilken grupp ut
ställningen tillhör (art. 5) . I fall länder, 
som konkurrera om samma tid, ej kunna 
·k!omma till enighet, skall tvisten slitas av 
internationella utställningsbyrån (art. 6). 
Då en allmän utställning anordnas av ett 
land, som icke anslutit sig till konventio
nen, skola de fördragsslutande staterna in
hämta by:r1åns mening innan de antaga in
bjudan; om en dylik utställning till tiden 
skulle sammanfalla med utställning, anord
nad i en fördragsslutande stat, skola de 
övriga fördragsslutande staterna giva den 
sistnämnda företräde (art. 7). Senast 6 må
nader' före utfärdandet av inbjudan skall 
till byrån ingivas framställning om re
gistrering (art. 8). Den internationella ut
ställningsbyrån (art. l 0-14) Skall bestå 
av ett förvaltningsråd (Conseil d'Admi
nistration), en klassificeringskommission 
(Commission de classification) och en di
rektör (Directeur). I rådet ha de fördrags
slutande staterna envar 1-3 representan
ter, men endast l röst ·och beslutmässighet 
förutsätter att % av medlemmarna äro t-ill
städes; rådets beslut fattas med afbsolut 
röstövervikt utom i några fall, såsom då 
fråga är om ökning i budgeten, då en 
majoritet av % erfordras. I klassificerings
kommissionen äro 12 tänder företrädda, 
vilka till halva antalet utses av byrnn och 
trll halva antalet tillsättas genom cirlrula
tion. Rådet kan inkalla 2 eller 3 och 
klassificeringskommissionen l eller 2 med
lemmar av internationeUa handelskamma
ren till sina sammanträden såsom sa:kkun-
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niga. Rådet kan utöver medlemmarnas bi
drag uppbära även annan ersättning för 
sina tjänster. I konventionen definieras 
inbjudande och deltagande länders sikyl
digheter (art. 15-26). Bland dessa må 
nämnas tullättnader, som skola medgivas 
för utställningsföremål, (art. 18) och strä
van a t t åstadkomma transportlättnader 
(art. 25). Vidare regleras utdelningen av 
utmärkelser (art. 27-32). Angående ut
delningen av utmärkelser besluter en inter
nationell jury, i vilken varje deltagande 
land skall vara företrätt i förhållande till 
antalet av sina utställare samt av den yta 
det reserverat för sig (art. 29). Utmärkel
serna indelas i 5 kategorier: grand prix, 
hedersdiplom, guld-, silver- och bronsme
daljer. 

I ·ett vid konventionen fogat protokoll 
förbinda sig de fördragsslutande staterna 
att stödja bl. a. följande önskemål: En 
internationell konferens bör sammankallas 
med uppgift att åstadkomma en konvention 
angående internationella mässor m. fl. dyl. 
tillfä:llen, som ej beröras av den nu av
slutade konventionen; utställare, som den 
tid utställningen pågår mottager beställ
ningar, borde befrias från beskattning av 
dylik verksamhet (i FinLand sbtt för 
handelsresande). 

I ett signaturprotokoll ingå de förbehåll, 
som gjorts av några fördragsslutande 
stater. 

Vid ovannämnda konferens var också en 
representant för Finland närvarande, men 
denne hade fått instruktioner att icke un
derteckna den vid tillfället utarbetade kon
ventionen med tillhörande protokoll, enär 
det då ej ansågs nödigt att i Finland till
sätta en ständig nationell utställningskom
mission och då Finlands bidrag till den 
internationella utställningsbyråns underhåll 
- 4,000 guldfrancs - ej uppvägdes av den 
eventuella praktiska nyttan av en anslut
ning till konventionen. Av sistnämnda or-

sa:k har Finlands regering också senare 
ställt sig avböjande till de önskemål om 
en anslutning, som framförts. 

Sedan år 1931 har den internationella 
utställningsbyråns budget uppgjorts på 
samma bas som budgeten för Nationernas 
förbund, d. v. s. varje land erlägger en s. k. 
grundavgift multiplicerad med ett visst 
bestämt tal. Då denna koefficient för Fin
lands vidkommande är 10 och den nu
varande grundenheten 357 fransika francs, 
skulle Finlands medlemsavgift stiga till 
3,570 franska francs per år, vilket belopp 
ibör anses vara rätt skäligt. Centralhandels
kammaren och statens utställningskommitte 
ha ·därför också numera förordat Finlands: 
anslutning till sagda konvention. 

Det är närmast två orsaker som motivera 
en anslutning till konventionen. För det 
första få de fördragsslutande staterna ej 
utan att inhämta den internationella ut
ställningsbyråns mening och även i så fall 
endast under bestämda förutsättningar del
taga i internationell utställning, som an
ordnas av ett land, vilket icke anslutit sig 
till konventionen (art. 7-8). Under dy
lika omständigheter kunna exempelvis Bel
gien, Danmark, Frankrike, Italien, Neder
länderna, Polen, S~hweiz, 8torbritannien, 
Sverige, Tj1eckoslovakien, Tyskland, m. fL 
länder, vilka redan ratificerat konv·entio
nen, ej fritt hesluta om sitt deltagande i in
ternationella utställningar, som eventueHt 
anordnas i Finland. För det andra kunna 
finska myndigheter ieke stå i direkt kon
takt med den internationella utställnings
byrån bl. a. i ärenden, i fråga om villka 
ett samarbete mellan olika deltagande län
der är påkallat. Denna omständighet har 
varit till förfång bl. a. i samband med för
beredelserna för väddsutställningen i Paris. 

Emedan terminen för undertecknande av 
konventionen utgick redan den 30 april 
1929, kan Finlands anslutning till kon
ventionen ske endast på sätt i art. 35 är 



N:o 35 3 

sagt genom skriftligt meddelande, som på 
diplomatisk väg avlämnas till franska re
geringen. Konventionen träder då i kraft 
en månad efter det meddelandet ingått till 
franska regeringen. De fördragsslutande 
länderna äga icke uppsäga konventionen 
innan fem år förflutit från tidpunkten 
för dess ikraftträdande. Uppsägning må 
därefter ske när som helst genom medde
lande, ställt till franska regeringen. Upp
sägningen träder i kraft ett år efter mot
tagandet av detta meddelande. 

Med stöd av 33 § Regeringsformen före
slås, 

att Riksdagen måtte godkänna 
Finlands anslutning till den i Paris 
den 22 november 1928 underteck
nade konventionen angående inter
nationella utställningar. 

Emedan sagda konvention innehåller be
stämmelser, vilka höra till området för lag
stiftningen, förelågges Riksdagen till an
tagande ett lagförslag av följande lydelse: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen angående inte:rn:ationella 

utställningar. 

I enlighet med Riksdagens 'beslut stadgas: 

De bestämmelser, vilika ingå i den i 
Paris den 22 november 1928 undel'il!ecknade 
k<>nventionen angående internationella ut
ställningar, skola, såvitt de höra till om
rådet för .lagstiftningen, vara gällande så
som om dem är överenskommet. 

Helsingfors den 25 mars 1937. 

För verkställigheten av sagda bestämmel
ser erforderliga närmare stadganden ut
färdas genom förordning. 

RepUibUkens President 

KYöSTI KALLIO. 

T. f. minist-er för ut~esärendena Väinö Voion,maa. 
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CONVENTIO N 

conoernant le1s expositions internationales. 

Paris, 22 Novembre 1928. 

Les soussignes, Plenipotentiaires des 
Gouvernements ci-.apres enumeres, s'etant 
rhunis en conference a Paris, du 12 au 22 
oovemb11e 1928, sont convenus, d'un com
mun accord et sous reserve de ratification, 
des dispositions suivantes: 

Titre premier. 

Definitions. 

Artic1e pr·emier. 
·Les dispositions de la presente Conven

tion ne s'appliquent qu'aux expositions .in
ternationales ~Jfficielles ou officiellement 
reconnues. 

Est consideree comme exposition interna
tianale officielle ou .officiellement reconnue 
toute manifestation, quelle que soit sa de
nomination a laquelle des pays etrangers 
sont invites par la voie diplomatique, 
qui a, en .general, un caractere non perio
dique, dont 1e but principal est de faire 
apparaitre les progres acc;omplis par 1es 
differents pays dans une ou plusieurs 
braneJhes de la production, et dans laquelle 
il n'est fait, ·en principe, aucune difference 
entr·e acheteurs ou visiteurs pour l'.entree 
dans l·es 1ocaux de l'·exposition. 

översättning; 

Konvention angående intern·ationella 
utställningar. 

Paris den 22 november 1928. 

Undertecknade veder·börligen befullmäk
tigade ombud för nedan uppräknade rege
ringar, vilka sammanträtt till konferens i 
Paris från den 12 till den 22 november 
1928, hava under förbehåll om ratifikation 
överenskommit om följande bestämmelser: 

Kap. I. 

Definitionet·. 

Artikel l. 
Bestämmelserna i denna konvention äro 

endast tillämpliga å officiella eller officiellt 
erkända internationella utställningar. 

Såsom officiell eller officiellt erkänd 
internationell -q.tstäl1ning anses, oavsett 
dess ibenämning, varje uppvisning (ma
nifestation) till vilken främmande länder 
in'bjudas på diplomatisk väg; vilken i all
mänhet har en icke periodisk karaktär; 
vars huvudändamål är att uppvisa de olika 
ländernas framsteg inom en eller flera pro-· 
duktiansgrenar och vid vilken principiellt 
ingen åtskillnad göres mellan köpare eller 
besökande vad beträffar tillträde till ut
ställningens lokaler. 
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Ne sont pas soumises aux dispositions de 
1a.dite Convention: 

1° Les expDSitions d'une duree de rnoins 
de tro:is sernaines ; 

2° iLes expositions scientifiques organ:isees 
a il 'occasion de congres internationaux, a 
condition que leur duree ne depasse pas 
celle prevue au n° l; 

3° Les expositions des J:>eaux-arts; 
4° Les expositions organisees par un seul 

pays dans un au tre pays, sur l 'invitation de 
celui-ci. 

Les pays contractants sont d'accord pour 
refuser aux e~positions internatianales qui, 
tomban t sous l 'application de la presente 
Convention, ne rernpliraient pas les obli
gations qui y sont p-revues, le patronage 
et les subventions de l'Etat, ainsi que les 
autres avantages prevus aux titres III, IV 
et V ci-apres. 

Article 2. 
Une exposition ·est generale lorsqu'elle 

comprend les produits de J 'activite humaine 
appartenant a pinsieurs branches de la 
productian ou qu'elle est organisee en vue 
de f,aire ressortir l'ensemble des progres 
realisffi dams un dornaine deterrnine, tel 
que l'hygiene, les arts appliques, l·e confort 
moderne, le developpernent colonial, etc. 

EHe est specia,le quand oelle n 'in teresse 
q u 'une seul·e sc~ence appliquee ( electricite, 
optique, chimie, etc.), une seule technique 
·( t~tile, fonderi~e, arts graphiques, etc.), 
une seu1e rnatielie prerniere ( cuirs ·et peaux, 
soie, nickel, etc.)' un seul hesoin elemen
taire ( chauffage, alimentation, transport, 
etc.). 

Il sera etabli par les soins du Bureau 
international prevu a l 'article 10, une clas
sification des expositions qui servira de 
base pour determiner les professions et les 
objets pouvant prendre place dans une ex
position speciale en vertu de l'alinea pre
cedent. Cette ·lliste pourra etre revisee tous 
les ans. 

Konventionens bestämmelser äro icke 
tillämpliga å 

l) utställningar som pågå under mindre 
tid än 3 veckor; 

2) vetenskapliga utställningar, som an
ordnas i samband med internationella 
kongresser, förutsatt att de icke pågå under 
längre tid än den under nr l) angivna 
tidrymden; 

3) utställningar av skön konst; 
4) utställningar, som anordnas av ett 

enda land i ett annat land och på inbju
dan av sistnämnda land. 

De fördragsslutande länderna äro ense 
om att förvägra de internationella utställ
ningar, på vilka denna konvention är till
lämplig och som icke uppfylla de i konven
tionen angivna skyldigheter, statens skydd 
och understöd ävensom övriga i kapitlen 
III, IV och V härnedan omförmälda för
måner. 

Artikel 2. 
En utställning är allmän, då den omfat

tar produkter av mänsklig verksamhet, som 
tillhöra flera produktionsgrenar, eller då 
den anordnas i ändamål att giva en sarn
lad översikt över de framsteg, som gjorts 
inom ett bestämt område, såsom hygien, 
konstindustri, modern kornfCirt, kolonial 
utveckling etc. 

En utställning är speciell, då den endast 
berör en enda tillämpad vetenskap ( elektri
citet, optik, kemi etc.), en enda teknisk 
bransch (textil, gjutkonst, grafisk konst 
etc.), en enda råvara (läder och hudar, 
silke, nickel etc.), ett enda elementärt be
hov (uppvärmning, näringsmedel, transport 
etc.). 

Genom försorg av den i artikel 10 om
förmälda internationella byrån ~skall upp
rättas en klassifikation av utställningar, 
vilken skall tjäna såsom grundval för be
stämmande av vilka yrkesgrenar och före
mål, som enligt föregående stycke må in
rymmas i en speciell utställning. Denna 
förteckning må kunna revideras varje år. 
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Article 3. 
La duree des expositions int;ernationales 

ne doit pas depasoor six mois; neanmoins 
le Bureau international peut autoriser. une 
exposition generale pour une duree supe
r1eure, laquelle ne saurait, en a.ucun cas, 
depasser douze mois. 

Titre II. 

Fn3q.uence des expositions. 

Article 4. 
La frequence des expositions internatio

narres visees par la presente Convention est 
reglementee selon les principes suivants: 

Les ·expositions generales sont rangees en 
deux categories: ' 

Premiere categorie: les expositions gene
rales qui entrainent pour les pays invites 
l 'obligation de construire des pavillons na
tionaux; 

Deuxieme categorie: les expositions ge
nerales qui n 'entrainent pas pour les pays 
invites l 'obligation precitee. 

Dans un meme .pays, il ne peut etre or
ganise, au cours d 'une periode de quinze 
annees, plus d'une exposition generale de 
premie re categorie; un intervaille de dix 
annees doit separer deux ·exp,ositions .gene
rales de toute categorie. 

Aucun pays contractant ne peut organi
ser de participation a une exposition gene
rale de premiere categorie que dans le cas 
ou cette exposition suivrait d'au moins six 
annees !'exposition generale de premiere 
categorie precedente. Il ne peut organiser 
de pa~ticipation a une exposition generale 
de deuxieme categorie 'que si celle-ci est 
separee ·de !'exposition generale qui 1'a 
precedee par un :intervalle de deux ans. Oet 
intervalle est porte a quatre ans lorsqu'il 
s'agit d'expositions de meme nature. 

Les delais prevus au paragraphe prece
dent sont appUques sans q u 'il y ait lie u de 

Artikel 3. 
Internationella utställningar må icke på~ 

gå under längre tid än 6 månader; icke 
desto mindre må internationella byrån med
giva att en allmän utställning pågår under 
längre tid, dock i intet fall under mer än 
12 månader. 

Kap. II. 

Mellantider mellan utställningar. 

Artikel 4. 
De mellantider, som skola åtskilja i 

denna konvention avsedda internationella 
utställningar, ~bestämmas enligt följande 
grunder: 

Allmänna utställningar indelas i 2 grup
per: 

Första gruppen: sådana allmänna utställ
ningar, som för de inbjudna länderna med
föra skyldighet att uppföra nationella 
paviljonger; 

Andra gruppen: sådana allmänna utställ
ningar, som icke för de inbjudna länderna 
medföra nyssnämnda skyldighet. 

I ett och samma land må under en tid
rymd av 15 år icke anordnas mer än en 
allmän utställning av första gruppen; en 
mellantid av 10 år bör skilja två allmänna 
utställningar av vare sig den ena eller 
andra gruppen. 

Intet fördragsslutande land må anordna 
deltagande i en allmän utställning av första 
gruppen, därest icke denna utställning äger 
rum minst 6 år efter föregående allmänna 
utställning, tillhörande första gruppen. 
Ej heller må något land anordna delta
gande i en allmän utställning av den andra 
gruppen, därest icke denna skiljes från 
föregående allmänna utställning genom en 
tidrymd av 2 'år. Denna tidrymd skall ut
sträckas till 4 år, då fråga är om utställ
ningar av samma karaktär. 

I föregående stycke angivna tidsbestäm
melser skola tillämpas vare sig respektive 
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fai~e de distinction entre 1€-S expositions 
organisees par un pays adherent ou non a 
la Convention. 

Des expositions speciales de meme na
ture ne penvent se tenir en meme temps 
sur les territaires des pays contractants. 
Un delai de cinq ans est obligatoire pour 
qu'eJ:l.es puissent se renouve1er dans un 
meme pays. Toutdois, le Bureau intei~na
tional peut reduire exceptionnellement ce 
dernier delai jusqu 'a un minimum de trois 
annees, lorsqu 'il est~me qure ce delai est 
justifie par l'evdlution rapide de telle ou 
telle ·branche de la production. La mem.e 
reduction de delai peut etre accordoo aux 
expositions qui se tiennent deja :tradion
nellement dans certains •pays a Ull inter
vaTie inferieur a cinq annees. 

Des expositions speciales de na:tme diffe
rente ne penvent avoir lieu dans un meme 
pays a moins de trois mois d 'intervalle. 

Les delais mentionnes dans le present 
article ont pour point de depart rla date 
d'ouv•erture de l'exposition. 

Article 5. 
Le pays contractant sur le territoire du

quel est organisee une exposition conforme 
aux dispositions de la presente Conventian 
doit, sous reserve de l'article 8 ci-apres, 
adresser par la voie diplomatique une in
vitation aux pays etra:ngers: 

Trois ans a l 'avance quand il s 'ag i t 
d'·expositions generales de la premiere cate
gorie; 

Deux ans a l 'avance pour les expositions 
generales de la deuxieme categorie; 

Un an a l'avance pour les expositions 
speciales. 

Aucun Gouvernement ne peut organiser 
ou patronner une participation a une ex
position internatianale si l'invitation ci
dessus n 'a pas ete adressee. 

Article 6. 
Lorsque plusieurs pays seront en con

eurrence entre eux pour !'organisation 

utställning anordnas av stat, som biträtt 
konventionen, eller av icke konventionsstat. 

Flera speciella utställningar av samma 
karaktär må icke hållas samtidigt inom 
de fördragsslutande staternas områden. En 
mellantid av 5 år är obligatorisk, innan de 
må upprepas i samma land. Dock må in
ternationella byrån undantagsvis nedsätta 
sist angivna tidrymd till lägst 3 år, då den 
anser att en sådan tidrymd är berättigad 
med hänsyn till den sna:bba utvecklingen 
inom viss produktionsgren. Samma minsk
ning av mellantiden må medgivas för ut
ställningar, som redan enligt hävdvunnet 
bruk avhållas i vissa länder med kortare 
mellanrum än 5 år. 

Speciella utställningar av olika karaktär 
må i samma land icke äga rum oftare än 
med 3 månaders mellanrum. 

I denna artikel angivna tidsperioder räk
nas från respektive utställnings öppnande. 

Artikel 5. 
Det fördragsslutande land, på vars om

råde en utställning anordnas i enlighet med 
'bestämmelserna i denna konvention, skatl, 
med beaktande av bestämmelserna i artikel 
8 härnedan, på diplomatisk väg rikta en 
inbjudan till främmande stater: 

3 år i förväg, då fråga är om allmän 
utställning, till'hörande första gruppen; 

2 år i förväg beträffande utställningar 
tillhörande andra gruppen; 

l år i förväg för speciella utställningar. 

Ingen regering må anordna eller be
skydda ett deltagande i en internationell 
utställning, om icke ovan omförmälda in
bjudan överlämnats. 

Artikel 6. 
Då flera länder konkurrera med varandra 

beträffande anorduandet av en internatio-
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d 'une exposition international e, ils procMe
ront a rm echange de vues afin de deter
miner le pays qui obtiendra le privilege 
de !'organisation. 

Au cas ou l'accord ne pourrait intervenir, 
ils demanderont l'al'bitrage du Bureau 
international, qui tiendm compte des con
siderations invoquees et notamment des 
raisons speciales de nature historique ou 
morale, de 1la periode ecoulee depuis la 
derniere exposition e't du nombre de mani
festations deja organisees par les pays 
ooncurrents. 

Article 7. 
Lorsqu'une exposition repondant aux 

caracteristiques des manifestations definies 
par l'article ler est organisee dans un pays 
non adherent a la presente Convention, 
les pays contractants, avan't d'accepter 
l 'invitation a cette expooition, dema,nderont 
l'avis du Bulleau international. 

Ils ne donneront pas 1eur adhesion a 
l'expositi:on projetee si elle oo presente pas 
les memes garanHes que ceUes exigees par 
la presente Conv,ention ou tout au moins 
des garanties suffisantes. En cas de simu~
taneite de date entre une exposition or
ganisee par un pays contractant et celle 
organisee par un pays non contractant, les 
autres pays contractants donneront de pre
ference, a moins de circonsta:nces exception
nelles,' leur adhesion a la premiere. 

Article 8. 
Les pays qui veulent organiser une ex

position visee par la presente Oonvention 
doivoot adresser au Bureau international, 
six mois au moins avant 'les delais d'invi
tation fixes a l'artide 5, une demande ten
dant a obtenir l'enregistl'ement de cette 
exposition. Cette demande comportera l 'in
dication du titre de !'exposition et de sa 

nell utställning, skola de genom överlägg
ningar söka träffa överenskommelse om vil
ken av ifrågavarande stater skall äga före
träde med avseende å utställningens anord
nande. 

Därest överenskommelse icke kan uppnås, 
skola de hänskjuta frågan för skiljedom 
till internationella byrån, som skall taga 
hänsyn till åberopade omständigheter, och 
särskilt till speciella skäl av historisk e'ller 
moralisk art, till den tid, som förflutit se
dan senaste utställning och till antalet av 
de uppvisningar, som redan ordnats av de 
konkurrerande länderna. 

Artikel 7. 
Då en utställning med samma särdrag, 

som känneteckna de i artikel l definierade 
uppvisningarna, anordnas i ett land, vilket 
icke anslutit sig till denna konvention, 
skola de fördragsslutande länderna, innan 
de antaga inbjudan till en sådan utställ
ning, inhämta internationella byråns me
ning. 

De skola icke giva sin anslutning till 
den planerade utställningen, om den icke 
erbjuder samma garantier som de, vilka 
fordras enligt denna konvention, eller i 
varje fall tillräckliga garantier. Därest en 
utställning, anordnad av ett fördragsslu
tande land, till tiden sammanfaller med 
en utställning anordnad av ett icke för
dragsslutande land, skola övriga fördrags
slutande länder, om icke utomordentliga 
omständigheter föreligga, giva sin anslut
ning åt den förstnämnda. 

Artikel 8. 
De länder, vilka önska anordna utställ

ning, som avses i denna konvention, böra, 
senast 6 månader före de i artikel 5 fast
ställda tidpunkterna för utsändande av in
bjudningar, till internationella byrån in
giva en framställning om inregistrering av 
utställningen. Sådan framställning skall 
innehålla uppgift om utställningens be
nämning och dess varaktighet; den skall 
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duree; eJle sera accompagnee de la classifi
cation, du regiemerit general, du reglement 
du jury et de tous les documents indiquant 
les mesures renvisagees pour assurer la 
securite des persormes et des constructions, 
la protootion de la propriete industrielle 
et artistique et pour satisfaire aux obliga
tions prevues aux titres IV et V. Le Bu
reau n'accorde l'enregistrement que si !'<ex
position remplit les conditions de la pre
sente Oonvention . 

.A:ucun pays contractant n'accep·tera !'in
vitation de participer a une exposition 
visee par 1a pres·ente Gonvention si cette 
invitation ne fait P·as mention que l'en
registrement a ete accorde. 

Toutefois les pays co:rrtractants qui ont 
re~u cette invitation restent entierement 
libres de ne pas participer a une exposition 
organisee en conformite des stipulations 
de la presente Con~."ention. 

Article 9. 
Quand un pays aura renonce a organis·er 

une exposition qu 'il avait projetee .et qui 
avait obtenu l'enregistrement, [e Bureau 
international decidera de la date a laquelle 
il pourra etre admis a concourir a nouveau 
avec les autres pays pour l'orga•nisation 
d 'une autre exposition. 

Titre III. 

Bureau intenwtiO'I'Uil des expositions. 

Artich~ 10. 
Il est institue un Bureau international 

des expositions charge de veiller a l 'appli
cation de la. Oonvention. Ce Bureau 
comprend un conseil d 'administration 
assiste d 'une commission de classification, 
et un directeur dont 'la nomination et les 
attributions sont fixees par le reglement 
prevu a l'artic1e suivant. 

La premiere reunion du conseil d 'admi
nistrat~on du Bureau international sera 
con~."oquee a Pa.ris par le Gouvernement de 

1129-37 

vara åtföljd av uppgift om klassindelning, 
av allmänt reglemente och reglemente för 
jury samt av alla handlingar utvisande de 
åtgärder, som äro avsedda att vidtagas för 
att trygga personers och byggnaders säker
het, skydda industriell och konstnärlig 
äganderätt och uppfylla de i kap. IV och V 
stadgade skyldigheter. Byrån skall med· 
giva inregistrering endast om utställningen 
uppfyller de i denna konvention stadgade 
villkor. 

Intet fördragsslutande land må antaga 
inbjudan att deltaga i någon i denna kon
vention avsedd utställning, därest icke i 
inbjudan omförmäles, att inregistrering 
medgivits. 

Emellertid skola de fördragsslutande län
der, som mottagit sådan inbjudan, äga full 
frihet att icke deltaga i utställning, som 
anordnats i överensstämmelse med bestäm
melserna i denna konvention. 

Artikel 9. 
Då ett land avstått från att anordna 

en utställning, som det planerat och för 
vilken inregistrering medgivits, skall inter
nationella byrån fastställa den tidpunkt, 
vid vilken landet skall äga att på nytt 
konkurrera med andra länder om anord
nande av en ny utställning. 

Kap III. 

l n ternationella utställningsbyrån. 

Artikel 10. 
En internationell utställningsbyrå skall 

upprättas med uppgift att övervaka till
lämpningen av denna konvention. Denna 
byrå skall bestå av ett förvaltningsråd, bi
trätt av en klassificeringskommission, och 
en direktör, rörande vilkens tillsättande och 
!befogenheter bestämmelser lämnas i det i 
följande artikel omförmälda reglemente. 

Förvaltningsrådet för den internationella 
byrån skall sammankallas till sitt första 
sammanträde i Paris av franska republi-

2 
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la Republique fran~aise dans l'annee qui 
suivra la mise en vigueur de la Conven
tion. Au cours de cette reunion le conseil 
fixera le siege du Bureau international et 
elira le directeur. 

Article 11. 
Le conseil d'administration est compose 

de membres designffi par les pays con
tractants a raison de un a trois par pays. 
Il est autorise a s'adjoindre, a :titre consul
tatif, deux ou trois membres de la Chambre 
de commeroo internadonale designes par 
eette chambre. 

Le conseil statue sur toutes les questions 
pour lesquelles l·a presente Convention lui 
attribue competence; il discute et adopte 
les reglements relatifs a l'organisation et 
au fonctionnement interieur du Bureau 
international. Il arrete le budget des re
cettes et des depenses, contröle et approuve 
les comptes. 

Artic1e 12. 
Tout pays, quel que soit le nombre de 

ses delegues, dispose d'une voix au sein 
du conseil. Tout pays peut confier sa 
representation a la delegation d'un autre 
pays qui, dans ce eas, dispose d'un nombre 
de voix egall au nombre des pays q u 'il 
represente. Un quorum des deux tiers des 
pays representes au conseil est requis pour 
la validite des deliberations. 

.Les votes ont lieu a la majorite absolue, 
.sauf dans les cas suivants: 

l o :Etablissement du reglement; 
2° Augmentation du budget; 
3° Rejet d'une requete presentee par un 

pays contractant ou admi.ssion d'une re
quete lorsque plusieurs pays sont en con
.currenee; 

4° Autorisation d 'une exposition gene
rale pour une ·duree superieure a six mois. 

Dans ces quatr·e cas, une majorite des 
deux tiers des pays representes au Bureau 
international est requise. 

kens regering under det år, som följer på 
konventionens ikraftträdande. Vid detta 
sammanträde skall rådet bestämma den 
internationella byråns säte samt utse direk
tören. 

Artikel 11. 
Förvaltningsrådet skall bestå av medlem

mar utsedda av de fördragsslutande län
derna till rtt antal av l till 3 för varje 
land. Rådet skall äga rätt att i rådgivande 
egenskap med sig adjungera 2 eller 3 leda
möter av internationella handelskammaren, 
vilka skola utses av nämnda kammare. 

Rådet skall besluta i alla de frågor, som 
enligt denna konvention tillhöra dess kom
petens. Det skall pröva och godkänna reg
lementen för internationella byråns orga
nisation och inre arbete. Det skall fast
ställa stat för inkomster och utgifter samt 
granska och godkänna räkenskaperna. 

Artikel 12. 
Varje land skall, oavsett antalet av dess 

ombud, äga en röst vid rådets överläggnin
gar. Varje land må låta representera sig 
genom annat lands delegation, vilken i så
dant fall skall äga så många röster som 
aritalet av de länder den representerar. 
För beslutmässighet vid rådets samman
träden erfordras att två tredjedelar av de 
i rådet företrädda staterna äro närvarande. 

Beslut fattas med absolut majoritet utom 
följande fall: 
l) antagande av reglemente; 
2) ökning i budgeten; 
3) förkastande av en framställning från 

fördragsslutande land eller godkännande a-. 
en framställning, då flera länder konkur
rera; 

4) medgivande av en allmän utställning 
med en varaktighet av över 6 månader. 

I sistnämnda fyra fall erfordras en 
majoritet av två tredjedelar av de i inter
nationella ·byrån företrädda länderna. 
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Article 13. 
La commission de classification est com

JHlSee des representants de douze pays 
-contractants, nommes par leur Gouverne
ment. 

Ges pays sont designffi pour moitie par 
le Bureau international; l'autre moitie fait 
['objet d'un roulement dans des conditions 
,determinees par le reglement du Bureau. 

La commission peut s 'adjoindre, a titre 
'Consultatif, un ou deux memb11es de la 
.Chambre de commerce internatianale de
signes par cette chambre. 

O et te commission soumet a l 'approbation 
du conseil d 'administration la classifica
tion p revue a l' article 2 et les modifica
tions qui pourrai·ent y etre apportees. Pour 
l 'application des delais prevns a l 'article 
4, .el'le donne son avis sur 1a question de 
savoir si une expositiJOn sonmise a l'en
regis.trement ·est specia.le ou generale et, si, 
malgre son titre et sa classification, elle 
n'est pas de meme nature qu'une exposition 
precedente ou q u 'une exposition specia le 
qui s'organise a la meme date. 

Article 14. 
Le budget du Bureau est provisoirement 

fixe a 4,000 livlies sterling. :Les depenses 
du Bureau sont supportees par l·es pays 
corrtractants dont les parts contributives 
sont determinees de la ma:niere suivante: 
Ja part des pays membres de la. Societe des 
Nat~ons est determinee en proportion de ~a 
contribution que ces pays versent a 1a 
SocHite des Nations. Sauf le cas d'aug
mentation du •budget ci-dessns fixe, la part 
des pays les plus imposes ne p-eut depasser 
500 liv11es sterling. Les pays qui ne sont 
pas membres de la Societe des Nati·ons de
signent, ·en terrant compt-e de }.eur develop
pement eeonomique, Ull pays membre de la 
Societe des _Nations, et leur part est egale 
a cel1e qui est versee par le pays ainsi 
designe. 

Artikel 13. 
Klassificeringskommissionen skall !bestå 

av ombud, utsedda av vederbörande rege
ringar, för 12 fördragsslutande länder. 

Dessa länder skola till halva antalet ut
ses av internationella byrån; den andra 
hälften skall, på sätt som angives i regle
mentet för byrån, tillsättas genom cirkula
tion. 

Kommissionen må i rådgivande egenskap 
med sig adjungera l eller 2 ledamöter av 
internationella handelskammaren, vilka 
skola utses av nämnda kammare. 

Den i artikel 2 avsedda klassificeringen, 
ävensom eventuella förändringar däruti, 
skall av kommissionen underställas förvalt
ningsrådet för godkännande. I och för till
lämpningen av de i artikel 4 givna tids
bestämmelserna skall kommissionen avgiva 
utlåtande, huruvida en utställning, vars 
inregistrering begärts, är speciell eller all
män, och :huruvida, oavsett dess benämning 
och klassificering, den icke är av samma 
natur som en föregående utställning eller 
en till samma tidpunkt utsatt speciell ut
ställning. 

Artikel 14. 
Byråns budget fastställes provisoriskt 

till 4,000 pund sterling. Byråns utgifter 
skola bäras av de fördragsslutande län
derna, vilkas :bidrag skola bestämmas på 
följande sätt: 

Andelen för de länder, som äro med
lemmar i Nationernas förbund, !bestämmes 
i förhållande till det bidrag dessa länder 
erlägga till förbundet. Utom i fall av 
ökning av ovan bestämda budgetsiffra må 
högsta .bidrag från något land icke över
skrida 500 pund. De länder, som icke till
höra Nationernas förbund, skola med hän
synstagande till sin ekonomiska utveckling 
namngiva visst medlemsland, och deras bi
drag skall vara lika stort som sistnämnda 
lands. 
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Le conseil d 'administration peut en 
Öutre autoriser la perception de toutes aut
res recettes en remuneration des services 
rendus aux groupements ou aux parti
culiers. 

Titre IV. 

Obligations du pays qui invite et .des pays 
pnrticipan ts. 

Article 15. 
Le Gouvcernement qui invite a une ex

position internatianale doit nommer un 
commissaire du Gouvernement ou un de
legue charge de le representer et de ga
rantir l 'execution des en gagements pris 
vis-a-vis des participants etrangers. Le 
commissaire ou le delegne doit en outre 
prendre tout,es mesures utiles pour la san
vegarde mater~elle des objets exposes. 

Article 16. 
Les Gouvernements des pays participants 

doivent nommer des commissaires ou dele
gnes pour les representer et veiller au 
respect des, reglements edictes a l 'occasion 
de la manifestation. 

Les Gommissaires ou delegnes sont seuls 
charges de regler l'attribution ou la repar
tition des emplacements entre les exposants 
dans les paviUons de leurs pays et dans les 
seetians nationales. 

Artic1e 17. 
Dans une exposition generale, il ne peut 

etre per!lU par l 'administration aucune 
taxe pour les emplacements converts et 
decouverts prevus au programrue de 
l 'exposition et attribues a chaque pays 
participant. 

Artide 18. 
Dans toute exposition visee par la pre

sente Oonvention, les objets etrangers pas
si'bles de droits de douane et taxes sont 

Förvaltningsrådet må dessutom medgiva 
upptagandet av andra avgifter såsom er
sättning för tjänster åt sammanslutningar 
eller enskilda. 

Kap. IV. 

Inbjudnnde och deltagande länders skyldig
heter. 

Artikel 15. 
Den regering, som inbjuder till en inter

nationell utställning, skall utse en rege
ringskommissarie eller ett ombud med upp
drag att företräda regeringen och att över
vaka utförandet av de åtaganden, som 
gjorts gentemot utländska deltagare. Kom
missarien eller ombudet bör dessutom vid
taga lämpliga åtgärder för de utställda 
föremålens vårdande. 

Artikel 16. 
De deltagande ländernas regeringar skola 

utse kommissarier eller ombud för att före
träda dem och övervaka iakttagandet av de 
i anledning av utställningen utfärdade reg
lementen. 

Kommissarierna eller ombuden ha ute
slutande rätt att tillerkänna eller fördela 
·utrymmen åt utställarna i respektive län
ders paviljonger och i de nationella sektio
nerna. 

Artikel 17. 
Vid en allmän utställning äger bestyrel

sen icke upptaga någon avgift för de öppna 
eller täckta utrymmen, som omförmälas i 
utställningens program och tilldelas varje 
deltagande land. 

Artikel 18. 
Vid varje utställning, soro. avses i denna 

konvention, skola utländska föremål, som 
äro underkastade tullar eller andra avgif-
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admis en franchise temporaire a condition 
d 'e tre reexportes. u n certifica t de l 'expe
diteur accompagnant les marchandises 
atteste le nombre et la nature, les marques 
et numeros des colis ainsi que la denomina
tion commerciale des produits, leurs poids, 
origine et valeur. I..~es objets sont dedoua
nes dans les locaux de l 'exposition sans 
etre soumis a un examen douanier a la 
frontiere. Les dispositions precooentes sont 
applicables sous reserve des reglements 
douaniers du pays organisateur de !'expo
sition. 

Lorsque d 'ap res la legislatio n nationale 
du pays qui invite, un cautionnement est 

. necessaire pour l'obtention de la franchise 
temporaire prevue au paragraphe prece
dent, ~e cautionruement donne par le com
missaire de chaque pays participant au 
nom de ses exposants sera considere comme 
une garantie suffisante pour le payement 
des droits de douane et des autres droits 
€t taxes frappant les objets exposes qui ne 
seraient pas reexportes apres la clöture de 
!'exposition dans les delais fixes. 

Sont exclus du benefice de la franchise 
temporaire de droits les stocks de marchan
dises qui ne constituent pas des echan
tillons proprement dits et qui sont impmtes 
dans le seul bu t d 'etre mis en ven te au 
cours de !'exposition. 

En cas de destruction totale ou partielle 
des objets ex poses, l' exposant beneficie de 
la franchise: 

1° S 'il justifie que les quautites non 
representees ou que les objets deteriores ont 
ete utilises pour les services de !'exposition 
ou ne penvent pllus etre vendus en raison 
de leur nature perissable; 

et 2° si le tarif douanier ne frappe 
d'aucune taxe ou droit d'entree les objets 
deteriores ou inutilisables. 

Ce benefice ne sera pas accorde lorsque 
les objets auront ete livres a la consomma
tian a laquelle ils sont normalement desti
nes. 

ter, medgivas temporär avgiftsfrihet under 
villkor att de åter utföras. Ett av avsän
daren utställt intyg, som åtföljer varorna, 
Sk:all bestyrka kolliantal och kollislag, kolli
nas märken och nummer, ävensom varornas 
handelsbeteckning, vikt, ursprung och 
värde. Föremålen tullbelhandlas i utställ
ningens lokaler utan att underkastas under
sökning vid gränsen. Dessa ·bestämmelser 
skola tillämpas under förbehåll för gäl
lande tullföreskrifter i det land, som an
ordnar utställningen. 

Då enligt det inbjudande landets natio
nella lagstiftning ställande av säkerhet er
fordras för erhållande av temporär avgifts
frihet enligt föregående moment, skall ga
rantiförbindelse av kommissarien för varje 
deltagande land för utställarnas räkning 
anses såsom tillräcklig garanti för erläg
gandet av tull- samt andra avgifter och 
skatter för sådana utställningsföremål, som 
icke inom behörig tid efter utställningens 
avslutande blivit återutförda. 

Från förmånen av sådan temporär av
giftsfrihet skola vara uteslutna lager av 
varor, som icke utgör varuprov i egent
lig mening och vilka importerats uteslu
tande för att försäljas under pågående ut
ställning. 

Om de utställda föremålen helt eller del
vis blivit förstörda, äger utställaren åt
njuta avgiftsfrihet: 

l) om han styrker, att de icke förefint
liga kvantiteterna eller de föremål, som 
undergått värdeminskning, förbrukats för 
utställningens ändamål ·eller på grund 
av sin lättförstörbara beskaffenhet icke 
längre kunna försäljas; 

2) om tulltaxan icke med avgift eller 
införseltull belägger försämrade eller oan
vändbara föremål; 

Sagda förmån skall icke åtnjutas, då före
målen använts till sådan förbrukning, för 
vilken de no~·malt äro avsedda. 
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Les justifications prevues a l 'alinea 4 
sont presentees par le commissaire ou le 
delegue du pays auquel ressortit !'expo
sant; la decision appartient a l 'administra
tion du pays ou !'exposition a lieu. 

Doivent etre consideres comme objets 
destirres a l 'exposition pour l 'app1ication 
des dispositions qui precedent: 

1 o Les materiaux de construction, meme 
s'ils sont importes a l'etat de matiere pre
miere destinee a etre travaillee apres 
l'arrivee dans le pays ou '!'exposition a 
lieu; 

2° Les outils, le materiel de transport 
pour les travaux de l 'exposition; 

3° Les objets servant a la decoration 
interieure et exterieure des 'locaux, stands, 
etalages des exposants; 

4° Les objets servant a la decoration et 
a l 'ameublement des locaux affectes aux 
commissaires ou delegnes des pays partici
pants, ainsi que 'les articles de bureau 
destirres a 'leur usage ; 

5° l.Jes objets et produits employes aux 
installations et au fonctionnement des ma
chines ou appareils exposes; 

6° Les echantillons necessaires aux jurys 
pour l 'appreciation et le jugement des 
objets exposes, sous reserve de la produc
tion d'une attestation du commissaire de 
la section mentionnant la nature et la 
quantite des dbjets consommes. 

En outre, sont exoneres de droits: 
l o Les catalogues, 1brochures et affiches 

officiels, illustres ou non, publies par les 
pays participant a l 'exposition; 

2° Les catalogues, brochures, affiches et 
tontes autres publications, illustres ou non, 
distribues gratuitement par les exposants 
des objets etrangers dans l'enceinte de 
l 'exposition et seulement pendant sa duree. 

Les dispositions du present article ne 
s'appliquent pas aux objets qui, par suite 
de la legislatian du pays organisateur, font 
partie d 'un monopol e d 'Etat ou d ont la 

De bevis, som erfor·dras enligt 4:e mom.~ 
skola framläggas av kommissarien eller om
budet för det land utställaren tillhör; av
görandet tillkommer förvaltningen i det 
land, där utställningen hålles. 

Såsom avsedda för utställningen böra, 
vid tillämpning av ovan angivna bestäm
melser, anses: 

l) byggnad.smaterialier, även om de in-· 
föras såsom råvaror avsedda att förädlas 
efter ankomsten till det land, där utställ
ningen äger rum; 

2) verktyg och transportmaterialier för 
utställningsarbetena; 

3) föremål avsedda för inre eller yttre 
dekorering av utställares lokaler, utställ
ningsstånd eller skyltningar; 

4) föremål avsedda för dekorering eller 
möblering av de lokaler, som användas av 
de deltagande ländernas kommissarier eller 
om:bud, ävensom för dem avsedda korrtors
inventarier; 

5) föremål och produkter använda för 
installering eller drift av utställda maski
ner eller apparater; 

6) prover, som äro erforderliga för jury
bedömning av utställda föremål, under för
utsättning, att intyg av kommissarien för 
vederbörande sektion företes angående de 
förbrukade föremålens art och mängd. 

Avgiftsfrihet åtnjutes vidare för: 
l) officiella kataloger, broschyrer eller 

affischer, illustrerade eller icke, som ut
givits av i utställningen deltagande länder; 

2) 'kataloger, broschyrer, affischer och 
andra publikationer, illustrerade eller icke, 
som gratis utdelas av utställare av ut
ländska föremål inom utställningens om
råde och uteslutande medan densamma 
pågår. 

Bestämmelserna i denna artikel äro icke 
tillämpliga på föremål, som enligt det an
ordnande landets lagstiftning äro under
kastade statsmonopol eller vilkas försälj-
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vente est def,mdue ou reglementee par 
licence, sauf sons des conditions prescrites 
par le Gouvernement de ce pays. Toutefois 
l 'exposition de ces produits reste autorisee, 
sous reserve des ruesures de contröle en vue 
d 'en interdire la ven te. 

Artide 19. 
Le reglement de toute exposition inter

nationale doit comporter une clause qui 
donne a l' exposant ~e droit de retirer sa 
declaration de participation, dans le cas ou 
une aggravation des droits applicables aux 
produits de cet exposant interviendrait 
ap res l 'acceptation de participer a l 'expo
sition. 

Article 20. 
A l'issue de !'exposition, l'exposant peut, 

si toutefois la legislation du pays ou a lien 
l 'exposition ne s 'y oppose pas, vendre et 
livrer les echantillons exposes. Dans ce cas, 
il n'est pas assujetti a d'autres taxes que 
celles q u 'H aurait a acquitter dans le cas 
d 'im pornation directe. 

Article 21. 
Dans une exposition international:e, il ne 

peut etre fait usage, pour designer un 
groupe OU Ull etablissemenrt, d 'une appella
tion geographique se rapportant a un pays 
participant q u 'avec l 'autorisation du com
missaire ou delegne de ce pays. 

En cas de non.Jparticipation de pays 
contractants, de telles ~n1ierdictions sont 
prononcees par l 'administration de l 'ex
position sur la demande des Gouverne
ments interesses. 

Article 22. 
Dans une ·exposition, ne sont oonsiderees 

comme nationales et en consequence ne 
penvent &tre designees sons cette denomi
nation que ~es sections constituees sons 

ning är förbjuden eller regleras genom 
licenser, annat än under villkor, som före
skrivas av nämnda lands' regering. Dock 
skall utställande av sådana produkter vara 
medgivet under förbehåll för kontrollåtgär
der till förhindrande av försäljning. 

Artikel 19. 
V ar je internationell utställnings regle

mente bör innehålla en bestämmelse, som 
giver utställaren rätt att återkalla sin an
mälan om deltagande för det fall att med 
avseende å avgifter, som äro tillämpliga på 
ifrågavarande utställares produkter, en 
skärpning skulle inträda efter antagandet 
av inbjudan att deltaga i utställningen. 

Artikel 20. 
Efter utställningens slut må utställare, 

därest icke lagstiftningen i det land, där 
utställningen äger rum, härför utgör hin
der, vara oförhindrad att försälja och ut
lämna utställda varuprov. Därvid skall 
han icke vara underkastad andra avgifter 
än dem, vilka han skulle haft att erlägga 
vid direkt import. 

Artikel 21. 
Å internationell utställning må för an

givande av en grupp eller ett företag icke 
användas någon geografisk beteckning, som 
hänför sig till ett deltagande land, utan 
medgivande av detta lands kommissarie 
eller ombud. 

I fall, då fördragsslutande land icke del
tager i utställningen, utfärdas förbud mot 
användande av sådan beteckning av utställ
ningens ledning på anmodan av vederbö
rande regering. 

Artikel 22. 
Endast de sektioner av en utställning 

betraktas och må följaktligen betecknas så
som nationella, vilka anordnats under led
ning av en kommissarie eller ett ombud, 



16 N:o 35 

l 'autorite d 'un commissaire ou d 'un deh~
gue nomme conformement aux articles 15 
et 16 par le Gouvernement du pays organi
sa:teur ou participant. 

Article 23. 
La section nationale d 'un pays ne peut 

comprendre que les ohjets appartenant a 
ce pays. 

Toutefois, peut y figurer, avec l'autori
sation du commissaire ou du delegue du 
pays inter·eSSe, Ull dbj•et appar:tenant a Ull 

autre pays, a condition q u 'H ne serve q u 'a 
completer ·l 'insta:Uation, qu 'il soit sans in
fluence sur l 'attribution de la recompense 
a l'objet princip'al et, qu 'a ce täre, il ne 
beneficie lui-meme d 'aucune recompense. 

Sont consideres comme appartenrunt a 
l 'industrie et a l '•agriculture d 'un pays, les 
objets qui ont me extraits de son sol, re
coltes ou fa;briques sur son territoire. 

Article 24. 
A moins de dispositions contraires dans 

la legislatian du pays organisateur, il ne 
doit ·en principe etre concede, dans une 
exposition, aucun monopole de quelque 
nature q u 'il soit. Toutefois, l 'administra
tion de l 'exposition pourra, si elle le juge 
indispensa;ble, 1accorder les monopo1es sui
vants: eclairage, chauff.age, dedouanement, 
manutention et publicite a l 'interieur de 
!'exposition. Dans ce cas, elle aura a 
remplir les conditions suivantes: 

l 0 Indiquer l' existenoo de ce ou ces mo
no poles dans le reglement de l 'exposition 
et dans le bulletin d '·adhesion a faire sig
ner par les exposants; 

2° Assurer l 'usage des services mono
polises aux exposants •aux conditions habi
tuellement appliquees dans le pays; 

3° Ne limiter en aucun cas 'les pouvoirs 
des commissaires dans leurs sections respec
tives. 

Le commissaire du pays organisateur 
prendra toute mesure pour que les tarifs de 

som utsetts jämlikt artiklarna 15-16 av 
anordnande eller deltagande lands rege
ring. 

Artikel 23. 
Ett lands nationella sektion må endast 

omfatta föremål, som til]höra detta land. 

Med tillstånd av kommissarie eller om
bud från vederbörande land må dock med
tagas föremål, som tillhör annat land, un
der förutsättning, att detsamma endast tjä
nar till att komplettera installationen, att 
det är utan inflytande på tilldelandet av 
utmärkelse åt huvudföremålet och att det 
icke, såsom sådant, självt tillerkännes nå
gon utmärkelse. 

8åsom tiUhörande ett lands industri och 
jordbruk räknas föremål, som hämtats från 
dess jord eller skördats eller tillverkats på 
dess område. 

Artikel 24. 
Därest icke annorlunda stadgas i det 

anordnande landets lagstiftning, bör vid en 
utställning prinicipiellt icke medgivas nå
got monopol av vad slag det vara må. 
Dock må utställningens ledning, om .den 
så anser oundgängligt, medgiva följande 
monopol: belysning, uppvärmning, förtull
ning, handräckning och reklam inom ut
ställningens område. I så fall skola föl
jande villkor iakttagas: 

l) förekomsten av sådant monopol skall 
angivaJ;! i utställningens reglemente och i 
den anmälningsblankett, som av utställarna 
skall undertecknas; 

2) monopolföretagens tjänster skola stäl
las till utställarnas förfogande på sådana 
villkor, som vanligen tillämpas i landet; 

3) kommissariernas befogenheter inom 
sina respektive sektioner skola icke i något 
fall begränsas. 

Kommissarien :för det anordnande landet 
skall vidtaga erforderliga åtgärder för att 
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main-d 'reuvre demandes aux pays partici
pants ne soient pas ;plus e}eves que ceux 
demandes a l 'administration du pays or
ga;nisateur. 

Atricle 25. 
Chaque pays ou a lieu une exposition 

internatianale of:frira s,es bons offices pour 
obtenir de ses administrations, compagnies 
et entreprises de chemins de fer, de navi
gation ou d'aviation, des facilites de trans
port, au profit des objets destines a cette 
exposition. 

Article ,26. 
~Chaque pays usera de tous 1es moyens 

qui, d 'ap res sa. ~egislation, :tui paraitront 
les plus opportuns, pour ·agir contre les 
promateurs d '·expositions fictives ou d ',ex
positions auxqueUes les participants sont 
frauduleus~ement attires par des promesses, 
~annonces ou reclames mensongeres. 

Titre V. 

Recomponses. 

Article 27. 
L,e reg1ement general de l 'exposition 

devra indiquer si, independamment des 
brevets de participation qui peuvent tou
jours etre accordes, des recomp·enses seront 
ou non decernees a.ux exposants. Dans le 
cas ou des recompenses s·eraient prevues, 
1eur attribution ;peut etre [imitee a cer
taines class·es. 

A vant l 'ouverture de l 'exposition, les 
exposants qui y prennent part soit dans les 
sections, soit dans leur pavillon national 'et 
qui voudraient rester en dehors de l'attri
ibution des recompenses en feront la decla
ration a !'administration de !',exposition, 
par l'entremise de leurs commissaires on 
delegues. 

Les membres du jury restent obligataire
ment en dehors de !'attribution des recom
penses. 

1129-37 

inga högre lönetariffer må tillämpas vid 
arbete 'för de deltagande länderna än de 
som gälla för det anordnande landets för
valtning. 

Artikel 25. 
V ar je land, inom vilket en internationell 

utställning äger rum, skall erbjuda sina 
tjänster för att av sina järnvägs-, sjöfarts
eller luftfartsförva.ltningar, bolag och före
tag utverka transportlättnader till förmån 
för de föremål, som avses för utställningen. 

Artikel 26. 
Varje land skall använda alla de medel, 

som enligt dess lagstiftning synas det lämp
ligast för att bekämpa anordnare av fik
tiva utställningar eller utställningar, till 
vilka deltagarna svikligen lockas genom 
!bedrägliga löften eller annonser eller be
dräglig reklam. 

Kap. V. 

Utmärkelser. 

Artikel 27. 
Utställningens allmänna reglemente bör 

angiva huruvida, frånsett det diplom över 
deltagande som alltid må lämnas, utmärkel
ser skola tillerkännas de utställande eller 
icke. Därest utmärkelser äro avsedda att 
förekomma, må desamma begränsas till 
vissa klasser. 

Före utställningens öppnande skola de 
utställare, som, vare sig de deltaga å sek
tionerna eller i sin nationalpaviljong, önska 
stå utanför tilldelningen av utmärkelser, 
avgiva förklaring härom till utställningens 
ledning genom förmedling av sina kommis
sarier eller ombud. 

Jurymedlemmarna äro skyldiga att avstå 
från rätt att erhålla utmärkelser. 

3 
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Article 28. 
La participation a une exposition est 

libre ou soumise a une admission prealable. 

La participation est libre, lorsque tous les 
objets peuvent etre admis a !'exposition 
sous la reserve que l'exposant ait souscrit 
en temps voulu le bulletin d'adhesion et 
rempli les conditions generales etablies 
pour cette adhesion. 

La participation est soumise a une admis
sion prealable, lorsque le reglement general 
edicte que les objets appeles a figurer dans 
!'exposition doivent satisfaire a certaines 
conditions speciales, telles que la bonne 
fabrication ou l'originalite. 

Dans ce cas, Ile reglement fera connaitre 
les proeecles que le pays organisateur aura 
adoptes pour effectuer l' admission des 
objets dans sa section nationale afin de per
mettre aux pays in vites de s 'y referer, 
chaque pays gardant la faculte d'appli
quer ces proeecles selon son appreciation. 

Article 29. 
L'appreciation et le jugement des objets 

exposes sont confies a un jury internatio
nal, constitue en conformite des regles sui
vantes: 

1° Chaque pays est represen te dans le 
jury en proportion de la part q u 'il p rend a 
!'exposition, en tenant surtout compte du 
nombre des exposants, non compris les col
laborateurs et cooperateurs, et de la super
ficie q u 'ils occupent. 

Chaque pays a droit a Ull jure au moins 
dans toute classe ou ses produits sont expo
ses, sauf dans le cas ou !'administration de 
!'exposition et le commissaire ou delegue 
du pays interesse sont d'accord pour recon
naitre que cette representation n'est pas 
justifiee par l'importance de sa participa
tian dans cette classe. 

Aucun pays ne veut avoir plus de sept 
jures dans une meme classe ; toutefois cette 

Artikel 28. 
Deltagandet i utställning är antingen 

fritt eller beroende av föregående pröv
ning. 

Deltagandet är fritt då alla föremål mot
tagas till utställningen under förutsättning 
att utställaren i vederbörlig tid underteck
nat anmälan om deltagande och uppfyllt 
de allmänna villkoren för sådant delta
gande. 

Deltagandet är beroende av föregående 
prövning, då det allmänna reglementet 
föreskriver, att de föremål som skola ut
ställas böra uppfylla vissa speciella villkor 
såsom i fråga om god tillverkning eller 
särprägel. 

I sistnämnda fall skall reglementet inne-. 
hålla uppgift om den procedur, som det 
anordnande landet fastställt för prövnin
gen av föremål avsedda för dess nationella 
sektion, för att de inbjudna länderna må 
kunna begagna sig därav, dock att varje 
land bibehåller rätten att tillämpa ifråga
varande procedur efter sitt eget gottfin
nande. 

Artikel 29. 
Värdesättningen och bedömningen av de 

utställda föremålen skola anförtros åt en 
internationell jury, sammansatt enligt föl
jande regler: 

l) varje land företrädes i juryn i för
hållande till sin andel i utställningen, var
vid särskilt skall beaktas antalet utställare, 
däri icke in'beräknade medarbetare och bi
träden, samt den yta vederbörande utstäl
lare använda. 

Varje land har rätt till minst en jury
man i varje klass, där dess produkter ut
ställas, utom för det fall, att utställningens 
ledning och vederbörande lands kommis
sarie eller ombud äro ense om att en repre
sentation i juryn icke är motiverad av om
fattningen av landets deltagande i viss 
klass. 

Intet land må företrädas av mer än 
7 jurymän i samma klass; denna begräns-
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limitation n 'est pas aplicable aux classes de 
l 'alimentation liquide et solide; 

2° Les fonctions de jure doivent etre 
attribuees a des personnes possedant les 
connaissances techniques necessaires; 

3° Les jures ne peuvent etre investis de 
leurs fonctions qu'avec l'agrement de leur 
gouvernement; 

4° Le jury comporte trois degres de juri
diction ou instances. 

Article 30. 
Les recompenses se divisent en cinq cate-

gories: 
P Grands prix; 
2° Diplömes d 'honneur ; 
3° Medailles d' or ; 
4° Medailles d'argent; 
5° Medailles de bronze. 
En outre, il peut etre attribue, sur la 

proposition des exposants recompenses ou 
membres du jury, des diplömes a leurs col
laborateurs ou cooperateurs. 

La qualite de membre du jury peut etre 
mentionnee par le titulaire de cette fonction 
dans tous les cas ou les exposants sont auto
rises a rappeler leurs recompenses. 

La qualification de ,hors concours'' est 
desormais interdite tant pour les membres 
du jury que pour les exposants qui ont 
demande a rester en dehors de !'attribution 
des recompenses. 

Article 31. 
Le palmares de ~'exposition sera en

registre au Bureau international. Les lan
reats ne pourront se prevaloir des recom
penses accordees q u 'a la condition de men
tionner, apres la recompense, le titre exact 
de !'exposition. Ils seront autorises a ajou
ter a cette mention le monogramme du Bu
reau international. Le Bureau internatio
nal des ·expositions fera connaitre au 
Bureau international de la propriete in
dustrielle a Bern, les expositions enre
gistrees et lui fera parvenir les palmares. 

ning är dock icke tillämplig på klasserna 
för flytande och fasta näringsmedel; 

2) uppdrag såsom jurymän böra tilldelas 
personer, som innehava erforderliga tek
niska kunskaper; 

3) jurymän skola hava sin regerings 
medgivande att mottaga uppdraget; 

4) juryn skall omfatta 3 jurisdiktions
grader eller instanser. 

Artikel 30. 
Utmärkelserna indelas i 5 kategorier: 

l) l:a pris (Grand prix); 
2) Hedersdiplom; 
3) Guldmedaljer; 
4) Silvermedaljer; 
5) Bronsmedaljer. 
Dessutom må på förslag av prisbelönade 

utställare eller medlemmar av juryn diplom 
utdelas till utställarnas eller jurymedlem
marnas medarbetare eller biträden. 

Egenskapen av juryledamot må av inne
havaren av sådan funktion åberopas i alla 
de fall, då utställarna äga rätt att hänvisa 
till sina utmärkelser. 

Beteckningen ,utom tävlan" är hädan
efter förbjuden såväl för jurymedlemmar 
som för utställare, vilka begärt att ej 
ifrågakomma vid prisbedömning. 

Artikel 31. 
Utställningens prisförteckning skall in

registreras hos internationella byrån. De 
prisbelönade må åberopa de utdelade ut
märkelserna endast under förutsättning, att 
de efter utmärkelsen noggrant angiva ut
ställningens benämning. De skola äga rätt 
att till denna foga internationella byråns 
monogram. Den internationella utställ
ningsbyrån skall underrätta internationella 
byrån för industriell äganderätt i Bern om 
registrerade utställningar och dit överlämna 
prisförteckningarna. 
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Article 32. 
Il sera etabli, par les soins du Bureau 

international, des reglements type fixant les 
conditions generales de composition et de 
fonctionnement des jurys et determinant le 
mode d'attribution des recompenses. L'adop
tion en sera recommandee aux pays orga
nisateurs. 

Titre VI. 

Dispositions finales. 

Article 33. 
La presente Convention sera ratifiee. 
a. Chaque Gouvernement, des q u 'il sera 

pret au depot des ratifications, en infor
mera le Gouvernement fralli}ais. Des que 
sept gouvernements se seront declares prets 
a effectuer ce depot, il y sera procede au 
cours du mois qui suivra la reception de la 
derniere declaration par le Gouvernement 
fran~ais et au jour fixe par ledit Gouverne
ment. 

b. Les ratifications seront deposees dans 
les archives du Gouvernement fran~ais. 

c. Le depot des ratifications sera constate 
par un proces-verbal signe par les repre
sentants des pays qui y prennent part et 
par le Ministre des Affaires etrangeres de 
la Republique fran~aise. 

d. Les Gouvernements des pays signatai
res qui n'auront pas ete en mesure de depo
ser l 'instrument de ratification dans les 
conditions prescrites au paragraphe a du 
present article pourront le faire ulterieure
ment au moyen d 'une notification ecrite 
adressee au Gouvernement de la Republi
que fran~aise et accompagnee de !'instru
ment des ratifications. 

e. Copie certifiee conforme du proces
verbal relatif au premier depot de ratifica
tion et des notifications mentionnees a l 'ali
nea preeeclent sera immediatement, par les 
soins du Gouvernement fran~ais et par la 
voie diplomatique, remise aux Gouverne-

Artikel 32. 
Genom internationella byråns försorg 

skola utarbetas standardreglementen, som 
fastställa allmänna villkor för jurys sam
mansättning och arbete samt sättet för till
delande av utmärkelser. Anordnande län
der skola anbefallas att tillämpa dessa 
reglementen. 

Kap. VI. 

Slutbestämmelser. 

Artikel 33. 
Denna konvention skall ratificeras. 
a) Varje regering skall, så snart den är 

beredd att deponera sin ratifikation, därom 
underrätta franska regeringen. Så snart 
7 regeringar förklarat sig beredda att verk
ställa sådan deponering, skall denna äga 
rum under den månad, som följer efter det 
franska regeringen mottagit den sista för
klaringen, och på dag, som sistnämnda re
gering fastställt; 

b) Ratifikationerna skola deponeras i 
franska regeringens arkiv; 

c) Över ratifikationernas deponering skall 
upprättas ett protokoll, som skall under
tecknas av ombuden för de däri deltagande 
länderna och av franska republikens ut
rikesminister; 

d) De av undert·ecknade länders rege
ringar, vilka icke varit i tillfälle att 
deponera sitt ratifikationsinstrument på 
sätt, som angives i mom. a) av denna 
artikel, må senare verkställa deponering 
genom skriftlig förklaring, ställd till 
franska republikens regering och åtföljd 
av ratifikationsinstrumentet; 

e) Bestyrkt avskrift av protokollet över 
det första deponerandet av ratifikationer 
och i föregående stycke omförmälda för
klaringar skall omedelbart genom franska 
regeringens försorg och på diplomatisk väg 
överlämnas till de regeringar, som under-
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ments qui ont signe la presente Conventian 
ou y ont adhere. Dans le cas vise par l'ali
nea precedent, le Gouvernement fran<;ais 
fera connaitre en meme temps la date a 
laquelle il aura re<;u la notification. 

Article 34. 
a. La presente Conventian ne s'applique 

de plein droit qu'aux territaires metropoli
tains des pays contractants; 

b. Si un pays en desire la mise en vi
gueur dans ses colonies, protectorats, terri
taires d'outre-mer et territaires sous suze
rainete ou sous mandat, son intention 
sera mentionnee dans l 'instrument meme 
de ratification ou sera l'objet d'une notifi
cation adressee par ecrit au Gouvernement 
fran<;ais, laquelle sera deposee dans les 
archives de ce Gouvernement. 

Si ce procede est choisi, le Gouvernement 
fran<;ais transmettra aux Gouvernements des 
pays signataires et adherents, copie certifiee 
conforme de la notification, en indiquanrt la 
date a laquelle elle a ete re<_;ue ; 

c. Les expositions qui ne comprennent 
que les produits de la metropole et des colo
nies, protectorats, territaires d'outre-mer et 
territoir·es sous suzerainete ou sous mandat, 
sont considerees comme expositions natio
na1es, et par suite non visees par la 
presente Convention·, sans q u 'il y ait lieu 
de rechercher si cette Conventian a ete 
etendue a ces terrirtoires. 

Article 35. 
a. Apres l'entree en vigueur de la pre

sente convention tout pays non signataire 
pourra y adherer a toute epoque. 

b. A cet effet, il notifiera, par ecrit et 
par la voie diplomatique, au Gouvernement 
fran<;ais son adhesion, qui sera deposee dans 
les archives de ce Gouvernement. 

tecknat denna konvention eller anslutit sig 
till densamma. I det fall som avses i före
gående stycke skall franska regeringen sam
tidigt meddela, vilken dag den mottagit 
förklaringen. 

Artikel 34. 
a) Denna konvention skall utan vidare 

endast kunna tillämpas med avseende å de 
fördragsslutande ländernas huvudterrito
rier; 

b) Om ett land önskar sätta konven tio. 
nen i kraft i sina kolonier, protektorat, 
transmarina besittningar och områden un
der dess överhöghet eller mandat, skall lan
det tillkännagiva denna sin avsikt i själva 
ratifikationsinstrumentet eller ock skriftli
gen därom underrätta franska regeringen, 
och skall sådant skriftligt meddelande de
poneras i sistnämnda regerings arkiv. 

Väljes sistnämnda förfarande, skall 
franska regeringen till övriga länder, som 
underskrivit eller anslutit sig till konven
tionen, överlämna bestyrkta avskrifter av 
meddelandet i fråga med angivande av 
dagen för dess mottagande; 

c) De utställningar, som endast omfatta 
produkter från moderlandet och dess kolo
nier, protektorat, transmarina besittningar 
och områden under överhöghet eller man
dat, betraktas såsom nationella utställnin
gar och beröras följaktligen icke av denna 
konvention, utan att härvid behöver tagas 
under övervägande huruvida konventionen 
utsträckts att gälla dessa områden. 

Artikel 35. 
a) Sedan denna konvention trätt i kraft, 

skall varje land, som icke undertecknat 
densamma, när som helst kunna tillkänna
giva sin anslutning; 

b) För sådant ändamål skall vederbö
rande land skriftligen och på diplomatisk 
väg meddela franska regeringen sin anslut
ning, och ifrågavarande meddelande skall 
deponeras i nämnda regerings arkiv; 
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c. I .. e Gouvernement fran<}ais transmettra 
immediatement aux gouvernements des 
pays signataires et adherents copie certi
fiee conforme de la notification, en indi
quant la date a laquelle elle a ete re<}Ue. 

Article 36. 
La presente Convention produira effet, 

pour les pays contractants qui auront par
ticipe au premier depot des ratifications, un 
mois apres la date du proces-verbal. Pour 
les pays qui la ratifieront ulterieurement 
ou qui y adhereront ainsi que pour les colo
nies, protectorats, territaires d'outre-mer et 
territaires sous suzerainete ou sous mandat 
non mentionnes dans les instruments de ra
tification, la Convention produira effet un 
mois apres la date de reception des notifi
cations prevues aux articles 33, alinea d; 
34, alinea b; 35, alinea b. 

Article 37. 
Les pays contractants ne peuvent pas de

noncer la presente Convention avant un 
delai de cinq ans a compter de son entree 
en vigueur. 

La denoncia,tion pourra alors etre effec
tuee a toute epoque par une notification 
adressee au Gouvernement de la Republi
que franQaise. Elle produira ses effets un 
an apres la date de reception de cette 
notification. Copie certifiee conforme de la 
notification, avec indication de la date a 
laquelle elle a ete re(,lue, sera immediate
ment transmise par le Gouvernement de la 
Republique fran<}aise aux Gouvernements 
des pays signataires et adherents. 

Les dispositions du present article 
s 'appliquent egalement aux colonies, pro
tectorats, territaires d'outre-mer, territoires 
sous suzerainete ou sous mandat. 

Article 38. 
Si, par suite de denonciations, le nombre 

des pays contractants etait reduit a moins 

c) Franska regeringen skall omedelbart 
till regeringarna i de länder, som under
tecknat eller anslutit sig till konventionen, 
överlämna bestyrkta avskrifter av ifråga
varande meddelande med angivande av da
gen för dess 'mottagande. 

Artikel 36. 
Denna konvention skall för de fördrags

slutande länderna, som deltagit i det första 
deponerandet av ratifikationerna, träda i 
kraft en månad efter dagtecknandet av pro
tokollet häröver. För länder, som ratificera 
senare eller som ansluta sig till konventio
nen, ävensom för kolonier, protektorat, 
transmarina besittningar och områden un
der överhöghet eller mandat, vilka icke om
nämnts i ratifikationsinstrumenten, skall 
konventionen träda i kraft en månad efter 
dagen för mottagandet av de i artiklarna 33 
mom. d), 34 mom. b) och 35 mom. b) om
förmälda meddelanden. 

Artikel 37. 
De fördragsslutande länderna äga icke 

uppsäga denna konvention förrän efter för
loppet av 5 år, räknat från dess ikraft
trädande. 

Uppsägning må därefter verkställas när 
som !helst genom meddelande, ställt till 
franska republikens regering. Uppsägning 
skall träda ikraft ett år .efter mottagan
det av detta meddelande. Bestyrkt avskrift 
av meddelandet med angivande av dagen 
för dess mottagande skall omedelbart av 
franska republikens regering överlämnas 
till regeringarna i de länder, som under
tecknat eller anslutit sig till konventionen. 

Bestämmelserna i denna artikel skola 
jämväl äga tillämpning på kolonier, protek
torat, transmarina besittningar samt om
råden under överhöghet eller mandat. 

Artikel 38. 
Om till följd av uppsägningar de för

dragsslutande ländernas antal nedgår un-
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de sept, le Gouvernement de la Republique 
fran11aise convoquerait aussitöt une confe
rence internatianale pour convenir de 
toutes mesures a prendre. 

Article 39. 
Le Gouvernement de la Republique fran

<laise communiquera egalement au Burea'll 
international, copie de toutes ratifications, 
adhesions et denonciations. 

Article 40. 
La presente Conventian pourra etre 

signee a Paris jusqu'au 30 avril 1929. 
En foi de quoi les Plenipotentiaires ci

apres designes ont signe la presente Con
vcention. 

Fait a Paris, le vingt-deux novembre 
mil neuf cent vingt-huit, en un seul exem
plaire qui restera depose dans l·es archiv·es 
du Gouvernement de la Republique fran
c;aise et dant des copies certifiees confor
mes seront r.emises par la voi:e diplomati
que a tous Gouvernements des pays repre
sentes a la Oonference de Paris. 

(Signatur.es.) 

der 7, skall franska republikens regering 
omedelbart sammankalla en internationell 
konferens för att överenskomma om de åt
gärder, som böra vidtagas. 

Artikel 39. 
Franska republikens regering skall jäm

väl tillhandahålla internationella byrån av
skrifter av alla ratifikationer, anmälningar 
om anslutning och uppsägningar. 

Artikel 40. 
Denna konvention må undertecknas 

Paris intill den 30 april 1929. 
Till bekräftelse härav hava nedan an

givna befullmäktigade ombud undertecknat 
denna konvention. 

Som skedde i Paris den 22 november 
1928 i ett enda exemplar, som skall depo
neras i franska republikens regerings arkiv 
och varav bestyrkta avskrifter skola över
lämnas på diplomatisk väg till regerin
garna för samtliga vid konferensen i Paris 
representerade länder. 

(Underskrifter.) 
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PROTOOOLE. 

Les Plenipotentaires soussignes, reunis 
a la date de ce jour, ont emis les vceu.x 
suivants, qu 'ils croient devoir specialement 
recomman:der a leurs Gouvernements res
pectifs: 

lER VCEU. 
La Conference a ete appelee a constater 

la difficulte de differencier nettement les 
expositions et les foires. Elle estime que 
l 'application de la presente convention ne 
donnera pleine satisfaction que lorsque tou
tes les manifestations de presentation de 
modeles et d'echantillons, de quelque nature 
qu 'elles soient seront reglementees. 

La Conference emet le vreu que la ques
tion de la reglementation des foires et 
autres manifestations non visees par la ·con
vention soit etudiee dans les dix-huit mois 
qui suivront la signature de la presente 
Conventian par une conference qui etahli
rait une convention reglementant ces diver
ses manifestations. 

La Conference emet le vceu qu'une com
mission composee des representants des pays 
dont les deleques ont ete appeles a presider 
les commissions et sous-commissions de la 
presente Conference, a savoir: France, Alle
magne, Grande-Bretagne et Irlande du 
Nord, Italie, Belgique, Bresil, Espagne, Ja
pon, Pays-Bas,Suede et Suisse, et a laquelle 
la Chambre de commerce internatianale 
sera associee, soit convoquee, par les soins 
du Gouvernement fran~ais, pour preparer 
Ull projet de Conventian a soumettre a la 
conference projetee. 

översättning. 

PRtOTOKOLL. 

Undertecknade befullmäktigade ombud 
!hava vid sammanträde denna da;g framfört 
följande önskemål, vilka de anse sig böra 
särskilt anbefalla hos sina respektive rege
ringar. 

l:a önskemålet: 
Konferensen har haft anledning att kon

statera svårigheterna att uppdraga en skarp 
gräns mellan utställningar och mässor. Den 
anser, att tillämpningen av denna konven
tion ej kommer att lämna fullt tillfreds
ställande resultat förrän alla uppvisningar, 
av vad slag som helst, som avse framläg
gande av modeller och varuprov, blivit 
reglerade. 

Konferensen framhåller önskvärdheten av 
att frågan om reglerarrdet av mässor och 
andra i denna konvention icke avsedda 
uppvisningar upptages till prövning före 
utgången av en tid av 18 månader efter 
dagen för denna konventions underteck
nande genom en konferens med uppgift att 
åstadkomma en konvention, som reglerar 
dessa olika uppvisningar. 

Konferensen framhåller önskvärdheten 
av att en kommission, bestående av repre
sentanter för de länder, vilkas ombud ha 
presiderat i kommissioner och underkom
missioner under denna konferens, nämligen 
Frankrike, Tyskland, Storbritannien och 
Norra Irland, Italien, Belgien, Brasilien, 
Spanien, Japan, Nederländerna, Sverige 
och Schweiz, med vilken kommission den 
internationella handelskammaren skall asso
cieras, genom franska regeringens försorg 
sammankallas för att förbereda ett förslag 
till konvention, avsett att underställas den 
planerade konferensen. 
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Oette commission, apres avoir nomme son 
president, consultera les grands organismes 
economiques des. differents pays et les orga
nisations de foires et fera un rapport 
destine a appuyer le texte qu'elle presen
tera a l 'approbation de la future confe
rence. 

En raison de la connexite existant entre 
les expositions et les foires, cette com
mission aura competence pour etudier les 
moyens d 'application de la convention con
cernant les expositions, et preparer un pro
jet de reglement du Bureau international 
a soumettre au conseil d'administrwtion de 
cette institution. 

2E VCEU. 
La Conference emet le vceu qu'il ne soit 

reclame a l'exposant, en raison de l'activite 
commerciale qu 'il deploie dans son stand, 
aucune imposition de caractere fiscal, a 
condition toutefois que cet exposant ne 
fasse pas d 'operations de ven te a emporter, 
mais qu 'il se borne seulement a prendre des 
commandes. 

3E VCEU. 
La Conference emet le vceu que lles droits 

de douane ne soient pas eleves sur les artic
les susceptibles d 'etre exposes, durant les 
six mois qui precedent l'ouverture de !'ex
position et jusqu 'a la fin de celle-ci et que 
ne soit appliquee aucune augmentatian des
dits droits a toutes marchandises importees 
pendant un delai d 'un an apres la clöture 
de l 'exposition, par suite de commandes 
prises et dfunent enregistrees aupres du 
commissariat de l 'exposition. 

4E VCEU. 
La Conference emet le vceu que ne soient 

pas admis a figurer a }'exposition les objets 
et les produits portant faussement comme 

1129-37 

Denna kommission skall, efter att hava 
utsett ordförande, rådfråga de stora eko
nomiska sammanslutningarna i olika länder 
och vederbörande mässorganisationer, och 
den skall avlämna en rapport, avsedd att 
motivera den text, som kommissionen kom
mer att framlägga till den 'blivande kon
ferensens godkännande. 

Med hänsyn till det sammanhang, som 
förefinnes mellan utställningar och mässor, 
skall det ingå i denna kommissions be
fogenhet att undersöka möjligheterna för 
en tillämpning av konventionen angående 
utställningar och att förbereda ett förslag 
till reglemente för internationella byrån, 
avsett att underställas förvaltningsrådet för 
nämnda institution. 

2: a önskemålet: 
Konferensen framhäller önskvärdheten 

av att utställare ieke avkräves någon av
gift av skattenatur på grund av den kom
mersiella verksamhet, som han utövar i sitt 
utställningsstånd, do0k under villkor att 
vederbörande utställare icke försäljer varor, 
som få medtagas från utställningen, utan 
begränsar sig till att mottaga beställningar. 

3: e önskemålet: 
Konferensen framhåller önskvärdheten 

av att tullsatserna för de varor, som kunna 
förväntas komma att utställas, icke för
höjas under en tid av 6 månader :före ut
ställningens öppnande och intill densam
mas avslutande, samt att ingen höjning av 
berörda avgifter kommer att drabba varor, 
som importeras under en tidrymd av ett år 
efter utställningens slut på grund av be
ställningar, som upptagits och vederbör
rigen inregistrerats hos utställningens kom
missariat. 

4:e önskemålet: 
Konferensen framhåller önskvärdheten 

av att vid utställning icke mottagas före
mäl och produkter, vilka falskeligen såsom 

4 
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indication de provenance le nom d 'un pays, 
d 'une localite ou d 'une ville determinee, et 
que le representant des pays interesses soit 
autorise a en demander l'exclusion. 

En foi de Quoi, les Plenipotentiaires ont 
signe le present Protoeole. 

Fait a Paris, le vingt-deux novembre mil 
neuf cent vingt-huit. 

( Signatures.) 

ursprungsbeteckning bära namn å visst 
land, viss plats eller stad, och att veder
börande lands representant må äga rätt att 
begära uteslutande av sådana varor. 

Till bekräftelse härav hava de befullmäk
tigade ombuden undertecknat detta proto
koll. 

Som skedde i Paris den 22 november 
1928. 

(Underskrifter.) 
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PROTOOOLE DE SIGNATURE. 

Les Pli'mipotentiaires soussignes se sont 
reunis a la date de ce jour, a l'effet de 
proceder a la signature de la Conventian 
concernan:t les expositions internationales. 

La delegation belge fait constater que la 
presente Convention ne s'applique pas aux 
expositions pour lesquelles une invitation 
officielle a deja ete adressee, par la voie 
diplomatique, aux pays etrangers et notam
ment a l 'Exposition In ternationale arga
nisee a Bruxelles en 1935. 

Les delegations des Gouvernements du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Austra
lie, de la Nouvelle Zelande, et de l'Etat 
libre de l 'I riande declarent q u 'elles consi
derent que la Conventian pour le regie
ment des expositions internationales, ne 
concerne pas les expositions qui pourraient 
etre tenues par Ull membre de la Commu
naute Britannique des Nations et dont la 
participation serait limitee aux autres 
membres de la Oommunaute Britannique 
des Nations. 

Au moment de proceder a la signature 
de la Conventian concernant les exposi
tions interna;tionales, la delegation ita
lienne tient a preciser que sa signature est 
apposee ad referendum et sous reserve de 
communications eventuelles de son Gouver
nement, notamment en ce qui concerne 
l'inclusion dans les dispositions de la Con
vention des rexpositions scientifiques ayant 
une duree depassant trois semaines et orga
nisees a l 'occasion de congres internatio
naux. 

översättning. 

SIGNATURPll10TOKOLL. 

Undertecknade befullmäktigade omJbud 
hava sammankommit denna dag för att 
skrida till undertecknande av konventio
nen angående internationella utställningar. 

Den belgiska delegationen konstaterar, 
att denna konvention icke är tillämplig å 
utställningar, för vilka officiell inbjudan 
redan på diplomatisk väg utsänts till främ
mande länder, och särskilt icke å den inter
nationella utställning, som skall anordnas 
i Bryssel år 19315. 

Delegationerna för det Förenade Ko
nungariket Storbritannien och Norra Ir
lands, Kanadas, Australiens, Nya Zeelands 
och Irländska Fristatens regeringar för
klara sig anse, att konventionen för regle
ring av internationella utställningar icke 
omfattar sådana utställn'ingar, som anord
nas av medlem av Brittiska väldet (la 
Communaute britannique des nations) och 
vid vilka deltagandet begränsas till andra 
medlemmar av detta välde. 

Vid undertecknandet av konventionen an
gående internationella utställningar vill 
den italienska delegationen betona, att dess 
underskrift sker ad referendum odh med 
fö:vbehåll för eventuella meddelanden från 
dess regering, speciellt i vad angår med
tagandet i konventionens bestämmelser av 
vetenskapliga utställningar, som räcka över 
3 veckor och am•rdnas i samband med 
internationella kongresser. 
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Au moment de proceder a la signature 
du Protocole annexe a la Convention con
cernant les expositions internationales, la 
delegation italienne declare q u 'il ne lui est 
pas possible de se rallier au qull!trieme vceu 
exprime dans c e Protocole, l 'Italie n 'ayan:t 
pas adhere a la Convention de Madrid du 
14 a vril 1891 revisee a w ashington le 2 
juin 1911, sur la repression des fansses 
indications d 'origine. 

La delegation japonaise emet le vceu que 
l 'invitation diplomatique adressee par le 
pays organisa te ur d 'une exposition speciale 
soit envoyee au moins un an et demi a 
l'avance au Japon, pour tenir compte de 
la situation geographique de ce pays. 

La delegation de l'Union des Republiques 
Sovietistes Socialistes declare que pour 
l'application de la regle de l'article 4 de 
la Convention, sel on laquelle un delai d 'au 
moins cinq ans doit separer deux exposi
tions speciales de meme nature organisees 
dans Ull meme pays, le Gouvernement de 
l'Union des Republiques Sovietistes Socia
listes se reserve de tenir compte separement 
de chacune des six Republiques membr·es de 
l'Union, a savoir celles de Russie, de 
l 'Ukraine, de la :B'ederation Transcauca
sienne, de Russie Blanche, de Turkmenistall 
et d'Usbekistan. 

En foi de quoi des Plenipotentiaires ont 
signe le present Protocole. 

Fait a Paris, le vingt-deux novembre 
mil neuf cent vingt-huit. 

( Signatures.) 

Vid undertecknandet av det till kon
ventionen angående internationella utställ
ningar fogade protokollet förklarar den 
italienska delegationen, att det icke är möj
ligt för densamma att ansluta sig till det i 
sagda protokoll upptagna 4:e önskemålet, 
enär Italien icke biträtt den i Madrid den 
14 april 1891 slutna och i Washington den 
2 juni 1911 reviderade konventionen an
gående undertryckande av oriktiga ur
sprungsbeteckningar. 

Den japanska delegationen framhåller
önskvärdheten av att den diplomatiska in
bjudning, som utfärdas av land, vilket 
anordnar en specialutställning, avsändes till 
J apan åtminstone ett och ett halvt år i 
förväg med hänsyn till nämnda lands geo
grafiska läge. 

Delegationen för Socialistiska Råds
republikernas Förbund förklarar, att vid 
tillämpningen av den i artikel 4 av konven
tionen angivna regeln, i enlighet varmed 
en tidrymd av minst 5 år bör åtskilja två 
specialutställningar av samma natur, an
ordnade av samma land, de Socialistiska 
Rådsrepublikernas Unions regering förbe
håller sig att såsom särskilt land behandla 
var och en av de 6 republiker, som äro 
medlemmar av unionen, nämligen Ryssland, 
Ukraina, Transkaukasiska Federationen, 
Vitryssland, Turkmenistan och Usbekistan. 

Till bekräftelse härav hava de ~efull

mäktigade ombuden undertecknat detta 
protokoll. 

Som skedde i Paris den 22 november 
1928. 

(Underskrifter.) 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N:o 35. 

U t s k o t t e t s f ö r u t r i k e s ä r e n d e n b e t ä n
k a n d e N :o 10 med anledning av regeringens proposi
tion om Finlands anslutning till konventionen angående 
internationella uställningar. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 6 april 1937 till utskottet för utrikes
ärenden för beredning remitterat regerin
gens proposition n: o 35 om Finlands an
slutning till konventionen angående inter
nationella utställningar. 

Efter att hava erhållit ytterligare ut
redning i ärendet har utskottet för utrikes
ärenden beslutat förorda den ovannämnda 
propositionens godkännande. Utskottet får 
förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 16 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Swentorzetski, viceordföranden 
Kukkonen, ledamöterna Colliander, Huo
tari, Kares, Karvetti, E. Kilpeläinen, 

att Riksdagen måtte godkänna 
Finlands anslutning till den i Paris 
den 22 november 1928 underteck
nade konventionen angående inter
nationella utställningar; samt 

att Riksdagen måtte antaga det 
i regeringens ovannämnda proposi
tion ingående lagförslaget. 

Komu, Leinonen, Mantere, Reinikainen, 
Räisänen, Sillanpää, Sundström och Takala 
samt suppleanten V enho. 





1937 Rd. - S. U. B. - P~op. N :o 35. 

S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 48 med 
anledning av regeringens proposition om Finlands an
slutning till konventionen angående internationeH:a :ut
ställndngar. 

Efter behandling av ovannämnda ärende, 
till den del det. beror det i propositionen 
ingående lagförslaget, har stora utskottet 
heslutat omfatta det i andra kläm~p.en i 
utskottets för utrikesärenden betänkande 

Helsingfors den 21 april 1937. 

n:o 10 framstäl1da förslaget och får förty 
vördsamt föres}å, 

att Riksdagen rnåtte antaga det i 
rege1·ingens proposition ingående lag
förslaget oförändrat. 





1937 Rd. - Ri~sd. SV1ar. - Prop. N :o 35. 

LR. i k ·s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
om Finlands ·anslutning till konrventionen angående inter
nationena utstälJ.ningar. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 35 om Finlands an
slutning till 'konventionen angående inter
nationella utställningar, och har Riksda
gen, som i ärendet emottagit Utskottets för 
utrikesärenden betänkande N: o 10, beslutat 

godkänna Finlands anslutning till 
den i Paris den 22 november 1928 
undertecknade konventionen an
gående internationella utställningar. 

Därjämte har Riksdwgen antagit föl
jande lag: 

Lag 
om godkännande av vissa be·stämmelser i konventionen angående interna.tionella 

utstä11ning1ar. 

I enlighet med Riksdagens <beslut stadgas: 

De bestämmelser, vil!ka ingå i den i 
Paris den 22 november 1928 undertecknade 
konventionen angående internationella ut
ställningar, skola, såvitt de höra till om
rådet för ·lagstiftningen, vara gällande så
som om dem är överenskommet. 

Helsingfors den 27 april 1937. 

För verkställigheten av sagda bestämmel
ser erforderliga närmare stadganden ut
färdas genom förordning. 
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1937 års riksdag N :o 36. 

Regeriagens proposition till Riksdagen angående lag om 
ändring av lagen den 14 juli 1923, angående grunderna för 
Ilelsingfors universitets organisation, samt angående lag om 
verbtälllghet av den ändrade lagen angående grundetna f"dr 
Helsiilgfots universitets organisation. 

Den regeringsproposition angående i re
geringsformen förutsatt lag om grun
derna för Helsingfors universitets organi
sation, som förelades Riksdagen år 1922, 
byggde på den av universitetets konsisto
rium ursprungligen omfattade principen, 
att den offentliga universitetsundervisnin
gen skulle meddelas å två särskilda linjer, 
en finskspråkig med professurer i alla ordi
narie examensämnen och en svenskspråkig 
med professurer i alla grundläggande och 
centrala läroämnen. Emellertid godkände 
Riksdagen ett från propositionen betydligt 
avvikande system, enligt vilket dels under
visningsspråket lämnades beroende på pe
riodiskt förnyat konstaterande av propor
tionaliteten mellan studerandena av de 
olika språkgrupperna, dels åter en grund 
lades för tiUkomsten av en särskild svensk
språkig linje. 

Medan de nuvarande, den 14 juli 1923 
fastställda universitetslagarna varit gäl
lande, hava språkförhållandena vid univer
sitetet undergått en väsentlig förändring. 
Huru förhållandet mellan antalet stu
derande av de olika språkgrupperna för
ändrats, framgår därav, att, medan år 1923 
antalet finskspråkiga studerande uppgick 
till c. 71 % och svenskspråkiga till c. 
29 %, motsvarande siffror för närvarande 
äro: för finskspråkiga c. 85% och för 
svenskspråkiga c. 15 %. Inom de olika fa
kulteterna och sektionerna växlar antalet 
finSkspråkiga studerande mellan 78.7 och 

76G-a7 

92 % samt antalet svenskspråkiga mellan 
2l.a och 8 %· 

Till följd av den snabba utvecklingen 
av våra bildningsförhållanden kan den nu
varande universitetslagen ej anses motsvara 
de förändrade förhållandena. Rätt snart 
befanns det, att en tvåspråkighet, därvid de 
finskspråkiga studerandena måste till
godogöra sig även på svenska med
delad undervisning, ej kunde upprätthållas. 
Fördenskull blev ett särskilt anslag erfor
derligt för anordnande av finskspråkig un
dervisning i de ämnen, i vilka sådan annars 
icke stod tå:ll buds. Med tiden har det ock 
tett sig allt svårare att på finskspråkiga ve
tenskapsmän, som aspirerade på lärartjän
ster vid universitetet, ställa den fordran, att 
de, förutom fullständig kunskap i sitt mo
dersmål, skulle äga förmåga att hålla före
läsningar och meddela individuell under
visning på det andra språket. Å andra 
sidan kan ej heller den bestämmelsen i nu 
gällande 1lag om språkkunskap, som lämnar 
sökande till lärartjänst fritt att välja, i vil
ketdera av de inhemska språken, finska 
eller svenska, han önskar styrka sin full
ständiga kunskap, anses sakenLig. Ty se
dan antalet svenskspråkiga föreläsningar 
till följd av den överväldigande tillväxten 
av finskspråkiga studerande nedgått :till 
jämförelsevis en obetydlighet, leder nämnda 
valfrihet lätt därhän, att tjänsteinnehavare 
ej fullständigt behärskar sitt undervis
ningsspråk, finska. 



2 N:o 36 

Då det är klart, att universitetet i 
främsta rummet måste tillgodose den stora 
finskspråkiga studentmajoritetens behov att 
få åtnjuta undervisning på sitt modersmål 
i alla ordinariter företrädda ämnen, och 
därtill i betraktande tages, att statsuniversi
tetet bör utgöra ett ledande organ för den 
finsknationella kulturen i landet, har en 
ändring av gällande universitetslagar visat 
sig vara av behovet påkallad. 

Emellertid har det visat sig svårt att 
åvägabringa en ny lagstiftning, vilket fram
går därav, att de många förslag, som 
under de senaste åren uppgjorts, ej lett 
till resultat. Den tanken, att den offent
liga undervisningen vid universitetet borde 
uppdelas på två särskilda språkliga linjer, 
har väckts ånyo. Därvid hava dock vid 
olika tidpunkter framträtt skiljaktiga för
slag beträffande sådana omständigheter 
som den svenskspråkiga linjens omfattning 
samt sättet för meddelande av individuell 
undervisning och anställande av förhör, 
varav åter det kunskapsmått i det andra 
inhemska språket, som av lärare skall 
fordras, blir beroende. Man har tänkt sig, 
att en svenskspråkig linje i samband med 
Helsingfors universitet kunde medgivas en 
inskränktare eller vidsträcktare administra
tiv självstyrelse. Och slutligen har plane
rats en överflyttning av den svensksprå
kiga universitetsundervisningen till Åbo i 
samband med därvarande svenskspråkiga 
akademi (Åbo Akademi) med understöd från 
statens sida antingen för en utvidgning av 
akademins egen verksamhet eller för inrät
tande av en fristående avdelning (ett 
annex). Denna plan förföll dock till följd 
av Åbo Akademis avvisande hållning. In
rättande av ett fristående, om också mindre 
svenskspråkigt statsuniversitet jämte nö
diga inrättningar har åter redan på grund 
av därmed förenade stora kostnader, andra 
skäl att förtiga, befunnits ogörligt. 

På samma gång som man sålunda finner, 
att alla de förslag till ändrin,g av 

språkförhållandena vid universitetet, som 
sett dagen, förfallit, måste å andra sidan 
konstateras, att ett dröjsmål med frågans 
avgörande är ägnat att vidmakthålla en 
spänning mellan de båda språkgrupperna i 
landet. Fördens'lrnll har det ock ansetts i 
landets intresse påkallat att söka komma 
till en sådan reglering av universitetsfrå
gan, som skulle för statsuniversitetet öppna 
väg för en lugn utveckling. Därvid bör 
man enligt regeringens uppfattning upp
giva alla förslag, som skulle rubba Hel
singfors universitets administrativa enhet. 

Vid närmare prövning :w frågan om den 
principiella grund, på vilken ordnandet av 
undervisningsförhållandena vid universite
tet i sprakligt avseende borde byggas, bör 
hänsyn tagas till den här ovan redan på
visade förändring i förhållandena, som un
der de senaste åren inträff<at. Den blivande 
universitetslagen måste tillförsäkra den 
finskspråkiga studerande ungdomen en på 
modersmålet skeende undervisning, medde
lad av 'ordinarie lärare i alla ordinariter 
företrädda ämnen. Detta är nödvändigt re
dan av rent praktiska skäl, enär kunskap i 
svenska ej längre förekommer i sådan ut
sträckning, som ,erfordras för att kunna 
följa med undervisningen på detta språk. 
Men eftersom Finlands statsuniversitet är 
det enda fullständiga universitetet i värl
den, där högre undervisning på finska språ
ket meddelas, är ovanberörda slutsats också 
av principiella skäl den enda möjliga. Be
dömes saken ur denna synpunkt, måste det 
anses naturligt, att förvaltningens och den 
ordinarie undervisningens språk vid stats
universitetet i landet skall i allmänhet vara 
finska. 

Då UDJiversitetet har att för landets 
tjänst utbilda jämväl studerande, vilkas 
modersmål är svenska, och då en del av 
dem bereder sig för tjänstemanna- och lä
rarverksamhet bland den svensktalande be
folkningen, päkallar också denna omstän
dighet beaktande vid ordnandet av under-
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"\t:isningsf.örhållandena vid universitetet. I 
14 § 3 mom. regeringsformen stadgas, • att 
den finskspråkiga och den svenSksp:diki'ga 
befolkningens 'kulturella: ·behov skola· a-i sta
ten enligt enahanda · grunder tillgodoses. 
Vid övervägande' av de åtgarder, soni härav 
föranledas, ·bÖr' det -föreliggande kulturella 
behovets v·erkliga vikt samt de kostnader 
behovet kräver tagas i betraktande. 

Vid ordnande av den svenskspråkiga tini
v~rsitetsundervisningen synes . det . över
huvud sakenligt att såsoin undervisnings
ämnen ·bestämma de viktigaste och centra
laste disciplinerna, jämte det· utbildningen 
av studerande, som speciellt· avse att bliva 
tjänstemän å svenskspråkiga 'områden eller 
lärare i svensksprå:kiga skolor tillika bea:kc 
tas. 

Utbildning av präster .för svenskspråkiga 
församlingar är vid Helsingfors universi
tet ej längre nödvändig, sedan Åbo Aka
demi åtagit sig att draga försorg' därom. 
Likaså kan agrikultur-forstvetenskapliga fa
kulteten avvåra svenskspråkig undervis
ning, emedan på de verksamhetsområden, 
för vilka studier inom denna :l'akultet be~ 
drivas, studiespråket ej synes vara av av~ 
görande betydelse och enär antalet svensk
språkiga studerande inom fakulteten i all
mänhet varit ganska ringa. 

A v ovananförda · skäl torde den ·svensk
språkiga undervisningen kunna i hlivudsak 
koncentreras inom juridiska fakulteten samt 
i filosofiska fakultetens historisk-filologiska 
och matematisk-naturvetenskapliga sektio
ner. Inom juridiska fakultet·en ·borde så
som centrala discipliner anses civilråtten 
samt straff- och processrätten ävensom 
offentlig rätt, i vilka undervisning på 
svenska skulle meddelas av ordinarie pro
fessorer. Av historisk-filologiska sektio
nens discipliner äro nordisk filologi och 
den svenska litteraturen, vilka båda alla
redan i anseende till sin natur förutsätta 
svenskspråkig undervisning, filosofi, histo
ria samt pedagogik och didaktik att anse 

såsom ·så · · centra'la, ' att• undervisning · ~ 
dem • på · svenska borde . meddelas. In'Om 
matemittisk~naturvetenskapliga sektiorlsn 
borde i fysik, ikemi, zoologi, botanik o~h 
matematik, i betraktande ·av deras centrala 
karaktär, svenskspråkig undervisning stå 
till. buds. Vidkommande.'· undervisningen 
inom medicinska fakulteten, är det ·icke 
lika klart, att även inom denna undervis
nirlg hord e' meddelas på sV~nska och sär
skilt skulle anordnande av en proportio
nellt lika omfattande svenskspråkig un
dervisning inom denna fakultet ; med
föra betydande kostnader. Billighetsskäl 
synas dock tala för· att jämväl inom :medi
cinska fwkulteten skulle, om o0k i begrän
sad ornfttttning, meddelas undervisning ·på 
svenska språket, vilket även stode i överens
stämmelse med andan i 14 § regeringsfor
men. Men då det' blir svårt att fa.stslå de 
läröämnen, i vilka sVenskspråkig medicinsk 
undervisning borde meddelas, · har föresla
gits, att inom medicinska: :fakulteten in
rättas tvänne till sitt ämne föränderliga 
professurer, varvid man tänkt sig, att de 
närmast skulle avse två av följande :fem 
läroä1p11en av central natur: fysiologi, me
dicinsk kemi, inre medicin, kirurgi och 
patologisk ~mato:m:i. Inalles bord~ alltså 
vid universitetet upprätthållas femton: ordi
narie professurer, viiikas innehavare skulle 
meddela undervisning på svenska. 

I betraktande av deTI: särställning inn~
havare av personella extraordinarie pro~ 
fessurer och docenter· intaga inom lärar
kåren - de förstnämnda äro ej innehavare 
av fast tjänst och de senare hava rätte
ligen blott tillstånd att föreläsa och 'åt
njuta i allmänhet ej ordinarie lon - har 
man ofta varit benägen att medgiva dem 
rätt att själv välja sitt undervisningsspråk. 
Med hänsyn till det ovan sagda hava också 
lindrigare fordringar i avseende å språk
kunskap ställts på docenter, vilka icke åt
njutit docentstipendium. Det synes dock 
sakenligt, att universitetsmyndigheterna vid 
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uppgörande av det ädiga. undervisnings
programmet mä kunna. med hänsyn tagen 
till undervi~ingsbehoven besluta, pä vilket 
spl"äk innehavare av personell extraordi
narie profe~ur och docent skall me.ddela 
undervisning, enär sålunda i undervisnings
prQg:rammet kunna upptagas nödiga spe
~ialkurser och sörj·as för meddelande av 
·preliminärundervisning åt studerande med 
alika språk. Denna synpunkt har vid lag
förslagets avfattande blivit beaktad genom 
att beträffande innehavares av personell 
extraordinarie professur och docents under
visningsspråk föreslå, att därom skall be
slutas vid uppgörande av undervisnings
program för läsåret. 

Med avseende ä den språkkunskap, som 
av lärare vid universitetet skall fordras, 
bör såsom ledande princip anses, att sö
kande till lärartjänst eller befattning full
ständigt behärskar finska, huvudspråket 
för förvaltningen och den ordinarie under
visningen vid universitetet. Förutom .full
ständigt behärskande av finska språket bör 
av sökande till lärartjänst vid universitetet 
fordras förmåga ·att förstä svenska och de 
svenskspråkiga studerandena sålunda till
försiiikras rä:tt att vid övningar, förhör och 
prov såväl muntligen som skrifHigt an
vända sitt modersmål. Härvid ordnas för
hören och examina med svenskspråkiga stu
derande sålunda, att frågorna till dem 
framställas på finska, men fä av dem be
svaras på svenska. 

En särgrupp i fråga om fordringarna 
på snräkkunskap utgöra innehavarna av de 
femton professurer, vilka komme att med
dela svenskspråkig undervisning. Av dem 
f!ikulle fordras fullständig kunskap i 

svenska samt i de finskspråkiga elever
nas intresse sådan kunskap i finska, att 
de på detta språk kunde meddela under
visning och anställa examina. Faikulteterna 
och sektionerna vore nämligen, som hit
tills, berättigade att vid behov uppdela 
examensskyldigheten mellan de olika pro
fessorerna i samma ämne. 

För att kunna utnämnas till personell 
tUttra'ordinarie professor eller till docent 
skulle fordras att sökanden antingen fyller 
de allmänna fordringarna på språkkunskap 
för lärare vid universitetet, således att \han 
fullständigt behärskar finSka och därjämte 
förstär svenska, eller att han förutom full
ständig kunskap i svenska äger förmåga 
att meddela undervisning ·och anställa exa
mina på finska. 

För slutligt genomförande aN rde före
slagna ändringarna ilrnnde medgivas en 
övergängstid av fem är. Under denna tid 
skulle kansler tillkomma rätt att medgiva 
undantag frän de nya stadgandena. Ford
ringarna pä språkkunskap skulle dock ge
nast äga tillämpning med avseende å de 
tjänsteinnehavare, som utnämnas efter det 
lagen trätt i kraft. 

För förslagets förverkligande äro vissa 
omregleringar med avseende ä redan före
fintliga professurer vid universitetet samt 
inrättande av ett antal nya lärartjänster 
av nöden. 

Enär den studerande un~domen bör till
läggas frihet att själv bestämma, huruvida 
den vill ansluta sig till studentnation eller 
ej, har i 23 § inrymts ett sta:dgande 
härom. 

De lagförslag, som föreläggas Riksdagen 
till antagande, äro sä lydande: 
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Lag 
om ändring av lagen anpade gnlnder.oa för Helsingfors universitets organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 21, 22 och 23 §§ i lagen av den 14 juli 1923, 
angående grunderna för Helsingfors universitets organisation, ändras samt sagda 
lag kompletteras med en ny 25 a § på sätt som följer: 

21 §. 
Universitetets undervisningsspråk är 

finska. 
Svenskspråkig studerande vare berätti

gad att vid övningar, förhör och prov så
väl muntligen som skriftligen begagna sitt 
modersmål, såvida icke annat av ämnets 
art påkallas. 

Utan hinder av vad i l mom. sägs må 
svenska språket användas såsom undervis
ningsspråk i fall, om vilka särskilt stadgas 
i den lag, som angående verkställighet av 
denna lag utfärdas. 

Främmande språk må i mån av behov 
användas såsom undervisningsspråk vid 
framställning rörande utländskt språk eller 
utländsk litteratur. 

Utländsk lärare, som förordnats att an
tingen temporärt eller jämlikt 84 § i rege
ringsformen såsom ordinarie förestå 'lärar
tjänst vi·d universitet·et, är berättigad att 
såsom uteslutande undervisningsspråk an
vända främmande språk. 

22 §. 
För varje läsår skall undervisningsplan 

av mindre konsistorium på framställning 

av fakulteterna uppgöras och kansler till 
stadfästelse föreläggas. 

23 §. 
Bland den studerande ungdomen verka 

en studentkår och nationer. Anslutning till 
nation vare frivillig, och må studerande 
icke åvälvas ekonomi~a förpliktelser på 
den grund, att han ieke tillhör nation. 

studentkåren och nationerna äga rätt till 
självstyrelse, på sätt därom i förordning 
stadgas. 

25a §. 
Universitetets ämbetsspråk är finska. 
Enskild sakägare vare dock berättigad 

att använda sitt eget språk, finska eller 
svenska, samt därpå utfå expedition. 
Samma rätt tillkomme oek studentnation. 
Tillkännagivanden angående undervisnin
gen utfärdas på finska språket. Lärare, 
som meddelar undervisning på annat språk, 
vare likväl berättigad att utfärda dylika 
tillkännagivanden på det språk, på vilket 
undervisningen meddelas. Lärare äge ock 
rätt att på svenska språket till fakultet 
avgiva skriftligt utlåtande rorande svensk
språkig studerande. 
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Lag 
om verkställighet av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets 

organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut stad~~s: : 

! ', , '. 

De fasta och föränderliga ordinarie pro
fessu;reL'~a vid. ~:a:~;;ls~:ngfo;r!;! un~;ve:rsitet o:m: · 
org-ap.iser~s i Jl1åiJ; av beh~v· tillfasta och 
föränderliga. 

! •·:'· " ,. ::.·2:§.. ,'1, 

Vid omorganisation av professur~r i en
lighet med l § skall iakttagas, att inne
havarna av femton fasta ordinarie profes
lll.lrer meddela undervisning . på · svenska 
språket. · För·· dessa professurer ·bestämmas 
f(\ljande läroområden: civilrätt, straff- och 
proc~srätt, offentlig rätt, nordisk filologi, 
svensk litteratur, filosofi,. ·historia, pedago
gik och didaktik, fysik, kemi, zoologi, bota
nik och matematik Dessutom skola inom 
medicinska fakulteten finnas två till· sitt 
undervisningsämne föränderliga professu
rer. 

Utöver· de här ovan i . l momentet 
nämnda professurerna skall vid universi
tetet: finnas en lektorstjänst i svenska, 
va;t's . innehavare likaledes meddelar under~ 
visning på svenskaspråket. 

3 §. 
Lära~e, som enligt 2 § meddelar under

visning på svenska, kan, såvida ej hans 
egen undervis:p.ingsskyldighet ställer hinder 
därför, vid behov förpliktas att biträda den 
finskspråkiga professorn . på samma läro
område vid anställande av examina, förhör 
och skriftliga övningar. 

4 §. 
Om undervisningsspråket för innehavare 

av personell extraordinarie professur och 

, ·doqent qestämriles; med; 'beaktand~ av ·un
dervisningsbehoven, i undervisningspro
grammet: för läsåret:· · 

' ' :5. §., 
För erhållande av lärartjänst eller be

fattning vid universitetet fordras, med ne
dannämnda undantag, att sökanden till 
tjänsten eller befattningen fullständigt be
härskar finska språket ·och förstår svenska. 

A v de ovan i 2 § nämnda lärarna fordras 
förutom fullständig kunskap i svenska 
språket förmåga att meddela undervisning 
och anställa examina på finska. · 

För att kunna ritnämnas till personell 
extraordinarie professm eller tiH docent 
fo11dras, att sökanden antingen fullständigt 
behärskar finska språket och förstår 
svenska 'eller att han· jämte fullständig 
kunskap i svenskå ·språket äger förmåga 
att meddela undervisning och anställa 
examii:ta på finska. 

Den, som förordnas att såsom assistent 
eller amanuens meddela undervisning eller 
biträda vid undervisning, bör äga god 
kunskap i finska språket och förstå svenska. 
Assistent eller amanuens, som biträder 
innehavare av i 2 § nämnd professur, bör 
dock jämte fullständig kunskap i svenska 
språket äga förmåga att meddela under
visning och anställa förhör på finska. 

Den, som förordnas att såsom vikarie be
strida lärartjänst eller -befattning, bör äga 
enahanda språkkunskap som tjänstens eller 
befattningens ordinarie innehavare. 

I denna paragraf stadgad språkkunskap 
fordras ej av lektor i utländskt språk. 
Angående lektorstjänsten i svenska språket 
skall gälla, vad därom är särskilt stadgat. 
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Huru språkkunskapen skall ådagaläggas, 
bestämmes av konsistorium. 

6 §. 
Angående den språkkunskap som fordras 

av innehavare av annan tjänst eller be
fattning vid universitetet än lärares stad
gas genom förordning. 

7 §. 
Denna lag ändrar iCke tidigare ut

nämnd innehavare av personell extraordi
narie professur tillkommande rätt att själv 
bestämma sitt undervisningsspråk. 

8 §. 
Under fem år, räknat från denna dag, 

äge kansler rätt att på framställning av 
konsistorium medgiva undantag från stad
gandena i 21 § av lagen angående grun-

Helsingfors den 31 mars 1937. 

derna för universitetets organisation och 
denna lag. Ej må dock eftergift med av
seende å fordringarna på språkkunskap en
ligt denna lag beviljas annorledes än på 
sätt i 5 § av lagen den l juni 1922 är 
stadgat angående den språkkunskap, som 
skall av statstjänsteman fordras. 

9 §. 
Närmare bestämmelser om verkställighet 

av den i dag utfärdade lagen om ändring 
av lagen angående universitetets organisa
tion sä oclr av denna lag meddelas genom 
,förordning. 

10 §. 
Härigenom upphäves lagen den 14 juli 

1923 om genomförande av lagen angående 
grunderna för Helsingfors universitets 
organisation. 

Rep111blikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Undervisningsminister Uuno Hannula. 
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G r u n d rl a g ,g u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 3 
med anledning rav regeringens proposition amgående 1ag 
om ändring av liagen den 14 j!U:li 1923, rangåen:de grun
derna för Hrelsingfo'I'S universitets organisation, samt an
gående rliaig om verkstäJllirget 3/V den. ändmde lagen an
gäende gTIUDidern.a för Helsingfors univ;ersitets organi
sation. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag 
av den 6 innevarande april till grundlags
utskottet ,för beredning remitterat regerin
garrs ovannämnda proposition n:o 36 samt 
jämte fyra skilda protokollsutdrag, samt
liga av den 18 september 1936, följande 
vid sagda års riksdag väckta lagmotioner: 
rdgsm. J. Annalas m. fl. lagmotion n: o 8 
och rdgsm. V. Annalas m. fl. lagmotion 
n:o 9, vilka båda innehålla förslag till 
lagar om ändring av lagen om grunderna 
för Helsingfors universitets organiSation 
och lagen om genomförande av sagda lag, 
rdgsm. Söderhjelms m. fl. lagmotion n: o 10 
med förslag till lag om 'ändring av lagen 
angående grunderna för Helsingfors uni
versitets organisation och lag om genom
förande av sagda lag samt rdgsm. H. Ryö
mäs m. fl. lagmotion n: o 11 med förslag 
till lag angående ändring av lagen om 
grunderna !ör Helsingfors universitets or
ganisation. 

Då de ovannämnda lagförslagen behandla 
samma rättsområde, har grundlagsutskot
tet handlagt dem alla i ett sammanhang. 
Utrskottet har haft sig föi'elagda de aktstyc
ken, som vid Helsingfors universitets kon
sistorium tillkommit vid behandlingen av 
frågan om reformering av universitetslag
stiftningen. Likaså har för utskottet före
tetts den utredning över en del studentna
tioners ekonomisim ställning, vilken grund
lagsutskottet anskaffat vid 1934 års riksdag 
under behandlingen (grundlagsutskottets 
betänkande n:o 7/1934 Rd.) av den, i sam
band med den sagda år till riksdagen över-

lämnade propositionen n:o 99 handlagda, 
vid föregående års riksdag väckta lagmo
tionen n:o 34. Ytterligare har utskottet 
införskaffat utdrag ur det statsrådsproto
koll, som tillkommit vid undervisningsmi
nisteriets föredragning den 31 sistlidne 
mars, och utdrag ur statsrådsprotokollet 
vid undervisningsministerns föredragning 
samma dag för republikens president, till 
den del de bel'Öra handläggningen av re
geringens ifrågavarande proposition, även
som det av kansler vid Helsingfors uni
versitet beträffande sagda ärende, såvitt 
det rör universitetet, avgivna uHåtande, som 
ingår i det förstnämnda protokollsutdraget. 

Enligt grundlagsutskottets åsikt har frå
gan om en reformering av 1agstiftningen 
rörande Helsingfors universitet i regerin
gens proposition lösts på ett rä:ttvist och 
ändamålsenligt sätt. - Utskottet förordar 
förty på grund av de skäl, som nämnas i 
propositionen, antagandet av de i den
samma ingående lagförslagen, likväl med 
vissa här nedan anförda ändringar, vilka 
äro av f'Ormell art. Utskottet utgår härvid 
från, att medelst understöd, som beviljas 
genom statens försorg, de studentnationers 
ställning i erforderlig utsträckning tryg
gas, för vilka nationstvångets upphävande 
möjligen kunde medföra mer avsevärda 
ekonomiska svårigfueter på grund av deras 
nuvarande skulder. Grundlagsutskottet får 
förty vördsamt föreslå, att Riksdagen 
måtte besluta 

antaga lagförslagen i följande ly
delse: 
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Lag 
om ändrl.ng av lagen angående grunderna för Helsingfors universi<tets organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 21, 22 och 23 §§ i lagen av den 14 juli 
1923, angående grunderna :för Helsingfors universitets organisation, ändras samt 
sagda lag kompletteras med en ny 25 a § på sätt som följer: 

21 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

22 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

23 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

25 a §. 
(l mom. likasom i regeringens proposi

tion.) 
Enskild sakägare vare dock berättigad 

att använda sitt eget språk, finska eller 
svenska, samt därpå utfå expedition. 
Samma rätt tillkomme ock studentnation. 
Tillkännagivanden angående undervisnin
gen utfärdas på finska språ:ket. Lärare, 
som meddelar undervisning på annat språk, 
vare likväl berättigad att utfärda dylika 
tillkännagivanden på det språ:k, på vilket 
undervisningen meddelas. Lärare äge ock 
rätt att på svenska språket till fakultet 
avgiva skriftligt utlåtande rörande :svensk
språkig studerande eller svenskspråkig lä
rartjänst. 

Lag 
om V'erk!srtällighet av lagen angående grunderna för Helsingfors univ,ersitets 

organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

2 §. 
Vid omorganisation av professurer i en

lighet med l § skall iakttagas, att inne
havarna av tretton ordinarie professurer 
meddela undervisning på svenska språket. 
För dessa professurer 'bestämmas följande 
läroområden: civlilrätt, straff- och process
rätt, offentlig rätt, nordisk filologi, svensk 
litteratur, filosofi, historia, pedagogik och 
didaktik, fysik, kemi, zoologi, botanik och 
m&~ematik. Härutöver skola inom medi
c;inska fakulteten finnas två till sitt under-

visningsämne föränderliga ordinarie pro
fessurer. 

(2 mom. likasom i regeringens propo
sition.) 

3 §. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

4 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

5 §. 
(1, 2 och 3 mom. ·1ikasom 'l regering·ens 

p roposi tio n.) 
Den, som förordnas att såsom assistent 

eller amanuens meddela undervisning eller 



Umversite~a.gstiftningen. 

biträda vid undervisning, bör äga god 
kunskap i finska språket och förstå svenska. 
Assistent eller amanuens, som biträder 
innehavare av i 2 § nämnd professur, bör 
(utesl.) jämte fullständig kunsikap i svenska. 
språket äga fömnåga att meddela under
visning och anställa föDhör på finska. 

(5, 6 och 7 mom. likasom i regeringens 
proposition.) 

6 §. 
(Likasom i reg.eringens proposition.) 

ikraftträdande, äge kansler rätt att på 
framställning av konsistorium medgiva 
undantag från stadgandena i 21 § ·av la
gen angående grunderna för universitetets 
organisation, så ock från denna lag. Ej 
må dock eftergift med avseende å fordrin
garna på språ:kkunskap enligt denna lag 

· beviljas annorledes än på sätt i 5 § av 
lagen den l juni 1922 är stadgat angående 
den språkkunskap, som skall av statstjäns
teman .fordras. 

9 §. 
7 §. Närmare bestämmelser om verkställighet 

(Likasom i regeringens proposition.) (utesl.) av denna lag meddelas genom för
ordning. 

8 §. 10 §. 
Under fem år, räknat från denna lags (Likasom i regeringens proposition.) 

Hänvisande till vad ovan sagts och då 
de övriga ändringar, vilka härutöver före
slagits i de till behandling föreliggande lag
motionerna, icke äro tillräckligt motiverade, 
får utskottet därjämte vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 15 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Lehtonen, viceordföranden Vil
lmla, ledamöterna J. Annala, Estlander, 
Kil pi, Koponen, La:hdensuo (delvis), Lei-

att Riksdagen måtte besluta av
böja samtliga i sagda motioner ~n

gående lagförslag. 

nonen, Lonkainen, Lumme, Salmiala, Tervo, 
Toivonen och Wiik samt suppleanterna 
Kivimäki, Söderhjelm och Takala .. 
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Reservationer. 

EnBgt mitt .förmenande innebär rege
ringens proposition i stort sett ·en tillfreds
ställande lösning för universitetsfrågans 
avförande från dagordningen. Det hade 
visserligen varit önskligt, att det möjlig
gjorts att för i framtiden m:å:hända upp
kommande oundgäng"liga behov genom i 
statsförslaget beviljade anslag inrätta även 
andra svenskspråkiga professurer än de, 
vilka föreslås i regering'ens proposition. 
Likaså hade utan att rubba enhetligheten 
i universitetets förvaltning de svensksprå
kiga professorerna kunnat beviljas rätt att 
under ordförandeskap av rektor eller pro
rektor sammanträda för att överlägga och 
till korrsistoriet •avgiva utlåtanden angående 
den svenskspråkiga universitetsundervisnin
gens behov. J ag har dock icke, i betrak
tande av nödvändigheten av att ärendet 
bringas till ett slutligt avgörande ännu 
vid denna rikSdag, ·funnit det möj·ligt att 
i dessa punkter framställa förslag till 
ändringar i regeringens proposition. Där
emot är det enligt min åsikt nödvändigt 
att ändra de stadganden i propositionen, 
vilka beröra de :studerandes skyldighet att 
tinhöra nationer samt organisationen av 
den svenskspråkiga unive~sitetsundervisnin
gen. Regeringsformen förpliktar visserli
gen icke regeringen att, innan den till riks
dagen överlämnar proposition angående en 
universitetet berörande fråga, infordra ut
låtande av universitetets konsistorium an
gående denna fråga, därest blott utlåtande 
införskaffas före iagens stadfästande. Med 
hänsyn till vad som vore ändamålsenligt 
och i enlighet med gammal praxis borde ett 

I. 

dylikt utlåtande rörande propositionen dock 
hava införska&fats, till den del den gäller 
nati'onsinstitutionen, enär universitetets 
konsistorium icke tidigare behandlat detta 
ärende. För ernående av rättelse och på 
det att det icke må bliva nödvändigt att, 
på grund av det utilåtan1de konsistoriet 
kommer att avgiva, till prövning upptaga, 
huruvida :hela lagförslaget borde förkastas, 
borde saken i ifrågavarande hänseende 
ordnas på det sätt, som föreslagits i 
regeringens till 1935 års urtima riksdag 
avlåtna proposition, nämligen sålunda, att 
genom förordning skulle stadgas, på vilka 
villkor studerande 1finge bedriva studier 
vid universitetet utan att tillhöra någon 
nation. Då konsistoriets utlåtande om för
ordningen ikomme att ·införskaffas, innan 
densamma utfärdades, och då dess utfär
dande, beroende på konsistoriets utlåtande, 
även kunde få förfalla, skulle den univer
sitetet av gammalt tillkommande möjlig
heten att på ett behörigt sätt inverka på 
avgörandet av en densamma berörande 
fråga icke åsidosättas. Sakens ordnande 
på det sätt jag föreslagit skulle jämväl 
göra det möjligt •att undersöka nationernas 
ekonomiska ställning, innan ,nationstvån
get'' möjligen avskaffades, och att vidtaga 
åtgärder för tryggande av deras stä1lning, 
därest denna 'förefölle att bliva vansklig. 
Likaså kunde, ifall den nya ordningen 
befunnes utgöra ett steg i orätt riktning, 
felet lättare rättas, därest rfrågan ordnats 
genom rförordning och icke genom lag. 
Vad beträffar organisationen av den 
svenskspråkiga universitetsundervisningen, 
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är det enligt mitt förmenande icke ända
målsenligt, att de 1ämnen, i vilka svensk
språkig universitetsundervisning meddel~s, 
faststäHas i sjä:lva lagen, utan borde här 
endast antalet ämnen, i viLka sådan under
visning skall meddelas, 'fixeras, enär i det 
förra :fallet möjligheten att med avseende 
å undervisningsämnena vidtaga av förhål
landena ·pä!ka:llade ändringar inskränkes 
och försvåras. Likaså borde anorduandet 
av svensksprå!kig elementär- och hjälpun
dervisning inom gränserna för utgiftsstaten 

möj.liggöras. Obilligt är jämväl, att profes
sor, som utan ansökan utnämnts till sin 
tjänst, ifall han är en inhemsk man, icke 
får bestämma sitt undervisningsspråk, men 
detta däremot medgives, därest han är ut
länning. Likaså borde docffilt, som icke åt
njuter docentstipendium, äga rätt att själv 
bestämma sitt undervisningsspråk. På 
dessa grunder föreslår jag, att följande 
ändringar vidtagas i regeringens propo
sition: 

Lag 
om ändring av lagen angående grunderna för Helsingfors UIIliversite:ts organisation. 

23 §. 
Den studerande ungdomen bildar en stu

dentkår och inom densamma verka natio
ner. (Utesl.) 

Angående de villkor, under vilka stu-

dent får bedriva studier vid universitetet 
utan a.tt tq;'llhöra nation, så ock angående 
studentkårens och nationernas självstyrelse 
samt deras disciplinära myndighet stadgas 
genom förordning. 

Lag 
om verkställighet av lagen ~angäende gr.u.ndema för Helsingfors universitets 

organisation. 

2 §. 
Vid omorganisation av professurer i en

lighet med l § skall iakttagas, att inneha
varna av femton .fasta ordinarie professurer 
meddela undervisning på svenska sprä!ket. 
Av dessa professurer skola inom juridiska 
fakulteten finnas tre samt inom filosofiska 
fakultetens historisk-filologiska och mate
matisk-naturvetenskapliga sektioner inom 
vardera fem. Dessutom skola inom medi
cinska ,fakulteten finnas två till sitt un
dervisningsämne föränderliga professurer. 

Såsom läroom1·åde för dessa professurer 
skall vid den i 1 § omförmälda omorganisa
tionen fastställas ett centralt läroämne. 

I den mån det visar sig nödvändigt att 
meddela akademisk elementär- och hjälp
undervisning på svenska språket, må sådan 
anordnas på grundvalen av ett särskilt, för 
ändamålet i statsförslaget upptaget anslag. 

4 §. 
Angående innehavares av personell extra

ordinarie professur och docentstipendium 
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åtnjtdande docents undervisningsspråk be
stämmes, med bea:ktande av underv<isnings
behoven, i undervisningsprogrammet för 
läsåret. 

Helsingfors den 15 april 1937. 

IL 

Enligt 77 § regeringsformen och 4 § 
2 mom. lagen den 14 juli 1923 angående 
grunderna för Helsingfors univ·ersitets or
ganisation äger regeringen icke rätt att till 
Riksdagen avlåta proposition angående lag, 
som gäller universitetet, innan universite
tet varit i tillfälle att avgiva utlåtande i 
ärendet. Rörande regeringens föreliggande 
proposition har, ehuru i densamma före
slås sådana ändringar i grunderna för 
universitetets organisation, beträffande 
vilka universitetet ieke <tidigare :haft till
fälle att framstäHa sin ståndpunkt, uni
versitetets utlåtande dock ic~e ·inhämtats. 
Enligt min åsikt har regeringen vid så
dant förhållande åsidosl;lltt universitetets 
rätt till självförvaltning och brutit mot 
grundlagen. Då även grundlagsutskottet 
vägrat a:tt före ärendets avgörande anhålla 
om universit·etets utlåtande i saken, ·har 
även utskottet enligt min uppfattning för
farit lagst11idigt. Redan på grund av 
dessa skäl borde det lagförslag grundlags
utskottet godkänt förkastas såsom formellt 
tillkommet i lagstridig .ordning. 

Men det ifrågavarande lagförslaget är 
även sakligt sådant, att jag icke kan god
känna detsamma. Det tilllfl'edsställer i0ke 
de fordringar på rä.U och billighet, som. 
från finsknationellt ·håll framställts med 
avseende å Helsingfors universitet ooh 
vilka <innebära, att av detsamma skulle ska-

Professor, som utnämnts utan ansökan, 
så ock docent, som icke åtnjuter docent
stipendium, äge rätt att själv välja sitt un
dervisningsspråk. 

T. M. Kivimäiki. 

pa.S en härd för och en kraftig befordrare 
av den finsknationella kulturen och and
liga odlingen. Det av grundlagsutskottet 
god!kända lagförslaget skulle, efter det det
samma blivit lag, tvärtom utgöra ett hin
der för den för närvarande på grundvalen 
av gällande lag skeende, om också lång
samma naturliga utvecklingen i riktning 
mot ett fullständigt finskt universitet. 
Den omständigheten, att antalet ordinarie 
pro:Eessorer, vilka meddela undervisning på 
svenska, skulle fastställas till femton obe
roende av, att antalet svensktalande stu
derande i proportion till ·de finsktalande 
år för år oavbrutet nedgår, skulle befästa 
universitetets egenskap av tvåspråikigt utan 
hänsyn till den naturliga utvecklingen. 

Genom lagförslaget skulLe dessutom den 
gamla kulturanstalten vållas skada, då de 
studerandes skyldighet att tillhöra någon 
nation avskaffades. Detta skulle på det 
kraftigaste rubb a na tionsinstitu tiorrens 
grundvalar, och samtidigt skulle det stora 
kultur- oc:h uppfostringsarbete försvåras, 
vilket nationerna för närvarande utföra. 
Avskaffas skyldigheten att tillhöra nati<on, 
skulle ·dessutom den disciplinära kontrollen 
över de studerande försvåras. Regeringen 
har i sin proposition icke kunnat anföra 
några som helst sa!kliga skäl för ett 
avskaffande av skyldigheten att till:höra na
tion. Orsaken till att man önskar tillintet-
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göra grunden för den nuvarande nations
institutionen kan även sökas endast i parti
politiska strävanden. 

De fördelar, som kunde uppnås genom 
lagförslagets godkännande, motsvara icke 
de stora olägenhet·er och uppoffringar, 
vilka skulle bliva följden därav för finsk
heten och det finsknationella kulturarbe-

tet. På grund härav borde lagförslaget 
förkastas såsom skadl·igt för finskheten. 

l\ied stöd av det ovan anförda och med 
hänvisning till den i lagmotionen n:o 9 
anförda motiveringen föreslår jag, 

att Riksdagen måtte ctntaga föl
jande lagförslag: 

Lag 
om ändring aw 18, 21 och 22 §§ lagen den 14 juli 1923 angående gTUnderna för 

Helsingfors universitets organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 18, 21 och 22 §§ lagen den 14 juli 1923 
angående grunderna för Helsingfors universitets organisation erhålla följande änd
rade lydelse: 

18 §. 
Sedan prof•essur med föränderligt läro

område blivit ledig, uppgöre större ~mn

sistorium förslag angående det läroområde 
ämbetet bör omfatta under den nye inne
havarens tid, och kan ikonsistoriet jämväl 
föreslå, att ämbetet skall förklaras för 
fast. Sedan statsrå:det avgjort ären
det, skall vid ämbetets besättande förfaras 
på sätt i 17 § är stadgat. 

21 §. 
Univ·ersitetets undervisnings- och ämbets

språk är finska. Främmande språk må så
som undervisningsspråk användas vid fram
ställning rörande utländskt språk eller ut
landets litteratur eller andra fö11hållanden, 
så ock, på grund av dispens, då under-

visning meddelas av utländsk lärare, som 
förordnats antingen temporärt eller enligt 
84 § i regeringsformen ordinariter .till 
lärare vid univ.ersitetet. 

Doek må p•ersonell extraordinarie pllofes
sor, som vid denna lags ikraftträdande 
innehar ämbete, såsom undervisningsspråk 
använda svenska, för såvitt universitetets 
kansler på gjord anhållan bifaller därtill. 

22 §. 
För varje läsår skall undervisningsplan 

av mindre ~onsistorium på fra;mställning 
av fakulteterna uppgöras och kansler till 
stadfästelse föreläggas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
193 .. 
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Lag 
om upphävande av 3, 4, 5 och 7 §§ samt ändring av 6 § iagen den 14 jWi 1923 

om genomförande av lagen angäende grunderna för H6'1:singfors uni'VIersitets 
organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas 3, 4, 5 och 7 §§ lagen den 14 juli 
1923 om genomförande av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets or
ganisation samt skall 6 § i samma lag erhålla följande ändrade lydelse: 

6 §. 
För vinnande av anställning såsom uni

versitetslärare erfordras, att sökande full
ständigt behärskar finska språket. 

Beträffande dispens eller lindring är gäl
lande vad i 5 § l o0h 3 punkterna av 

Helsingfors den 15 april 1937. 

lagen den l juni 1922 angående den språk
kunskap, oom skall av statstjänsteman 
fordras, är sagt. 

Denna lag träder kraft den l januari 
193 .. 

Bruno A. SaJ.miala. 

III. 

Vi äro för en fullständig förfinskning 
av Helsingfors universitet. Utgående från 
denna ståndpunkt !hava vi i utskottet un
derstött de förslag, som avsett att till 
grund för behandlingen lägga de motioner, 
vilka sträva att nå detta mål. Utskottets 
flertal har likväl omfattat regeringens pro
position, som vill upprätthålla det nuva
rande tillståndet, enligt vilket svensksprå
kig universitetsundervisning fortfarande 
skulle meddelas vid Helsingfors universi
tet. Regeringens proposition erbjuder 
uppenbara fördelar ur finskhetssynpunkt, 
men innehåller likväl även en del punkter, 
som vi icke kunnat godkänna och vilka 
vi i utskottet försökt få ändrade. 

Vi hava icke kunnat godkänna den i 
propositionens första lagförslag ingående 
punkten, som åsyftar upphävande av det 
s. k. nationstvånget. V arken i regeringens 
proposition eller vid utskottsbehandlingen 
ha några övertygande skäl kunnat anfö-

ras för en ändring av nationsväsendets nu
varande organisationsform. Godkännandet 
av denna förändring försvåras därjämte 
av det faktum, att universitetets konsisto
rium icke varit i tillfälle att i ärendet 
avgiva utlåtande, ehuru sådant hade bort 
inhämtas innan propositionen avgivits. 
Konsistoriets utlåtande bör ·enligt vår 
uppfattning införskaffas i ett sådant 
skede av ärendets behandLing, varun
der den sakkunskap konsistoriet företräder 
oeh den utredning detsamma förebragt 
kunna utöva en saklig inverkan. 

V ad beträffar omfattningen av den 
svenskspråkiga universitetsundervisningen 
bör man i enlighet med förhållandenas ut
veckling sträva att reducera densamma, så
som i 21 § 4 mom. lagen angående grun
derna för Helsingfors universitets organisa
tion i dess nuvarande avfattning förutsät
tes. Jämlikt regeringens proposition skulle 
de däri föreslagna svenskspråkiga profes-
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surerna likväl 'bliva bestående, även om 
de i praktiken skulle visa sig överflö
diga. I strid med det utlåtande, som 
avgivits av konsistorium, som här före
träder den bästa sakkunskapen, har i 
regeringens proposition föreslagits ,ett dub:; 
belt så stort antal s>"enskspråkiga pro
fessorer än vad konsistorium ansett nö
digt. Vi hava i utskottet föreslagit, att 
2 § l mom. i det i propositionen ingående 
senare lagförsraget skulle ärrdras därhän, 
att antalet svenskspråkiga professorer, som 
i sin undervisning betjänar sig av svenska 
språket, skulle faststätlas till åtta oc-h att 
deras undervisningsområde sku]le omfatta 
nordisk filologi, svensk litteratur, filosofi, 
historia, pedagogik och didaktik, fysik, 
kemi och zoologi. Därjämte hava vi före
slagit, att till sagda paragraf skulle fogas 
ett nytt, 3 moment, med stöd varav det 
bleve möjligt att förändra de för den 
svenskspråkiga undervisningen inrättade 
professurerna till finskspråkiga, därest an
talet svenskspråkiga studerande inom nå
gon professurs undervisnrngsområde skulle 
nedgå i den omfattning, att det icke mera 
vore ändamå:lsenligt 'att upprätthålla 
svenskspråkig undervisning på sagda om
råde. Intagandet av ett sådant ,stad
gande i lagen vore enligt vår uppfattning 
av nöden på den grund, att förhållandenas 
utveckling, som på senaste tid företett en 
för de finskspråkiga utpräglat förmånlig 
tendens, genom sin inneboende kraft kunde 
ästadkomma en minskning av den svensk
språkiga undervisningen vid universitetet. 
Utskottet har likväl förkastat såväl detta 
tilläggsförslag som vårt förslag om minsk
ning av antalet svenskspråkiga professurer. 

De i propositionen ingående lagförslagen 

Helsingfors den 15 april 1937. 

ha förty erhållit ett innehåll, som icke 
tillfredsställer oss. Det har visat sig, att 
det för närvarande icke är möjligt att i 
riksdagen uppnå majoritet för initiativ, 
som åsyfta universitetets fullständiga för
finskning. Det återstår därför intet annat 
än att temporärt finna sig i en lönsing, 
som likväl innerbär ett steg framåt i rikt
ning mot ett finsknationellt universitet. 
Vi föreslå förty vördsamt, 

att Riksdagen måtte besluta av
böja 23 § i det i regeringens pro
position ingående förra lagfö'(slaget j 
samt 

att Riksdagen måtte godkänna 2 § 
i det i regeringens proposition in
gående senare lagförslaget i följande 
lydelse: 

2 §. 
Vid omorganisation av professurer i en

lighet med l § skall iakttagas, att inne
havare av åtta ordinarie professurer med
dela undervisning på svenska språket. För 
dessa professurer bestämmas följande läro
områden: (utesl.) nordisk filologi, svensk 
litteratur, filosofi, historia, pedagogik och 
didaktik, fysik, kemi och zoologi ( utesl.). 

(2 room. likasom i regeringens proposi
tion.) 

Nedgår antalet svenskspråkiga stude
rande inom någon för den svenskspråkiga 
undervisningen inrättad professurs under
visningsområde i så hög grad, att det icke 
mera är ändamålsenligt att upprätthålla 
svenskspråkig undervisning på sagda om
råde, kan densamma förändras till finsk
språkigt. 

Oskari Lehtonen. Jussi Annala. T. N. VHhuila. 

2 
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IV. 

U,egeringens ay grundlagsutskottet utan 
saildiga ändringar g·odkända propositi'oo 
!leder, såvida den av riksda:gen godkännes, 
till en ödesdiger stympning av vårt lands 
kuUurliv. Lagförslaget lägg·er konstlade 
hinder i vägen för det sv·en:skspråkiga. kul
tunarbetet och för den svenskspråkiga ung
domens kunskapsförvärv och utbildning~ 

Propositionens uppgivna ändamål, åstad
kommande av en fuUständig finsk,språJkig 
universitetsundervisning och den finsk
språJkiga •vet·enskapens befrämj.ande, kan 
mycket' väl nås utan att den svenska un
dervisningen nedSikäres. Den finskspråkiga 
forskningen och den finskspråkiga stude
rande ungdomen kan ·endast draga nytta 
därav, att även det svenska befolknings
elementet med dess tillgångar av gammal 
kultur och äv·en ungdomlig forskal'Mg fritt 
får utveckla sina möjligheter. Vi inse tim
fullo betydelsen av att universitetsfrågan så 
snabbt som möjligt avföres ·från dagspoli
tiken - svenska riksdagsgruppen har i över 
tre års tid yrkat härpå- men det är omöj
Hgt att godkänna ~agsta:dganden av sådan 
för det svoenskspråJkiga kulturarbetet skad
lig karaktär, som dem, vilka nu äro i fråga. 

V·åra anmä:r<kningar mot 1poropositionen 
önska vi sammanfatta på följande sätt: 

Den sv·enska undervisningen är till sitt 
omfång .alltför snävt tilltagen D<ili står i 
ing·en .proporti·on till de svenska studenter
nas venkliga behov. Genom att i .propo
sitionens motivering ·endast anföras pro
pDTtionstal, utvisande förhållandet mellan 
de svenska studenterna och det starkt ökade 
antalet finska studenter, giv·es ·en sådan 
falsk bild av !läget, ,som om de svenska 
studenternas antal vore 1statt i nedgång. 
Så är dock ·ej f:a:Uet. Tvärtom har antall,et 
svcenska 'studenter vid universitetet intill de 
senaste åren okats. År 1919 var det t. •€X. 

626, år 1922 749, år 1925 853 och Öv·ersteg 
redan år 1928 tusenta1et. Sedan dess har 

de svenska studenternas antal håLlit sig 
över och 'omkring et tusen; år 1935 var det 
t. D. m. över 1,200. Detta under ,en tid, 
då de svenska studenternas antaJ äv·en vid 
övr.iga högskolor, speciellt Åbo Akademi, 
ti1ltagit. Om någon nedgång är :sålunda 
alls ·ej fråga. I hetra!ktande bör ännu 
tagas, att de svenska studenterna i högre 
grad än de finska fullfölja sina studier 
och avlägga examen. Uppenbart är, att 
under sådana förhål1anden det 1av regerin
gen föroolagna svenska lärarantalet är aU
de1es för Jitet och att endast en ringa del 
av de svenska studenternas undervisning 
komme att meddelas på dessas modersmål. 
Till jämförelse må annoteras, att år 1880 
för universitetets samtliga dåvarande 1,048 
studerande funnos anställda 70 lärare, 
därav 31 ordinarie och 8 e. o. prof€SS{)rer. 

Beaktas det svensksprålkiga undervis
ningsbehDvet inom de ol~a :fakulteterna, 
blir di.Sp11oportionen ännu stör11e. Trots 
.til1kDm.st,en av den teolDgiska fa!kulteten 
vid kbo .A:kademi har arrtalet svenska teo-
1ogiestuderande i Helsingfors icke min
'skats, snarare tvärtom. Efter att fö11e 
kriget hava varit konstant under 20 steg 
det år 1934 till .ö.v,er 30 och har ,gedan dess 
1hållit silg mellan ·30 och 40, samt utgör i 
år 36. Påstäendet i propositionens moti
v·ering att antalet .svenskspråJkiga stude
rande inom agrikultur-forstvetenskapliga 
fakulteten skulle vara ,ganska ringa" är 
oriktigt. Detta an tal har under de sista 
tjugufem åren aldrig undeTiskridit <50 och 
de senast·e tio år·en har en tendens til~ 

ökning förmärkts. För närvarande är 
antalet 77. Dessa siffror visa. tillfullo, att 
ett verkligt 'behov av svenslkspräkiga 1ärare 
i nämnda frukulteter förefinnes. 

Den styvmoderliga behandling medicin.slka 
fakulteten i propositionen rönt inirebär 
praktiskt :sett den 1Svcenska undervisningens 
undertryckande även i ·denna fakultet, i 
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vilk·en dock: finnes ett såväl .p~oportionellt 
som absolut taget stort antal svenska stu
denter, i år 155. 

Icke heller i de tre fakulteter, där enligt 
propositionen •svensksprå!kig undervisning 
i större omfång står till buds, har denna 
anordnats i tillfred:sstäUande utsträckning. 
Om den svenska undervisning·en, såsom i 
propositionen säges, avser utbildande av 
lära:re, så frågas varför t. ex. ett i sådant 
avseende så centralt ämne som geografi 
lämnats bort. Och i historisk-filologiska 
sekti,onen saknas all undervisning i :klas
sisk, germansk och :romansk. fi1ologi, ehuru 
språkstudier på skolornas undervi,snings
program upptaga en stor plats. Alla sam
hällsvetenskaper, bl. a. så centrala ämnen 
som statslära och nationalekonomi, äro 
ollepresenterade i den sv·enska undervisnin
gen. En anomali ligger däri, att under
visningen i r ä ttshitstori:a en:ligt propos i tio
rren skall rske .på finska. 

Behovet av svensksprrukiga undervisning 
för dem, som ämna utbilda sig tiU tand
lä;kare, gymnastiklärare eller farmaceuter, 
har helt förbisetts. 

Även i många andra avseenden ordnar 
propositionen den svenskspråkiga undervis
ningen .på ett otiiHredsstäHande sätt. Be
stämmelser angående ·den förberedande och 
grundläggande undervisningen salkna:s. 
Speciellt för ungdom från den svenska 
landsbygden är svensk8pråkig ·elementar
undervisning oundgänglig. Den nyblivne 
studenten behä11skar, när han kommer- till 
universi·tetet, endast i undantagsfall finska 
språilmt så väl, att han g.enast förmår till
godogöra ,sig undervisning på deM'll språk. 
Huru naturlig ·en sådan svenskispråkig för
beredande undervisning är, framgår även 
därav, att i det av konsistorium uppgjorda 
förslaget ti:ll lösning av universitetets 
språkfråga, virket dock i andra avseenden 
går långt i fin:sknationaEstiskt avseende, 
sådan svenskispråkig liDdervisning förut
setts såsom nödvändig. 

stadgandena om för den svenskspråkiga 
undervisningen nödiga assistenter och 
amanuenser äro så oklara, att de kunna 
godtyckligt tillämpas. 

De föreslagna stadgandena därom a:H 
vid personlig undervi,sning •el·even finge 
använda sitt modersmål, men läraren skulle 
begagna finska, :kunna icke godkännas. 
Utom att ett sådant system skapar stora 
möjligheter till missförstånd av olika slag 
och ger t. ·ex. tentamina och förhör en 
direkt löjlig karaktär, försä;tter det iläraren 
i ett genant läge gentemot eleven. Inför 
•denne erkänner han, att han saknar ·en av 
de första hetinge1serna för •en ,pedagogisk 
gärning av större värde, möjligheten att 
meddela sig med deven på dennes språk. 
U r lagtexten framgår ej om Jära11e med 
finskt undervisningsspråJk ·ens har rätt att 
giva svenskspråkig studerande handledning 
på dennes språk. 

Om proposition·en sålunda. ur den sven~a 
undervisningens syn punkt, vil:ken är den 
,enda, som ·enligt motiveringen .anses för
tjäna något beaktande, är otiHfredsstäl
lande, så gäHer detta i minst liika hög grad 
det andra aspektet av universitetets arbete, 
dess u,ppgift ,att ·befordra den fria for.sk
ningen och den vetenskapliga bildningen i 
Finland". Med det i landet rådande na
tionalistiska 'betraktelsesättet måste det 
förutses, att i framtiden endast Ii undan
tagsbli nrugon person med svoenskt bild
ningsspråk utnämnes till sådan lärartjän:st 
vid universit,etet, :som medför :skyldighet 
att undervisa på finska. Såvitt gäller sta
tens understöd inskränkas alltså den sven
ska befolkningens möjligheter till veten
skaplig forskning och dess bidrag till det 
högsta kulturarbetet till dessa 15 pr.ofes
surer. När man beaktar, att teologien, 
agrikultur- och forstvcetenskapen bliva helt 
'lämnade å sido, likaså fHologien och :stats
vetenska,perna sa:mt praktiskt taget hela 
medicinen, ävensom att ·en mängd speciwl
vetenskaper, delvis av den största praktiska 
eller teoretiska betydelse, icke mera stå 



12 1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 36. 

öppna för .svenskspråk}ga forskare, så in
nebär detta, att kulturellt starka krafter i 
vårt samhä:lle direkt hämmas, och att 1an
dets kulturella liv stäckes i sin fria ut
veeJkling. 

Då de 'SV'enska lärarna kunna tvingas 
till att utöver :sim. ~egen undervisning om
händertaga finskspåJki,g sådan, minskas de
ras möjlighet tiH egen forskning. stad
gandet att personella ,extraordinarie ,profes
sorer o.ch doGenter skola undervisa på det 
språk universitetsmyndigheterna bestämma, 
medför därtill, att svenskspråkiga veten
skapsmän draga sig för anstäl1ning vid 
universitetet. 

Det förefaller, som om man täwkt sig, 
att nya sv;ensksprå!kiga lärartjänster i fram
tiden i0ke, såsom hittills och enligt vad 
fortfarande komme att vara fallet beträf
fande den finskspråkiga undervisningen, 
kunna inrättas genom beslut i samband 
med budgeten. Genom att ·den svensksprå
kiga undervisningen sålunda för all fram
tid låses fast vid detta maximum av 15 
professm'er ska·das ytterligare den svensk
språkiga forskningen. Alla möjligheter att 
i framtiden med hänsyn till v~etenskapens 
differentiering, förskjutningar i elevanta
let eller på andra grunder anpassa under
visningen efter förhållandena uteslutas. 
Universitetets uppgift, vare sig det gäller 
studier eller undervisning på finsim eller 
svenska språket, förutsätter dock med nöd
vändighet utvidgning al1t dter som grän
serna för den mänskliga forskningen ut
vidgas. 

Underlåt·enheten att tillerkänna de 
svenska lärarna åtminstone ett visst mått 
av självstyrelse, vartm förslag framlagts i 
regeringens propositioner såväl till 1934 · 
års riksdag som till 1935 års urtima riks
dag, måste beklagas. En sådan självsty
relse kunde dock giva den svenskspråkiga 
undervisningen större effektivitet inom ·den 
fastställda ramen. Den vantrevnad, som en-

ligt vad erfarenheten lär, lätt följer av att 
inom konsistorium de båda språkgrupperna 
deltaga i handläggningen av varandras 
ärenden, hade dessutom åtminstone delvis 
kunnat ~elimineras. Man 1har svårt att till
bakahålla tanken, att det främst varit ovil
jan att låta de svenska lärarna själva 
bestämma över den svenska undervisnin-' 
gen, som avgjort regeringens ställnings
tagande i denna fråga, och att omsorgen 
om enhetligheten i urriversitet·ets admi
nistration blott givit förevändningen. 

Lagförslagets bestämmelser angående uni
versitetets förvaltningssprå:k och lärarnas 
språkkunskap visa samma oginhet mot 
svenska lärare o0h svenska studenter, som 
propositionen i övrigt. 

Slutligen kunna vi ej med tystnad för
bigå den avfattning stadgandet om stu
dentkåren och nationerna .erhållit i pro
positionen. I princip hava vi intet att 
anmärka mot nationstvångets upphävande, 
om än de missförhållanden, som rått i ·de 
finska nationerna, ej existerat i de svenska, 
och trots att denna åtgärd kan komma att 
delvis rätt allvarligt .skada dessa. Men 
i högsta grad omotiverat är att fortfarande 
i lagstiftningsväg lägges hinder för en del
ning av studentkåren. De finska studen
ternas upprepade missbruk av sin majori
tetsställning tvingade de svenska studen
terna a:tt redan för mer än 12 år sedan 
bilda en egen inofficiell kår. Denna repre
senterar nu i v;erkligheten de svenska stu
denterna ibåde inåt oeh utåt, medan den 
officiella kåren endast representerar de 
finska. Dessa använda även den officiellt 
tvåspråkiga kårens medel efter förgottfin
nande, t. ex. till understödande av åtgärder 
mot de svenska studenterna. Bekant är, vil
ken roll denna kårs .ledning spelat ,j de sista 
årens nationalistiska hets. Att lagstiftnin
gen fortfarande skall hindra en förnuftig 
l'eglering av dessa förhållanden innebär en 
uppenbar orättvisa. 
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Anmä:vkningarna ur rättslig synpunkt 
mot föreliggande lagförslag äro icke mindre 
allvarliga än ur kulturell synpunkt. 

Våd propositionens föredragrnng i stats
rådet den 31 sistlidne malls hemställde före
draganden, att för riksdagen mått:e fram
hållas, hurusom de i propositionen upp
tagna tvenne lagförslagen innefattade be
stämmelser, vilka inneburo ändring av 
grundlag, och att förty dessas handlägg
ning måste försiggå i överensstämmelse 
,härmed. Härvid anfördes 'ett flertal be
stämmelser, vHka vålla att lagförslagen stå 
i strid med främst § 14 R. F.,. i det att 
genom dem förutsättningarna och villko
ren för 1idkande av vare sig fri forskning 
eller examensstudier vid statsuniversitetet 
skulle gestalta sig i hög grad olika ~och in
bördes avvikande å ena sidan för de finsk
språkiga lärarena och studerandena, å 
andra sidan för de svenskspråkiga. Detta 
komme därmed ock att gälla landets finsk
språkiga . och svenskspråkiga befolkning 
jämförda med varandra, ehuru båda äga 
samma kulturbehov och enligt grundlag 
tryggats till statens understöd 1en1!gt ,ena
handa grunder", eller sålunda till samma 
behandling från statens sida. Såsom sitt 
slutvotum uttalade föredraganden, att den 
oliikarta,de behandling, som på detta sätt 
komme lärare och studerande av de båda 
beforkningsgrupperna till del, fört lagför
slaget så långt från § 14 R. F: s anda och 
sy:f\temål, att förslagets stadganden måste 
anses stå i strid med åiberopade lagrum. 

Denna framställning vann emellertid icke 
avseende, vilket jämväl framgår av den 
avfattning de båda lagförslagen erhållit. 

Undertecknad Estlander har redan vid 
handläggningen i grundlagsutskottet av 
propositionen N:o 99 vid 1934 års riksdag 
gjort gällande anmärkningar av ovan an
tydd innebörd. Vi kunna därför hänvisa 
till reservation I vid grundlagsutskottets 
betänkande N:o 7 ifråga om ovannämnda 

• 

proposition N: o 99 som komplettering till 
nedanföljande framställning. 

De föreliggande lagförslagen stå i strid 
mot grundlag förnämligast i följande av
seenden. 

I 21 § l mom. uttalas, att univ·ersitetets 
undervåsningsspråk är finska. Då ·stadgan
·det i 14 § R. F. har avseende också å 
den av staten enligt 77 § R. F. bekostade 
universitetsundervisningen och sådan un
dervisning följaktligen skall meddelas, även 
på svenska språket, och då detta o<'kså 
enligt stadgandena i lagförslagen skulle 
ske, fastän i snävast möjligt begränsade 
omfång, står sagda uttalande ej allenast i 
strid med grundlag, utan även med lag
förslaget självt. statsuniversitetet är en
ligt grundlag avsett för landets Mda språik
liga befolkningsgrupper. 00h landets båda 
nationalspråk hava ·där sin användning så
som undervisningsspråk med samma rätt. 

Enligt 2 § i propositionens senare lag
förslag skulle undervisningen ·På svenska 
vara inskränkt till ett antal uppräknade 
ordinarie professurer. Såsom ovan fram
hållits äro redan dessa så få, att med dem 
icke en tillfre·dsställande universitetsunder
visning kan vidmakthållas uti de fakulte
ter, där desamma förekomma. Och denna 
undervisning hänför sig blott till några, 
men ic;ke till aUa fakulteter. Från ic;ke 
färre än tvenne fakulteter skulle ~Svenska 

språket vara helt utestängt. Och inom en 
tredje, den medicinska, bleve svenskspråkig 
undervisning så ofullständig, att den re
ducerades till ·en vrångbild av vad univer
sitetsundervisning inom en faJkultets läro
område bör och måste vara. 

Lagförslagets antagande skulle innebära, 
att svenskspråkiga studerande inom teolo
giska fakulteten, agrikultur-forstveten
skapliga fa:kulteten ävensom mediciMka fa
kuheten :bleve helt eller till största delen 
berövade möjligheten att idka sina stu
dier enligt den rätt grundlag :ger dem, på 
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modersmålet. Därför att de finsktalande 
studenternas antal stigit i proportion mera 
än de svensktalandes, har den :svenska be
folkningens bildningshehov beträffande uni
versitetsundervisningen icke avtagit; det 
har med åren snarare ökats. För envar 
borde det vara begripligt, att dessa kontin
genter av svenskspråkiga studerande icke 
få sitt behov av undervisning inom resp. 
läroområden tillgodosett enligt enahanda 
grunder som de finskspråkiga, om de uti 
ifrågavarande tvenne fakulteter icke er
hålla någon undervisning på sitt eget språk 
och i den tredje ovannämnda fa:kult,eten 
åtnjuta undervisning blott i tvenne av dess 
läroämnen, vilka för närvarande äro ·ett 
tjugutal, då de tre tandläkaredisciplinerna 
medräJknas. Men detsamma som angående 
de svenskspråkiga studenterna anförts gäl
ler också om hela den svensktalande be
folkningen och dess rätt enligt 14 § R. F. 
att få efter enahanda grunder som den 
finskspråkiga befolkningen åtnjuta strutens 
understöd och sig tillgodo nyttja dess a!ll
sta1ter vid 'idkande av vetenskaplig verk
sam\het på sitt språk. Universitetsstudierna 
och universitetsundervisningen hänföra sig 
enligt själva deras natur till alla grenar 
av vetande. Och universitetets främsta 
uppgift är, enligt lagen om grunderna för 
dess organisation av den 14 juli 1923, att 
främja den fria forslming·en och den ve
tenskapliga bildningen i Finland. 

A v samma skäl överensstämmer det· icke 
med grundlag, att den svenskspråkiga un
dervisningen, av vilken ej blott studenter, 
som idka studier antingen för statstjänster 
eller för andra samhällsställningar, utan 
också särskilt blivande svenska universi
tetslärare skola kunna p·rofitera, genom 
propositionen skulle i övriga fa:kulteter be
gränsas till ett fåtal ämnen. 

Och om möjligt ännu mer rättsvidrigt 
är propositionens syfte att maximalt be
gränsa svensk undervisning för all fram
tid 'till ·högst det omfång, som i lagför-

slagen nu medgives. Dessa bestämmelser 
innefatta ett genom lagstiftningen utövat 
majoritetsförtryck, jämförligt med de i 
vissa länder tillämpade system, vilka åsyfta 
att utestänga och diskvalificera -en del med
borgare på grund av språk eller ras. 
stadgandena komma därigenom i strid 
också med 5 § R. F., som _innehåller, att 
finska medborgare äro 1ikstäl1da inför 
lagen. 

Rörande den finskspr.åikiga befo}kning·ens 
behov av universitetsundervisning uttalas i 
propositionen, att det omfattar undervis
ning ,i alla ordirrariter företrädda äm
nen" och att läraretjänster inrättas i mån 
av behov. l\tlen gtudier idkas även av med
borgare, hörande till ,den svenskspråkiga be
folkningen, inom alla fakulteter och åt
minstone inom flertalet läroämnen, och 
dessa studerande eftersträva att avlägga 
lärdomsprov för alla de slag av ·examina 
eller grader, dem universitetet auktoriserar. 
Så länge 14 § R. F. ingår som norm i 
rikets statsförfattning, tiUhör det icke sta
ten att på förhand fastslå gränser för •den 
svenska befolkningens bildningsbehov. 

Där antalet finska studenter tillvuxit, 
ökas, såsom tillbörligt är, lärostolarna, och 
parallellprofessurer upprättas med ·finska 
som lärospråk Oeh där nya vetenska:ps
grenar uppstått eller bliva företrädda av 
rovande vetenskapliga förmågor, inrättas 
likaledes nya lärartjänster med finskt lä
rospråk oberoende av antalet emotsedda 
åhörare. De svenskspi'åkiga studerandena 
oeh vetenskapsidkarena behandlas i motsva
rande fall efter alldeles andra grunder. 
Svenskspråkiga universitetsmän åläggas 
förelii:sa på finska språket, ehuru deras 
mål och uppgift liksom ock den svensk
språkiga befolkningens behov och intresse 
är, att de skola tjäna vetenskapen och den 
inhemska bildningen på sitt modersmål. 
studenterna hänvisas att åhöra finska före
läsningar och övrig undervisning. Icke ens 
grundläggande ,eller förberedande lär<Ykur-
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ser få enligt propositionen givas de svensk
språkiga studerandena, ehuru dessas be
hov och rätt även härvidlag är ögonsken
lig och enahanda som de finskas. Inrät
tandet av nya svenska lärostolar för att 
göra rättvisa åt vetenskapsmän med svenskt 
bildningsspråk, vilka vore därav förtjänta, 
kan enligt propositionens förslag icke ens 
komma i fråga. Ja, även om personer med 
svenska som bildningsspråk ansöka lärar
tjänster vit!. universitetet, ställas å dem 
större fordringar 'fÖr att bliva till tjånsten 
utnämnda, än å sökande till finska lärar
tjänster. Ty enligt 5 § i senare lagförsla
~et kräves, att svenskspråkig sökande skall 
äga ,förmåga att på finska språket med
dela undervisning och anställa examina''. 
Men finskspråJkig sökande behöver blott 
ådagalägga förmåga a t t ,·förstå" svenska. 
Då denna olikhet i fordringar ej följer av 
läroämnets beskaffenhet eller annars av de 
svenskspråkiga pro'fessurernas natur och 
uppgift, utan tvärtom är en i aNdeles an
nat syfte pålbjuden fordran, skulle härige
nom också den enligt 5 § R. F. åt finska 
medborgare tryggade likställdheten inför 
lagen upphävas. 

Det återstår ännu att påpeka, att enligt 
21 § 2 mom. svenskspråkig studerande ne
kas rätt att bliva förhörd på sitt språk; 

Helsingfors den 15 april 1937. 

Ernst E'stlander. 

vilken rätt beträffande finskspråkiga ten
tander anses självfallen. Att även detta 
är oförenligt med 14 § R. F., därom hän
visas till undertecknad Estlanders reserva
tion tiH grundlagsutskottets betänkande 
N :o 7 vid 1934 års riksdag. 

Det av grundlagsutskottet förordade lag
förslaget kan sålunda ,i,cke antagas, urtan 
att därmed avvikelse el1er undantag från 
grundlag sker och handläggningen i riks
dagen därefter lämpas. 

Det i lagmotionen N: o 10 vid 1936 års 
riksdag av undertecknad Söderhjelm och 
riksdagsman Österholm framställda försla
get till lag om ändring av lagen angående 
grunderna för Helsingfors universitets or
ganisation och lag om verkställighet av 
denna lag, anse vi inMhålla i varje fall 
dock ett minimum av den undervisning på 
svenskt språk, som vid statsuniversitetet 
bör meddelas. 

På grund härav få vi föreslå, 

att det i propositionen framlagda, 
av grundlagsutskottet förordade lag
förslaget måtte förkastas, och lag i 
ärendet godkännas i enlighet med 
lagmotionen N:o 10 vid 1936 års 
riksdag. 

J. O. Söderhjelm. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 47 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
ändring av lagen den 14 juli 1923, angående grunderna 
för Helsingfors universitets or~anisation, samt angående 
lag om verkstallighet av den ändra.de ·:La.gen angående 
grunderna för Helsingfors universitets organisation. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
samt i samband därmed rdgsm. J. Annalas 
m. fl. lagmotion n:o 8 (1936 rd.), rdgsm. 
V. Annalas m. fl. lagmotion n:o 9 (1936 
rd.), rdgsm . .Söderhjelms m. fl. lagmotion 
n:o 10 (1936 .rd.) och rdgsm. H. Ryömäs 
m. :fil. lagmotion n:o 11 (1936 rd.) har 
stora utskottet ibeslutat omfatta de i grund-

lagsutskottets betänkande n:o 3 handlagda 
lagförslagen, det senare av dem med ne
dan anförda ändringar. Stora utskottet 
får förty vördsamt föreslå, 

att ifrågavarande lagförslag måtte 
antagas sålydande: 

Lag 
om ändring av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets organisation. 

(Likasom i grundlagsutskottets betänkande.) 

Lag 
om verkställighet av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets 

organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

( Likasom 
kande.) 

l §. 
grundlagsutskottets betän-

2 §. 
Vid omorganisation av professurer i en

lighet med l § skall iwkttagas, att inne
havarna av tretton ordinarie fasta profes-

surer meddela undervisning på svenska 
spräket. För dessa professurer bestämmas 
följande läroområden: civilrätt, straff- och 
processrätt, offentlig rätt, noroisk filologi, 
svensk litteratur, filosofi, historia, peda
gogik och didaktik, fysik, kemi, zoologi, bo
tanik och matematik. Härutöver skola 
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inom medicinska faku1teten finnas två till 
sitt undervisningsämne föränderliga ordi
narie professurer, vilkas innehavare med
dela undervisning på svenska språket. 

Utöver de här ovan i l momentet 
nämnda professurerna skall vid universi
tetet finnas en lektorstjänst i svenska, 
vars innehavare likaledes meddelar under
visning på svenska språket. 

3 och 4 §§. 
(Likasom i grundlagsutskottets betän

kande.) 
5 §. 

För erhållande av lärartjänst eller be
f!llttning vid universitetet fordras, med ne
dannämnda undantag, att sökanden till 
tjänsten eller befattningen fullständig.t be
härskar finska språket och förstår svenska. 

Av de ovan i 2 § nämnda lärarna fordras 
förutom fullständig kunskap i svenska 
språket förmåga att meddela undervisning 
och anstä:lla examina på finska. 

För att kunna utnämnas thll personell 
extraordinarie professor eller till docent 
fordras, !lltt sökanden antingen fullständigt 
behärskar finska språket och försfår 

Där·jämt•e får stora utskottet vördsamt 
föreslå, 

Helsingfors den 21 april 1937. 

svenska eller att han jämte fullständig 
kunskap i svenska språket äger förmåga 
att meddela undervisning och anställa 
examina på finska. 

Den, som förordnas att såsom assistent 
eller amanuens meddela undervisning eller 
biträda vid undervisning, bör äga god 
kunskap i finska språket och förstå svenska. 
Assi•stent eller amanuens, som biträder 
innehavalle av i 2 § nämnd professur, bör 
jämte god kunskap i svenska språket äga 
förmåga att meddela undervisning och an
stäHa förhör på finska. 

Den, som föro11dnas att såsom vikarie be
strida lärartjänst eller -befattning, bör äga 
enahanda språkkunskap som tjänstens eller 
befattningens ordinarie innehavare. 

I denna paragraf stadgad språkkunskap 
fordras ej av lektor i utländskt språk. 
Angående lektorstjänsten i svenska språket 
skall gälla, vad därom är särskilt stadgat. 

Huru språkkunskapen skall ådagaläggas, 
bestämmes av konsistorium. 

( Likasom 
kande.) 

6-10 §§. 
grundlagsutskottets betän-

att Riksdagen måtte förkasta samt
liga i ovannämnda lagmotioner in
gående lagförslag. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens :proposition ·an
gående .lag om ändring av iLagen den 14 jlili 1923, angåJen.de 
grunderna för Helsing~ors universitets organisa.tion, samt 
angående ['clg om vel'lkistli1ilighet av den ändrade lagen an
gåend,e grunderna för Helså.ngfors universitets organi
sation. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 36 angående lag om 
ändring av lagen den 14 juli 1923, an
gående grunderna för Helsingfors universi
tets organisation, samt angående lag om 
verkstälUghet av den ändrade lagen an
gående grunderna för Helsingfors universi
tets organisation, och har Grundlagsutskot
tet i ärendet avgivit sitt betänkande N:o 3. 

Riksdagen förutsätter, att medelst under
stöd, som beviljas genom statens försorg, 
de studentnationers ställning i erforderlig 
utsträckning tryggas, för vilka nationstvån
gets upphävande möjligen kunde medföra 
mer avsevärda ekonomiska svårigheter på 
grund av deras nuvarande skulder. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag 
om ändring av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 21, 22 och 23 §§ i lagen av den 14 juli 1923, 
angående grunderna för Helsingfors universitets organisation, ändras samt sagda 
lag kompletteras med en ny 25 a § på sätt som följer: 

21 §. 
Universitetets undervisningsspråk är 

finska. 
Svenskspråkig studerande vare berätti

gad att vid övningar, förhör och prov så
väl muntligen som skriftligen begagna sitt 
modersmål, såvida icke annat av ämnets 
art påkallas. 

Utan hinder av vad i l momentet sägs må 
svenska språket användas såsom undervis
ningsspråk i fall, om vilka särskilt stadgas 
i den lag, som angående verkställighet av 
denna lag utfärdas. 

Främmande språk må i mån av behov 
användas såsom undervisningsspråk vid 

framställning rörande utländskt språk eller 
utländsk litteratur. 

Utländsk lärare, som förordna.ts att an
tingen temporärt eller jämlikt 84 § i rege
ringsformen såsom ordinarie förestå lärar
tjänst vid universitetet, är berättigad att 
jämväl såsom uteslutande undervisnings
språk använda främmande språk. 

22 §. 
För varje läsår skall undervisningsplan 

av mindre konsistorium på framställning 
av fakulteterna uppgöras och kansler till 
stadfästelse föreläggas. 
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23 §. 
Bland den studerande ungdomen verka 

en studentkår och nationer. Anslutning till 
nation vare frivillig, och må studerande 
icke åvälvas ekonomiska förpliktelser på 
den grund, att han icke tillhör nation. 

studentkåren och nationerna äga rätt till 
självstyrelse, på sätt därom i förordning 
stadgas. 

25 a §. 
Universitetets ämbetsspråk är finska. 
Enskild sakägare vare berättigad att 

använda sitt eget språk, finska eller 
svenska, samt därpå utfå expedition. 
Samma rätt tillkomme oek studentnation. 
Tillkännagivanden angående undervisnin
gen utfärdas på finska språket. Lärare, 
som meddelar undervisning på annat språk, 
vare berättigad att utfärda dylika till
kännagivanden på det språk, på vilket 
undervisningen meddelas. Lärare äge rätt 
att på svenska språket till fakultet avgiva 
skriftligt utlåtande rörande svenskspråkig 
studerande eller svenskspråkig lärartjänst. 

Lag 
om verkställighet av lagen angående grunderna för Helsingfors universitets 

organisation. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
De fasta och föränderliga ordinarie pro

fessurerna vid Helsingfors universitet om
organiseras i mån av behov till fasta och 
föränderliga. 

2 §. 
Vid omorganisation av professurer i en

lighet med l § skall iakttagas, att inne
havarna av tretton ordinarie fasta profes
surer meddela undervisning på ~svenska 

språket. Till dessa professurers läroom
råden bestämmas civilrätt, straff- och 
processrätt, offentlig rätt, nordisk filologi, 
svensk litteratur, filosofi, historia, pedago
gik och didaktik, fysik, kemi, zoologi, bo
tanik och matematik. Härutöver skola 
inom medicinska bkulteten finnas två till 
sitt undervisningsämne föränderliga ordi
narie professurer, vilkas innehavare med
dela undervisning på svenska språket. 

Utöver de ovan i l momentet nämnda 
professurerna skall vid universitetet finnas 

en lelktorstjänst i svenska språket, vars 
innehavare likaledes meddelar undervisning 
på svenska. 

3 §. 
Lärare, som enligt 2 § meddelar under

visning på svenska, kan, såvida ej hans 
egen undervisningsskyldighet ställer hinder 
därför, vid behov förpliktas att biträda den 
finskspråkiga professorn på samma läro
område vid anställande av examina, förhör 
och skriftliga övningar. 

4 §. 
Om personell extraordinarie professors 

och docents undervisningsspråk bestämmes, 
med bea:ktande av undervisningsbehoven, i 
undervisningsprogrammet för läsåret. 

5 §. 
För erhållande av lärartjänst eller -be

fattning vid universitetet fordras, med ne-
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dannämnda undantag, att sökanden till 
tjänsten eller hefattnirrgen fullständigt be
härskar finska språket och förstår svenska. 

A v de ovan i 2 § nämnda lärarna fordras 
förutom fullständig kunskap i svenska 
språket förmåga att meddela undervisning 
och anställa examina 'På finska. 

För att kunna utnämnas till personell 
extraordinarie professor eller tiH docent 
fOlldras, att sökanden antingen fullständigt 
behärskar finska språket och förstår 
svenska eller att han jämte fullständig 
kunskap i svenska språket äger förmåga 
att meddela undervisning och anställa 
examina på finska. 

Den, som förordnas att såsom assistent 
eller amanuens meddela undervisning eller 
biträda vid undervisning, bör äga god 
kunskap i finska språket och förstå svenska. 
Assistent eller amanuens, som biträder 
innehavare av i 2 § nämnd professur, bör 
jämte god kunskap i svenska språket äga 
förmåga att meddela undervisning och an
ställa förhör på finska. 

Den, som förordnas att såsom vikarie be
strida lärartjänst eller -befattning, bör äga 
enahanda språkkunskap som tjänstens eller 
befattningens ordinarie innehavare. 

I denna paragraf stadgad språkkunskap 
fo11dras ej av lektor i utländskt språk. 
Angående lektorstjänsten i svenska :språket 
skall gälla, va:d därom är särskilt stadgat. 

Huru språkkunskapen skall ådagaläggas, 
bestämmes av konsistorium. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

6 §. 
Angående den språkkunskap, som fordras 

av annan innehavare av tjänst eller be
fattning vid universitetet än lärare, stad
gas genom förordning. 

7 §. 
Denna lag ändrar ieke tidigare ut

nämnd innehavare av personell extraordi
narie professur tillkommande rätt att själv 
bestämma sitt undervisningsspråk. 

8 §. 
Under fem år, räknat från denna lags 

ikraftträdande, äge kansler rätt att på fram
ställning av konsistorium medgiva undantag 
från stadgandena i 21 § av lagen angående 
grunderna för universitetets organisation, 
så ock från denna lag. Ej må dock efter
gift med avseende å fordringarna på språk 
kunskap enligt denna lag beviljas annor
ledes än på sätt i 5 § av lagen den l juni 
1922 är stadgat angående den språkkun
skap, som Skall av statstjänsteman fordras. 

9 §. 
Närmare bestämmelser om verkställighet 

av denna lag meddelas genom 'förordning. 

10 §. 
Härigenom upphäves lagen den 14 juli 

1923 om genomförande av lagen angående 
grunderna för Helsingfors universitets 
organisation. 





1937 års riksdag N :o 37. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående reglering 
av gamla avdelningens vid Finlands Hypoteksförening av sta
ten övertagna skulder. 

Då den emellan staten och Finlands 
Hypoteksförening år 1928 ingångna Öv·er
enskommelsen om reglering av nämnda 
förenings agioförluster, särskilt till följd 
därav att finska marken år 1931 på hösten 
lösgjordes från guldet, hade helt förfelat 
sitt syftemål, avlät8 till 1936 år8 Riksdag 
proposition angående lag ·om awe0kling 
av den gamla avdelningen vid Finlands 
Hypotek8förening. Denna propo8ition, 8om 
av8åg upphävande av nämnda överenffimm
melse samt statens övertagande av den 
gamla avdelningen vid Hypoteksförenin
gen jämte dess tillgångar och skulder, god-

utl. 3 1/2% lån av år 
inh. 4 % " " " utl. 4 % " " " inh. 41/2% 

" " " 
utl. 4 1/2% " " " 
" 

41/2% 
" " " inh. 5 % " " " utl. 5 % " " " inh. 5 % " " " 

" 
5 % " " " 

A v förenämnda lån, vilka alla äro upp
sägbara, kunna samtliga, utom de utländska 
lånen av åren 1907, 1909 och 1914, betalas 
i finska mark och utan :Kursförlust. Där
emot måste det utländska lånet av år 1907 
betalas i svenska kronor samt de utländska 
lånen av åren 1909 och 1914 till största 
delen i schweiziska francs, vadan å de
samma uppstå avsevärda kursförluster. 
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kändes av Riksdagen utan ändring och den 
proponeraide lagen fastställdes den 30 de
cember 1936. Enligt nämnda lag har gamla 
avdelningens vid Hypoteksföreningen egen
dom den l januari 1937 övergått till finska 
staten, som från och med samma dag för
bundit sig att svara för sagda avdelnings 
aUa skulder. 

Förutom kontokurantskuld, varav ett be
lopp av c. 4 milj. mark ännu är oguldet, 
har staten övertagit tio särskilda av Hypo
teksföreningen upptagna obligationslån, 
av vilka enligt föreningens bokslut för år 
1936 följande helopp voro oguldna. 

1895 mk 3,552,500: -
1896 

" 
2,963,500: -

1902 
" 

10,321,<500: -
1903 

" 
4,200,500:-

1907 
" 

2,244,500:-
1909 

" 
6,191,000: -

1912 
" 

3,560,000: -
1914 

" 
2,352,000: -

1914 
" 

2,2;90,000:-
1915 

" 
2,257,000: -

Vid övervägande av frågan, huru ·sköt
seln av de Hypoteksföreningens obliga
tionslån, som övertagits av staten, borde 
ordnas, har det ansetts för viktigt att 
ifrågavarande många jämförelsevis små lån 
också i anseende till lmstnaderna för deras 
förvaltning såsnart som möjligt avveck
las. En omreglering av ~ånen synes av be
hov påkallad jämväl med hänsyn därtill, 
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att ·en del av dem löper med en förhållan
devis hög ränta och att det vore av vikt 
att frigöra sig från den kursförlust och 
risk, som föranledes av sagda i utländsk 
valuta betalbara lån. 

Enligt verkställda beräkningar och med 
beaktande av de förändringar i avseende å 
de utelöpande obligationer, som under inne
varande år inträffat, skulle för inlösen av 
kontokurantskulden ävensom obligationslå
nen av åren 1907, 1909, 1912, 1914 och 
1915 jämte tillhörande räntekuponger er
fordras mk 126,287,400: 11. För inlösen av 
de till 1895, 1896, 1902 och 1903 års lån 
hörande obligationerna, av vilka ·ett belopp 
av nominellt c. 10 milj. mark redan över
gått till staten, skulle behövas 10,191,500 
mark. Sammanlagt vore alltså ett belopp 
av mk 136,4 78,900: 11 för här avsedd 
slutlig avveckling erforderligt. Då staten 
i Finlands Hypoteksförenings penning
medel övertagit inalles mk 37,911,585: 99, 
vilka medel äro disponibla för betalning 
av föreningens skruder, skulle alltså för 
ändamålet erfordras ett tillskott av i runt 
tal 100,000,000 mark. 

Enär under innevarande år inflytande 
statsinkomster, i ·betrlliktande av att i 
statsförslaget redan gjorts och synbarligen 
före årets utgång ännu skola göras avse
värda tillägg, knappast komme att räcka 
till för här ifrågavarande merutgift av 
100,000,000 mark, borde för den ifråga
satta regleringen reserveras medel av den 
del av de egenHiga inkomsterna, som i 
statsförslaget anvisats till bestridande av 

Helsingfors, den 2 april 1937. 

kapitalutgifter. Då enligt statsförslaget för 
år 1937 till amortering av statsgäld skola 
användas omkring 324 miljoner mark, på 
samma gång som inkomsten av de för av
kortning av statsgäld upptagna nya lånen 
i inkomststaten observerats med endast 
150,000,000 mark, kunna de Regeringen 
tilldelade fullmakterna för upptagande av 
sistnämnda lån utökas med 100,000,000 
mark och statsgälden det oaktat nedbrin
gas år 1937 med ungefär samma belopp 
som vid de närmast föregående årens bud
getregleringar ansetts nödvändigt. 

På grund av vllid ovan anförts föreslås, 

att Riksdagen ville besluta bifalla 
därtill, att statsrådet på v~7lkor, 

som statsrådet äger närmare be
stämma, för avkortning av statsgäld, 
utöver det i statsförslaget för år 
1937 upptagna belopp av 150,000,000 
tnark, upptager ett inhemskt lån 
till belopp av ända Wl 100,000,000 
mark. 

Tillika föreslås, 

att Riksdagen m:7le besluta att i 
tillägg till statsförslaget för år 1937 
under 6 Avd. VI kap. 1 mom. (,1937 
års lån för avkortning av statsskul
den") upptaga 100,000,000 mark 
samt å ett nytt 16 moment under 
15 Ht. II kap. ett reservationsanslag 
av 100,000,000 mark till betalning 
av gamla avdelningens vid Finlands 
Hypoteksförening skulder. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Finansminister V äinö Tanner. 
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statsutskottets betänk,ande N:o 44 med 
anledn5.ng av regeringens proposition angående reglering 
av gamla avdelningens vid Fi'!llands Hypoteksfö,rening av 
staten övertagna skulder. 

Riksdagen har jämte protokansutdrag av 
den 9 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 37 angående reglering av 
gamla avdelningens vid Finlands Hypo
teksförenillg av sta;ten övertagna skulder. 

På grund av de skäl, som omnämnas i 
propositionens motivering, förordar utskot
tet propositionens godkännande. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta sarn
tycka till, att statsrådet på villkor, 
som statsrådet äger närmare be
stämma, för avkortning av statsgäld, 

Helsingfors den 19 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit 
ordföranden Pekkala, ledamöterna A.attela, 
V. A.nnala, M. Hannula, Hästbacka, Kuu
sisto, Lehtokoski, Leppälä, Lohi, Rantala, 

utöver det i statsförslaget för år 1937 
upptagna beloppet av 150,000,000 
mark, upptage1· ett inhemskt lån 
till belopp av ända till 100,000,000 
mark; samt 

att Riksdagen ville besluta att i 
tillägg till statsföt·slaget för år 1937 
under 6 Avd. VI kap. 1 mom. (,1937 
års lån för avkortning av statsskul
den") upptaga 100,000,000 mark 
samt å ett nytt 16 moment under 
15 Ht. II kap. ett reservationsanslag 
av 100,000,000 mark till betalnin,q 
av gamla avdelningens vid Finlands 
Hypoteksförening skulder. 

Salmenoja, Turkia och Vesterinen samt 
suppleanterna Hon'ka, Huittinen, Jouka
nen, Feltonen och österholm. 
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Stora utskottets b,etänk,ande N:o 49 med 
anledning av regeringen:s proposition angäende reglering 
av gamla avdelningens vid Finlands Hypoteksförening av 
staten övemgn:a skulder. 

Efter behandling av ovannämnda ärende, 
till den del det berör bemyndigande att 
upptaga lån, har stora utskottet beslutat 
omfatta det i första klämmen i statsut
skottets betänkande n:o 44 framställda för
slaget och får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta sam-

Helsingfors den 21 april 1937. 

tycka t~ll, att statsrådet på villkor, 
som statsrådet äger närmare be
stämma, för avkortning av statsgäld, 
utöver det i statsförslaget för år 1937 
upptagna beloppet av 150,000,000 
mark, upptager ett inhemskt lån 
till belopp av ända till 100,000,000 
mark. 
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R i k s d a g e n s a v a r å Regeringens proposition 
angåeliide reglering av gamla avdelningens 'rid Finlands 
Hypoteksförening av staten övertagnJa skulder. 

Till Riksdagen har överlåtits Regerin
gens proposition N:o 37 angående regle
rmg av gamla avdelningens vid Finlands 
Hypoteksförening av staten övertagna skul
der, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit statsutskottets betänkande 
N :o 44, heslutat 

samtycka till, att statsrådet på 
villkor, som statsrådet äger närmare 
bestämma, för avkortning av stats
skulden, utöver det i statsförslaget 
för år 1937 upptagna beloppet av 

Helsingfors den 27 april 1937. 

150,000,000 mark, upptager ett in
hemskt lån till ett belopp av ända 
till 100,000,000 mark; samt 

i tillägg till statsförslaget för å1· 
1937 under 6 Avd. VI kap. 1 mom. 
(,1937 års lån för avkortning av 
statsskulden") upptaga 100,000,000 
mark och å ett nytt 16 moment un
der 15 Ht. II kap. ett reservations
anslag av 100,000,000 mark till be
talning av gamla avdelningens vid 
Finlands Hypoteksförening skulder. 
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Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av anslag till inlösen av tomtplats samt uppgörande av 
ritningar för en nybyggnad f"ör farmakologiska och medicinsk
kemiska inrättningarna vid Helsingfors universitet. 

I en till statsrådet ställd, den 31 de
cember 1935 dagtecknad skrivelse anhöll 
kansler för Helsingfors universitet, med 
anledning av en av konsistorium gjord 
framställning, om vidtagande av åtgärder 
för anskaffande av plats för en proj~kterad 
nybyggnad för universitetets farmakolo
giska och medicirusk-kemiska inrättningar 
på det område, som omfattar Helsingfors 
stads ägande tomter n:ris l, 2 och 3 i 
kvarteret n:o 45 Brobergsterrassen. 

På föl'frågan har Helsingfors stad med
del·at, att staden är villig att till staten 
ÖV'erlåta de ifrågavarande tomterna, var
jämte staden fastställt priset d'ör tomterna 
till 2,040,000 mark. 

Med anledning av stadens svar har uni
versitetets konsistorium meddelat, att det 
ur universitetets synpunkt icke syntes 
finnas något att anmärka mot de av sta
den uppställda villkoren; tvärtom anser 
konsistoriet det vara av vikt att i bråd
skande ordning beslut fattas om överens
kommelse med staden angående överlätan
det och att likaså i brådskande ordning av 
Riksdagen utverka:s ett anslag av 145,000 
mark för uppgörande av eskiss- och huvud
ritningar till den projekterade nya bygg
naden. Beträffande själva byggnadsansla
get ·förmäler konsistoriet sig göra fram
ställning i samband med förslaget till 
utgiftsstat för år 1938. 

Angående de ifrågavarande universitets
inrättningarnas nuvarande tillstånd och 
verksamhetsmöjligheter må i enlighet med 
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de framställningar och utredningar, som 
under årens lopp avgivits av kommitHin 
för unitversitetets om- och tillbyggnad, me
dicinska fakulteten m. fl. universitetsmyn
digheter, följande anföras. 

Då professuren i farmakologi och medi
cinsk kemi år 1922 uppdelades i tvenne, 
förlades den följande år inrättade farma
kologiska inrättningen - som man då an
tog - helt provisoriskt till universitetets 
gård n:o 3 vid Regeringsgatan, ett hus, 
som för c. 100 år sedan byggts för privat 
bostadsändamåL Då farmaJkologiska in
rättningens nuvarande lokal är trång, 
opraktiskt disponerad och även i förfallet 
skick, motsvarar den ej ens de anspråks
lösaste fordringar ; föreläsningssalen är så 
liten, att under viss·a terminer på varje 
åhörare kommit endast c. 1 1

/ 2 m3 luft; 
tre av arbetsrummen äro så små, att i 
dem ej kunnat placeras vissa apparater, 
som inrättningen är i trängande behov av. 
Hela lokalen är på grund av sitt läge i 
bottenvåningen kall. Vid inrättningen 
skall årligen undervisas 50 medicinestude
rarrde, uppdelade på två kurser, och c. 15 
personer i specialarbeten, 40 medicinekan
didater och c. 20 odontologiekandidater. 
1\ven om man genom uppdelning i grupper 
kan ordna undervisning för aHa dessa, så 
saknas dock el.'forderliga utrymmen för 
personalens och de längre hunna studeran
denas arbeten. 

Ehuru den medicinska kemin vid Hel
singfors universitet haft sm egen repre-
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sentant ända sedan m1tten av senaste sekel 
och frånsett att denna vetenskapsgren för 
närvarande annorstädes i världen utgör en 
av de mest centrala inom den medicinska 
forskningen, arbetar universitetets medi
cinsk-kemmka inrättning, inrymd i den 
södra flygelbyggnaden i universitetets bib
liotekskvarter, under alldeles otillfredsstäl
lande förhållanden. Genom avsaknaden av 
ett eget auditorium ilava föreläsningarna 
ända .till senaste ti:d måst hållas långt från 
inrättningen, nämligen i anatomiska och 
fysiologiska inrä:ttningarna på Broberget. 
Härigenom försvåras anordnande av alle
handa experiment och demonstr·ationer. De 
primitiva förhållandena bevisas 'även därav, 
att medicinestuderande, som utföra kurs
arbeten, hava till sitt förfogande endast 
ett arbetsrum, vilket d~utom begagnas 
som studie-, repetitions- och svavelväterum 
samt som 1förv·aringsplats för kläder. Möj
ligheterna till vetenskapligt arbete på den 
fysiologiska kemins område äro vid inrätt
ningen ytterst begränsade. Utövarna av ve
tenskapligt forskningsarbete, vilkas antal 
tidtals uppgår till över 30, hava till sin 
disposition endast två rum, av vilka det 
ena är mycket litet. Något särskilt rum 
för försöksdjur finnes ej. 

I detta sammanhang bör ytterligare 
nämnas, att enligt univel1Sitetets byggnads
program !tillbyggnaden till universitetets 
bibliotek kommer att omfatta en samman
hängande byggnad längs de gator, som 
omgiva bib1iotekskvarteret, varför denna 
byggnad vid Regeringsgatan kommer att 
upptaga nuvarande platsen d'ör medicinsk
kemiska inrättningen, som alltså i varje 
fall inom den närmaste framtiden måste 
flyttas. 

De förenämnda bristfälligheterna hava 
redan länge varit bekanta för konsistoriet; 
vederbörande lärare och fakultet hava 
gjmt framställningar i saken; kommitten 
för universitetets om- och tillbyggnad 
arrsäg redan i s~tt år 1928 avgivna utlå-

tande f·armakologiska och medicinsk-kemiska 
inrättningarna som de universitetsinrätt
ning·ar, för vilka med det allra första nya 
byggnader borde anSkaffas. De hava dock 
år efter år •fått ge vika ·för ännu mer 
brädskande byggnadsföretag. 

Vid projekterandet av byggnader för 
ifrågavarande inrättningar, har ·det ansetts 
ändamålsenligast att föreslå, att de förläg
gas under samma tak. För det .första hava 
båda inrättningarna till stor del samtidigt 
samma studerande. Inrättningarna kunna 
begagna samma auditorier och även en del 
andra rum och deras bibliotek komplettera 
varandra. Men det har av:en ansetts syn
nerligen önskvärt, att dessa inrättningar 
bleve placerade så nära anatomiska och 
fysiologiska inrättningarna som möjligt. 
På så sätt skulle medicinestuderandenas 
förberedande studier bliva koncentrerade 
till samma plats i staden, .till nytta för 
lärare och elever. 

Programmet för den på Brobergst·erras
sen projekterade inrättningsbyggnaden om
fattar en areal av 4,765 m2

, varav 2,215 m2 

skulle komma på medicinsk-kemiska och 
1,200 m2 på farmakologislka inrättningens 
nyittiga areaL För ·auditorier m. fl. gemen
samma utrymmen hava reserverats 350 m2

, 

för korridor-, vägg- och · källarutrymmen 
hava 1,000 m2 beräknats bliva erforderliga. 
Genom kubering av denna ·areal erhålles, 
då koefficienten är 3.5, såsom kubikinne
håll för byggnaden 16,677.5 m3

, och de av 
universitetet anlitade sakkunniga hava, en
ligt den prisnivå, som rådde i februari 
1937, beräknat priset rför kubikmetern till 
330 mark o0h sålunda kostnaderna för 
hela byggnaden till 5,503,575 mark. 

U niversi tetsmyndigheternaJS hittillsvaran
de åtgärder för anskaffande av nya bygg
nader för Hrågavarande inrättningar hava 
inträtt i det skede, att man måste få av
gjord frågan om inrättningarnas framtida 
plats, så ock tiden då man borde skrida 
till ett förverkligande av ibyggnadsföreta-
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get. Till följd av kristiden har utvidgnin
gen av univBrsitetets bibliotek - den kanske 
v1ktigaste och mest brådskande av punk
terna på nybyggnadsprogrammet - upp
skjutits; sedan ritningstävlan för biblioteket 
slutförts med det anslag, som beviljats för 
innevarande år, torde de definitiva ritnin
garna för huset bliva färdiga nästa år och 
byggnadsarbetena därefter sättas i gång. 
Sålunda äro bland universitetets projekte
rade större byggnadsföretag endast agrikul
tur- och forstvetenskapliga byggnaderna 
de, som under år 1938 i främsta rummet 
påkalla medel. Men i betra!ktande av att 
universitetet alltjämt står inför ett vid
lyftigt nyJbyggnadsprogram, vars realise
rande kräver alldeles speciella ansträng
ningar och iinansiella uppoffringar, vore 
det ytterst önskvärt, att man redan nästa 
år kunde bland annat skrida till ett för
verkligande av medicinsk-kemiska och far
makologiska inrättningarnas byggnader, 
vilka i jämförelse med flere andra inrätt
ningsbyggnader erfordra mindre kostnader. 
Framförallt kräva de svåra förhållanden, 
under vilka dessa inrättningar nu arbeta, 

Helsingfors den 2 april 1937. 

liksom också den omständigheten, att me
dicinsk..&emiska inrättningen med det för
sta måste giva plats för universitetets nya 
bi:bliotekshus, att brådskande åtgärder vid
tagas för åstadkommande av mm-berörda 
ny:byggnader. 

I stöd av vad ovan anförts föreslår Re
geringen, att Riksdagen ville besluta 

att såsom tillägg till statsförslaget 
för år 1937 å ett nytt moment 33 a) 
under 20 huvudtiteln Il kapitlet 
anvisa ett reservationsanslag av 
2,185,000 mark, att användas till 
inlösen av tomterna 1, 2 och 3 i 
kvarteret n:o 45 på Brobergsterras
sen i Helsingfors stad till tomtplats 
för en nybyggnad för medicinsk
kemiska och farmakologiska inrätt
ningarna vid Helsingfors universitet 
så ock för uppgörande av ritningar· 
för sagda byggnad; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av dessa utgifter använda un
der år 1937 inflytande statsin
komster. 

Republikens President 

KYöSTI K.A:LLIO. 

Undervisningsminister Uuno Hannula. 
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statsutskottets betänkande N:o 61 med 
anledning av ·regeringens proposition angående beviljande 
av anslag till inlösen av tomtplat·s samt .uppgörande av 
ritningar för en nybyggnad. för farmakologiska och medi
cinsk-kemiska in!l'ättningarna vid Helsingiors universitet. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrwg 
av den 9 innevarande april till statsutskot
tet för !beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 38 angående beviljande av 
anslag till inlösen av tomtplats samt upp
görande av ritningar för en nybyggnad för 
farmakologiska och medicinsk-kemiska in
rättningarna vid Helsingfors universitet. 

Ehuru utskottet är av den åsikten, att 
staten under nu rådande exceptionellt liv
liga byggnadssäsong bör iakttaga återhåll
samhet med avseende å byggnadsverk
samheten och ·Såvitt möjligt uppskjuta 
förverkligandet av sina byggnadsföre
tag till en tid, då den privata bygg
nadsverksamheten är mindre omfattande, 
har utskottet dock på de i propositionen 
anförda skäl ansett sig kunna förorda pro
positionens godkännande. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aat.tela, M. Hannula, 
Hirvensalo, Hästbacka, Lehtokoski, Lep-

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till statsförslaget 

för år 1937 å ett nytt moment 33 a) 
under 20 huvudtiteln II kapitlet 
anvisa ett rese·rvationsanslag av 
2,185,000 mark att användas till 
inlösen av tomterna 1, 2 och 3 i 
kvarteret n:o 45 på Brobergsterras
sen i Helsingfors stad till tomtplats 
för en nybyggnad för medicinsk
kemiska och farmakologiska inrätt
ningar-na vid Helsingfors universitet, 
så ock för uppgörande av ritningar· 
för sagda byggnad; samt 

berättiga statsrådet att för bGstr·i
dande av dessa utgifter använda un
der år 1937 inflytande statsin
komster. 

pälä, Moilanen, Pilppula, Rantala, Salmen
oja, Turkia och Welling samt supplean
terna Honka, Huittinen, Junes, Paasonen, 
Peltonen, Tuorila och öste11holm. 
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1937 Rd. - Riksd. ,svar. - Prop. N :o 38. 

R i k s d a g e n s ,s v a r å Regeringens proposition 
angäende beviljande av anslag till inlösen av tomtplats 
samt uppgörande av ritningar för en nybyggood för 
farmakologiska och medicinsk-kemiska inrättning,arna vid 
Helsingfors universite-t. 

Till Riksdagen ha,r överlämna;ts Regerin
gens proposition N :o 38 angående bevil
jande av anslag till inlösen av tomtpla;ts 
samt uppgörande av ritningar f.ör en ny
byggnad för farmakologiska och medicinsk
kemiska inrättninga:rna vid Helsingfors 
universitet, och har statsutskottet i ärendet 
avgivit sitt betänkrunde N :o 61. 

Riksdagen är av den åsikten, att staten 
under nu rådande exceptionellt lirvliga 
byggnadssäsong bör iakttaga återhållsamhet 
med avseende å byggnadsverksamheten och 
såvitt möjligt uppskjuta förverkligandet av 
sina byggnadsföretag till en tid, då den 
privata byggnadsverksamhetoo är mindre 
omfattande. På de i propositionen anförda 
skäl har Ri,ksdagen dock an,sett sig kunna 
godkänna propositionen. 

Helsingfors den 30 april 1937. 

Riksdagen har beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget 
för år 1937 å ett nytt moment 33 a 
under 20 huvudtiteln II kapitlet 
anvisa ett reservationsanslag av 
2,185,000 mark att användas till 
inlösen av tomterna 1, 2 och 3 i 
kvarteret N:o 45 på Brobergsterras
sen i Helsingfors stad till- tomtplats 
för en nybyggnad för medicinsk
kemiska och farmakologiska inrätt
ningarna vid Helsingfors universitet, 
så ock för uppgörande av ritningm· 
för sagda byggnad; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av dessa utgifter använda un
der år 1937 inflytande statsin
komster. 





1937 års riksdag N :o 39. 

Regeringens propositiea till Riksdagen angående tUiäa' 
till statsförslaget för år 1937 för förhöjning av innehavares 
av statens tjänster ocll befattningar avlöningar. 

Riksdagen har i statsförslaget för år 
1937 anvisat ett anslag av 20,000,000 mark 
för föi1höjning 'av innehavares av statens 
tjänster oclh befattningar avlöningar och 
tillika bestämt, att av dessa medel åtmin
stone hälften bör användas rför avskaffande 
av de i avlöningarna för innehavarna av 
lägre tjänster oe;h befattningar förekom
mande ojämnheterna. Fö:t1delningen av 
nämnda anslrug vce:rkställdes av statsrådet 
senaste tfebruari odh erhöllo de innehavare 
av tjänster och berfattningar, villkas lön ut
gör 30,000 mark eller mindre, vid denna 
fördelning omkring 500,000 rnarik mera 'än 
de högre avlönade. Då för närvarande av 
omkring 35,500 tjänste- och befattnings
innehavare med grundlön 20 % åtnjuta 
mer än 30,000 mark och 80 % erhålla 
30,000 ma11k eller mindre i grundlön, kunde 
med tillhjälp av det .till rolldelning före
Hggandet beloppet löneförhöjning beviljas 
endast en liten del av de lägre avlönade 
och medlen räckte endast i mycket ringa 
grad till för löneföribättringar ens i de 
allra lägsta avlöningsklasserna. 

Etfter att !hava tagit kännedom om de 
talrika anmärkningar och förslag, vilka 
från innehavarnas arv :tjänster och befatt
ningar sida framstäl1ts i anledning av 
ovannämnda fördelning, har Regeringen ej 
kunnat undgå att 'ägna uppmärksamhet åt 
den omständigheten, att de avlöningar sta
ten erlägger åt sina befattningshavare i de 
lägsta avlöningsklasserna knappa:st 'hava 
räckt .till en alldelffi anspråikslös utkomst 
och att dessa personers åonomiska ställ-
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ning försvårats av den ~på sista tider in
trä;ffade oclh ännu fortgående stegringen 
av levnadskostnaderna. Då arv de inneha
vare av tjänst eller befattning, vilkas 
grundlön understiger 30,000 mark, 24,000 
denna gång blivit utan förhöjning och av 
dem inemot 8,000 hava en grundlön .av 
1'6,800 mark ~eller därunder, har man under 
nuvarande förhållanden ej kunnat undgå 
att till förnyad prövning upptaga frågan 
OOil ooviljande 'aV ytterligare medel för för
bättrande ännu under detta år av löneför
måner för de lägst avlönade befattnings. 
havarena. 

Då man beaik:tar, att beviljande av för
höjning med en avlöningsklass åt alla ·de 
personer, vilkas grundlön är 28,500 mark 
eller därunder och vilka ej blevo delaktiga 
av nämnda 20 miljoner marks anslag, in
nebure ~en ärlig merutgift på omkring 
37,000,000 mark ocih att det icke nu finnes 
möjligheter att anvisa ett så stort anslag 
för 'ändamålet, synes löneförhöjningen 
denna gång böra begränsas till de lägsta 
avlöningsklasserna, där även denna för
höjning är av det mest trängande behovet 
påkallad. En förhöjning med en avlönings
klass åt alla de innehavare av tjänster och 
befattningar, vilkas grundlön är 18,000 
mark eller mindre och vilka i år blivit utan 
:fö!fuöjning, skulle medföra en <tilläggsutgift 
av 16,500,000 mark P'er år. Enär det emel
lertid synes möjligt, ·a:tt lämna en ·del ~av 

dessa befattningshavare denna gång utan 
förhöjning, har det. berä!knats, att ett årligt 
tilläggsanslag om 10,000,000 rnarik vore till-
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räcldigt för av behovet pä!kallad löneför
bättring åt !befattningshavare, vilka åt
njuta en grundlön om högst 18,000 mark 
och vilka icke blivit delaktiga av den för
höjning, som redan detta är beviljats. Då 
dessa löneförhöjningar 'kunde träda .i kraft 
den l april 1937, behöves för ändamålet 
under detta år 7,500,000 mark. Utfärdan
det av närmare föreskrifter angående an
slagets fördelning kunde anförtros sta!ts
I'ådet. 

Med stöd av det ovan anförda föreslås, 

att Riksdagen ville besluta såsom 
tillägg till statsförslaget för år 1937 
å 15 Ht. Il kap. 12 mom. (,Förhöj-

Helsingfors den 7 april 1937. 

ning av avlöningarna för innehavare 
av statens tjänster och befattnin
gar") bevt"lja ett tilläggsanslag av 
7,500,000 mark att användas enligt 
statsrådets prövning till förhöjning 
av lönerna för sådaM innehavare av 
tjänst eller befattning, vilkas grund
lön är 18,000 mark eller därunder 
och vilka ej erhålUt limeförhöjning 
ur det i statsförslaget för år 1937 
för ändamålet upptagna anslaget av 
20,000,000 mark; ocll 

att statsrådet måtte berättigas att 
för bestridande av denna merutgift 
använda till · statsverket u:nder år 
1937 inflytande inkomster. 

BeipUblikens President 

KYöSTI KAIJ.lO. 

Finansminister 'Väinö Tanne.r. 



1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 39. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 67 med 
anledning av regeringens• proposition angående tillägg till 
statsförslaget för år 1937 för förböjning a:v innehavares 
av statens tjänster och befattningar avlöningar. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 13 sistlidne april till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n: o 39 angående tillägg till statsförsla
get för år 1937 för förhöjning av inneha
vares av statens tjänster och hefwttningar 
avlöningar. 

Utskottet har funnit den föreslagna löne
förhöjningen av ·b~hovet påkallad och för
ordar det föreslagna anslagets beviljande 
enlighet med propositionen. 

Utskottet föreslår vördsamt, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 å 15 Ht. II kap. 12 mom. 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, Fu
ruhjelm, M. Hannula, Harvala, Hirven-

(,Förhöjning av avlöningarna för 
innehavare av statens tjänster och 
befattningar") bevilja ett tilläggs
anslag av 7,500,000 mark att använ
das enligt statsrådets prövning till 
förhöjning av lönerna för sådana 
innehavare av tjänst eller befattning, 
vilkas grundlön är 18,000 mark eller 
därunder och vilka ej erhållit löne
förhöjning ur det i statsförslaget för 
år 1937 för ändamålet upptagna an
slaget av 20,000,000 mark; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna merutgift använda 
till statsverket under år 1937 in
flytande inkomster. 

salo, Hästbaeka, Kuusisto, Leppälä, Moila
nen, Pil p pula, Ra:ntala, Turkia, W elling 
och. Vesterinen samt suppleanterna Hiltu
nen, Honka, Junes och Peltonen. 



1937 ltd. - U. B. - Prop. N :o 39. 

Reservation. 

Regeringens proposition avser höjandet 
med en löneklass av avlöningarna för 
tjänstemän, vilkas årslön utgör 18,000 mark 
oeh därunder och vilka icke innevarande 
år kommit i åtnjutande av löneförhöjning. 
Dock skulle icke alla dessa tjänstemän bliva 
delaktiga av förhöjningarna:. För vår del 
kunna vi inte anse det rättvist, att då 
engång löneförhöjningar för 'ell viss grupp 
av tjänstemän föreslås, en del av dessa 
lämnas utanför regleringen. Förhöjning 
bör beviljas åt alla. Enligt regeringens 
beräkning skulle, om alla ifrågavarande 
tjänstemän finge sin avlöning höjd med en 
löneklass, erfordras ett belopp av 16,500,000 
mark per är. Då löneförhöjningarna skulle 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

Härom förena sig. 

Vilho Annrula. 
Mauno ,Pekkala. 
Onni Peltonen. 

räknas från den l april innevarande år, 
behöves alltså till årets budget ett tillägg 
av i runt tal 12.5 miljoner mark. På 
grund av det ovansagda få vi föreslå, 

att det i regeringens proposition 
föreslagna tilläggsanslaget måtte hö
jas till 12.5 miljoner mark. 

Dessutom anse vi att i utskottsbetänkan
dets motivering hade bort intagas ett ut
talande därom, att regeringen i närmaste 
framtid borde pröva frågan om höjarrdet 
av lönerna även för de lägre avlönade 
tjänstemän, vilkas lön överstiger 18,000 
mark. 

Ragnar Furuhjelm. 

Kwapro lYioilanen. 
Aarne Honka. 
Man:di Ha.nnula. 



1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N :o 39. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående tillägg till statsförslaget för år 1937 för för
höjning av inneha~a:res av statens tjänster och befattnin
gar avlöningar. 

Till Riksdagen har överlänmats Regerin
gens proposition N :o 39 angäende tilläg'g 
till statsförslaget för år 1937 för förhöj
ning av innehavares av statens tjänster och 
befattningar avlöningar, och har statsut
skottet i ärendet avgivit sitt betänkande 
N:o 67. 

Regeringens proposition avser höjandet 
av avlöningarna, räknat från den l april 
1937, för sådana innehavare av tjänster och 
befattningar, vilkas grundlön utgör 18,000 
mark eller därunder och vilka icke inne
varande år kommit i åtnjutande av löneför
höjning, dock sålunda, att icke alla dessa 
tjänstemän denna gång skulle bliva del
aktiga av förhöjningen. Då det enligt 
Riksdagens åsikt är rättvist, att förhöjning 
med en löneklass beviljas alla till denna 
grupp hörande innehavare av tjänster och 
befattningar, med undantag av dem, vilka 
under innevarande år redan beviljats löne
förhöjning, har Riksdagen med stöd av den 

propositionen ingående beräkningen höjt 

Helsingfors den 5 maj 1937. 

det i propositionen föreslagna anslaget till 
12,500,000 mark. 

Med stöd av det ovan anförda har Riks
dagen beslutat 

såsont tillägg till statsfö1·slaget för 
år 1937 å 15 Ht. II kap. 12 mom. 
(,Förhöjning av avlöningarna för 
innehavare av statens tjänster och 
befattningar") bevilja ett tilläggs
anslag av 12,500,000 mark att använ
das enligt statsrådets prövning till 
förhöjning av lönerna för sådana 
innehavare av tjänst eller befattning, 
vilkas grundlön är 18,000 mark eller 
därunder och vilka ej erhållit löne
förhöjning ur det i statsförslaget för 
år 1937 för ändamålet upptagna an
slaget av 20,000,000 markj samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna merntgift användct 
till statsverket under år 1937 in
flytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 40. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående ändring 
av lagen angående stämpelskatt. 

stämpelskatten regleras förnärvarande 
genom lag av den 28 december 1929, viLken 
ändrats genom särskilda därefter givna la
gar av vi1ka den senaste givits den 14 de
cember 1935. Det ligger i S8ikens natur, 
att en så omfattande lag, som lagen om 
stämpelskatt, vars stadganden beröra 
nästan alla områden inom näringslivet och 
vilken borde följa utveCklingen såväl inom 
det ekonomiska livet som lagstiftningen 
därom, redan oberoende av vidtagna änd
ringar delvis hunnit föråldras. Dessutom 
har det otal ändringar som däri under 
årens lopp vidtagits gjort densamma otyd
lig oeh svår att använda. Därför har 
också uppstått :firåga om revision och för
nyelse av hela stämpelskattelagen. Men 
då i särskilda vård- m. fl. lagar finnes 
stadganden, vi~ka förutsätta ändring av 
stämpelSikattelagen oeh då ibland de fram
ställningar, som av särskilda myndigheter 
och organisationer samt enskilda i detta 
avseende gjorts till statsrådet, även finnas 
sådana, vilka föranleda brådskande ändrin
gar i gällande lag angående stämpelskatt, 
har det ansetts nödigt att redan nu, innan 
·lagen i sin helhet revideras, avlåta propo
sition angående dylika ändringar. Sam
tidigt föresläs några andra av utvecklingen 
inom det ekonomi.ska livet betingande 
ändringar i sagda lag. 

I enlighet med de numera upphävda 
stadgandena i 16 § av fattigvårdslagen 
stadgas jämväl i 11 § av lagen om kommu
nal vårdnämnd, att för protokoll, ibevis 
eller andra handlingar, vilka av vård
nämnd, dess ordförande eHer innehavare av 
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tjänst eller befattning utfärdats, icke er
lägges lösen. Enär likaså av socialministe
riet, landshövding och högsta förvaltnings
domstolen utfärdade expeditionshandlingar 
angående aUa ärenden, som beröra olika 
grenar av den samhäl'leliga vården, borde, 

. i likhet med vad nedan finnes stadgat i 
7 § l momentet 5 punkten av lagen om 
stämpelskatt angående ärenden rörande 
fattigvården, utgivas utan stämpelskatt, 
borde gällande lag om stämpelskatt ändras 
så:lm1da, att alla expeditionshandlingar, 
som beröra den sam:hrulleliga vården, skulle 
befrias frän stämpelskatt. 

Enligt 3 § i steriliseringslagen av den 
13 juni 1935 utfärdar medicinalstyrelsen 
förordnande om sterilisering. Framställ
ning angående dylik åtgärd kan göras av 
i 4 § av nämnda lag nämnda myndigheter, 
däribland hälsovårdsnämnden. För av me
dicinalstyrelsen meddelat förordnande an
gående sterilisering uppbäres förnärva
rande i lagen angående stämpelskatt stad
gad skatt. Emedan uet o:llfentliga intres
set fordrar verkstållandet av sterilisering 
och då de personer som skola steriliseras 
nästan utan undantag åtnjuta fattigvård, 
borde i lagen om stämpelskatt intagas så
dant stadgande, att expeditionshandling an
gående sterilisering skulle befrias från 
stämpelskatt, såsom även förnärvarande är 
förhållandet betr·äffande expeditionshand
ling rörande fattigvård m. m. Detta jämte 
ovan anförda skulle föranleda ändring av 
7 § l momentet 5 punkten i lagen om stäm
pelskatt. 

Enligt 9 § i lagen angående stämpelskatt 
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bör aktiebrev, då detsamma av bolag utfär
das, beläggas med stämpel, till ett belopp 
som motsvarar 2 procent av aktiens nomi
nella värde. I 'härförinnan gällande lag an
gående stämpelskatt av den 19 december 
1921 stadgades att aktiebrev, då det vid 
bolags stiftande utfärdades, skulle beläggas 
med stämpel till ett belopp som motsvarade 
2 procent av aktiens nominella värde samt 
att då aktie utfärdades i samband med 
förhöjning av aktiekapitalet, densamma 
skulle beläggas med stämpel till ett belopp, 
som motsvarade 4 procent av det för ak
tien till bolaget erlagda beloppet, därest 
för aktier hetalades fullt veder.lag och 6 
procent av aktiens nominella värde, ifall 
aktien utgavs antingen delvis eller helt och 
hållet med bolagets egna medel. 

Då det på grund av penningvärdets ned
gång ansågs önskvärt, att aktiebolagen 
skulle kunna uppbringa sina 1förmögenhets
bilanser att motsvara faktiska värden, vil
ket endast kunde ske genom höjarrdet av 
wktiekapitalet, sänktes genom lag av den 
20 april 1927 den stämpelskatt som skulle 
erläggas för aktie vid aktieka:pitalets för
höjning till 2 procent av den nya aktiens 
nominella värde eller av det belopp, var
med den förra aktiens nominella värde 
hade :förhöjts, itfall aktie utgavs eller ak
tiens nominella värde höjdes enbart med 
bolagets egna medel. Denna åtgärd var 
dock endast avsedd att vara interimistisk 
och lagen därom gällde blott till utgången 
av år 1928. I lagen angående stämpelskatt 
av den 28 december 1929 ingår, såsom re
dan nämnts, icke några särskilda stadgan
den angående aktiebrevs beläggande med 
stämpel vid förhöjning av aktiekapitalet. 

U n der senaste tid •har ofta intraffat fall, 
varvid isynnerhä större aktiebolag höjt sitt 
alkti"kapital genom att åt aktieägarena ut
dela gratisak.tier. Detta har till stor del 
skett för att dividender, som utbetalas åt 
aktieägarena skuUe förefalla skälig. Då dy
lika fall kunna jämställas med gåva, är 

det skäligt, att sådana aktier bliva tyngre 
beskattade än vid aktiebolags stiftande 
fullt inbetalade aktier. En sådan tyngre 
beskattning är dessto mera berättigad då 
den i huvudsak träffar mera betalnings
kraftiga medborgare och samtidigt egen
dom, för vilken icke alltid tidigare erlagts 
skatt. Den skulle även i viss grad hindra 
ekonomiska företag att åt sina aktionärer 
utdda under högkonjunktur influten 
affärsvinst. Denna. skatteför höjning borde
utsträckas att omfatta alla sedan årets bör
jan inträffade aktieemissioner. 

Emedan under senaste tid kunnat för
mårikas en DSull!d aktiespekulation och 
denna fDrtfarande blDtt synes vara i sti
gande, har det för att förhindra densamma 
ansetts nödigt föreslå, att bek>ppet av ·den 
stämpelskatt, som enligt 12 § l mDmentet 
i lagen angående stämpelskatt skall erläg
gas vid försäljning eller byte av värdepap
per, måUe höjas. Enligt sagda .J.agrum ut
går nämnda ska:tt förnärvarande med 50 
pflllni för varje fulla 100 mark eller del 
härav av ikopeskillingen eller bytesvärdet, 
då överlåtelsen sker utan förmedling av 
bondbörs. Enligt lagen av den 19 decem
ber 1921 voro motsvarande ·belopp ~O penni 
och l mark Nu föreslås att desamma måtte 
höjas till l mark ·och l mark 20 penni. 

I praktiken har of·ta inträffat att man 
försökt kringgå stadgandena i 9 § punkt A 
av stä:mpelskattelagen, angående skatt å 
överlåtelse av äganderätt till fastighet, på 
följande sätt. Först har man .grundat ett 
hostadsruktiebolag och därefter inom förlop
pet av en synnerligen kort tid, t. tJX. några 
månader, ändras bolagsordningen så ·att bo
laget ombildas till ett vanligt fastighetsbo
lag. Bolaget :har under den tid detsamma 
var ett bostadsaktiebolag anskaffat en 
fastighet och lagfarit köpet. Emedan till
lämpliga övervakningsbestämmelser ieke 
finnas kan bolaget undg'å att erlägga den 
förhöjning av stämpelskatt, som ett vaniigt 
inhemskt alktiebolag, vartill hostadsbolaget 
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förändrats, borde erlägga. Regeringen, som 
icke anser skäl :föreligga att :förhindra bo
stadsa<kti(;bolags ändring till vanligt ak
tiebolag, anser doc'k nödigt, att 3 punk
ten i momentet A under rubriken ,\köpe
brev" i lagen angående sbämpelskatt för
tydligas sålunda, att däri stadgad skatte
förhöjning bör erläggas jiimväl då bo
stadsaktiebolag som förändras till vanligt 

fastighetsaktiebolag samt att övervakning 
för att förhindra lagens kriggående an
ordnas. Till följd härav borde i sådant 
hänseende till 27 § i lagen angående stäm
pelskatt fogas ett nytt andra moment. 

På grund av ovan antförda :föreslås till 
Riksdagens godkännande följande lagför
slag: 

Lag 
om ändring av lagen angående s·tämpelskatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 7 § l momentet 5 punkten, 9 § rubriken 
,köpebrev" momentet A 3 punkten oeh rubriken ,aktiebrev" 1 momentet, 12 § 
l momentet och 27 § i lagen angående stämpelskatt av den 28 december 1929 på 
följande sätt: 

7 §. 
Bedriad 'från stämpelskatt är expedition: 

5) fattigvård, barnskydd, lösdrivarvård, 
alkoholistvård oeh arbetslöshetsvård samt 
sterilisering ; 

9 §. 
Nedannämnda avhandlingar och urkun

der skola, i den mån de icke äro befriade 
från stämpelskatt enligt 2 eller 11 §, he
lä:ggas med stämpel till följande helopp: 

Aktiebt·ev, då det utfärdas vid bolags 
grundande, 2 procent av aktiens nominella 
värde samt, då aktiebrev utifäl'ldas vid för
höjning av aktiekapitalet, 2 procent av det 
för aktien till bolaget erla·gda ibeloppet och 
10 procent av den del av aktiens nomi
nella värde, som utgives med bolagets egna 
medel. 

I de fall då sådana aktier, vilka antin
gen helt och MUet eller delvis utgivits med 
bolagets egna medel, utgivits under år 
1937 redan förrän denna lag trätt i kraft, 
skall bolag erlägga här sta!dgad skatt i 

penningar till vederbörande lantränteri 
inom tre månader efter det denna lag trätt 
i kraft. 

Köpebt·ev, bytesbrev eller annan över
låtelsehandling, förutom gåvobrev och tes
tamente: 

A. 1) överlåtelsehandling beträffande 
äganderätt till fastighet förses då lagfart 
sökes med följande st!ämpelbelopp: 

3) Om tillträdare av ,fastighet är in
hemskt aktiebolag, öppet bolag eller kom
manditibolag eller utlänning eller utländsk 
sammanslutning eller anstalt, erlägges 
ovannämnda i l oeh 2 punkterna stadgade 
skatt till dubibelt belopp. Här stadgade 
förhöjning erlägges dock ej då ä:ganderätt 
till fastighet övergått till bostadsaktiebolag. 
Om bostadsaktiebolag senare förändras till 
annat aktiebolag skall skatteförhöjning er
läggas. 

12 §. 
Vid försäljning eller byte av värdepap

per skall erläggas stämpelskatt: 
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l) då försäljningen sker genom förmed
ling av fondbörs, l mark ·för varje fulla 
100 mark eller del därav av köpeskillin
gen; och 

2) då överlåtelsen sker utan förmedling 
av fondbörs, l ma1•k 20 penni för varje 
fulla 100 mark eller del darav av köpe
skillingen eller bytesvärdet. 

27 §. 
Då aktiebolag eller ökning av aktiekarpi

tal anmäles till handelsregistret, bör genom 
bevis av postanstalt styrkas, att därifrån 
inköpts för aktiebrevens beläggande med 
stämpel eDforderlig mängd stämpelmärken 

Helsingfors den 7 april 1937. 

av det slag, som för ändamålet bör an
vändas. 

Då anmälan till handel~;~registret göres 
om sådan ändring av bolagsordning, varige
nom bostadsaktiebolag ändras till aktiebo
lag av annat slag, bör samtidigt företes 
utredning därom, att överlåtelsehandling, 
varigenom äganderätt till fasti~het över
gått till bostadsaktiebolag, är till behörig 
del belagd med stämpel i enlighet med vad 
i 9 § är stadgat för det fall att inhemskt 
aktiebolag är tillträdare av fastighet. 

Denna lag träder i kra·ft den 
1937. ~·~ 

l ·'·.::B 

Republikens President 

KYöSTI KALLlO. 

Finansminister Väinö Tanner. 
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S t a t s u. t s ·k o t t e ts b e t ä n k a n d e N :o 62 med 
anledning av regeringe.ns proposition ·angående ändring 
av lagen angående stämpelskatt. 

Riksdagen har jämte protokolLsutdrag av 
den 17 innevarande april till statsutskot
tet för beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 40 angående ändring av 
lagen angående stämpelskatt. 

På de skäl, som anföras i propositionen, 
finner utskdt'tet de föreslagna lagändrin
garna nödvändiga och ändamålsenl~ga. 

Dock måste det enligt utskottets åsikt 
anses såsom en principiellt betänklig åt
gärd att giva skattelagar en retroaktiv 
verkan. Fördenskull anser sig utskottet 
icke kunna förorda, att skatteförhöjningen 
för gratisaktier, som åt aktieägama an
tingen helt eller delvis utgivits med bola
gets egna medel, skulle på anfört sätt i 
lagstadgandet göras retroaktiv från och 
med början av innevarande år. Med hän
syn därtill, att försök kunna göras att 
undgå den ifrågavarande skatteförhöj
ningen å gratisaktier genom inbetalning 
av aktierna före dwgen för lagens ikraft
trädande, finner utskottet det likväl er
forderligt, att för aktier, som emitterats 
under tiden mellan den dag regeringens 
proposition avgivits, den 7 innevarande 

april, och dagen för lagens ikraftträdande, 
tilläggsskatt erlägges. Utskottet har fun
nit ett belopp av 4 procent av den del av 
aktiens nominella värde, som utgives med 
bolagets egna medel, tillräckligt såsom så
dan tilläggsskatt. Då oklarhet kan uppstå 
därom, när en dylik gratisaktie skall anses 
ha utgivits, bo11de enligt utskottets åsikt i 
lagen uttryckligen tiden för den i 27 § i 
lagen angående stämpelskatt stadgade an
mälan till handelsregistret stadgas såsom 
den tidpunkt, från vilken stadgandena rö
rande skatteplikt ägde tillämpning. Utskot
tet h'ar i 9 § 2 mom. i lagförslaget under 
rubriken ,wktiebrev" vidtagit de ändringar, 
som härleda sig av ovannämnda omständig
heter. Ur lagförslagets ingress har hänvis
ningen till rubriken ,köpebrev'' såsom 
obehövlig och obestämd uteslutits. I övriga 
punkter förordar utskottet lagförslagets 
antagande i oförändrad form. 

Med stöd av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta antaga 
lagförslaget sålydande: 
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Lag 
om ändring av lagen angäende stämpelskiatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 7 § l momentet 5 punkten, 9 § (utesl.) 
momentet A 3 punkten och rubriken ,aktiebrev'' l momentet, 12 § l momentet 
oeh 27 § i iagen den 28 december 1929 angående stämpelskatt på följande sätt: 

7 §. 
( Likasom regeringens proposition.) 

9 §. 
Nedannämnda avhandlingar och urkun

der skola, i den mån de icke äro befriade 
från stämpelskatt enligt 2 eller 11 §, be
läggas med stämpel till följande belopp: 

Aktiebrev, då det utfärdas vid bolags 
grundande, 2 procen:t av aktiens nominella 
värde samt, då aktiebrev utfärdas vid för
höjning av aktiekapitalet, 2 procent av det 
för aktien till bolaget erlagda beloppet och 
10 procent av den del av aktiens nomi
nella värde, som utgives med bolagets egna 
medel. 

I de fall, då sådana aktier, vilka antin
gen helt och hållet eller delvis u'tgivits med 
bolagets egna medel, skola fördelas på 
aktieägarna och dylik höjn~ng av aktie
kapitalet i 27 § i denna lag avsedd an
mälan gjorts hos handelsregistret efter den 
7 april 1937 och före denna lags ikraft
trädande, skall bolag erlägga (utesl.) i pen
ningar till vederbörande lantränteri inom 
tre månader efter det denna lag trätt i 
kraft i tilläggsskatt 4 procent av den del 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, M. 
Hannula, Hirvensalo, Hästbacka, Lohi, Moi-

av aktiens nominella värde, som utgives 
med bolagets egna medel. 

Köpebrev, bytesbrev eller annan över
låtelsehandling, förutom gåvobrev och tes
tamente: 

A. 1) Överlåtelsehandling beträffande 
äganderätt till fastighet förses, då lagfart 
sökes, med följande stämpelbelopp: 

3) Om tillträdare av fastighet är in
hemskt aktiebolag, öppet bolag eller kom
manditbolag eller utlänning eller utländsk 
sammanslutning eller anstalt, erlägges 
ovannämnda i l och 2 punkterna stadgade 
ska'tt till dubbelt belopp. Här stadgade 
förhöjning erlägges dock ej, då äganderätt 
till fastighet övergått till bostadsaktiebolag. 
Om bostadsaktiebolag senare förändras till 
annat aktiebolag, skall skatteförhöjning er
läggas. 

12 §. 
( Likasom regeringens proposition.) 

27 §. 
( Likasom regeringens proposition.) 

lanen, Pilppula, Rantala, Salmenoja och 
Turkia samt suppleanterna Bryggari, Bil
tunen, Honka, Junes, Peltonen o0h Tuorila. 



Reserv&tioner. 3 

Reservationer. 

Enär det i princip alltid mäste anses 
:,;åsom en betänklig åtgärd att under nor
mala förhållanden giva en beskattning 
retroaktiv verkan, ity att densamma för
rycker en på beräkningar och sorgfälligt 
uppgjorda planer baserad skötsel av ekono
min, och enär det ej heller under nuva-

Helsingfors den 28 april 1937 

Regeringens proposition angående änd
ring av lagen om stämpelskatt innehåller 
bL a. förslag om höjande av skatten på 
s. k. gratisaktier till 10 procent och dess 
fastst'ållande såsom retroaktiv sålunda, att 
den ifrågavarande skatten skulle uppbäras 
från o0h med början av innevarande år. 
Utskottet har med obetydliga ändringar 
godkänt regeringens proposition. 

Enär den föreslagna skatteförhöjningen 

Helsingfors den 28 april 1937. 

Kaa.pro Moilanen. 

I. 

II. 

rande förhållanden med hänsyn till statens 
inkomster är skäl att utfärda undantags
stadganden, föreslår jag, 

att sista momentet i 9 § lagförslrt
get måtte uteslutas. 

Pauli Tuorila. 

för närvarande icke synes av behovet på
kallad med hänsyn till statens finanser och 
d'å en retroaktiv skatt är ägnad att föror
saka störningar och osäkerhet i det ekono
miska livet, föreslå vi, 

att ur 9 § i lagförslaget de punk
ter, som beröra t·ubriken ,aktiebrev" 
uteslutas. 

Aarne Honka. 

III. 

I den punkt, som berör stämpelskatt å 
gratisaktier, har utskottet ändrat regerin
gens föreliggande proposition genom att 
förkor'ta tiden för lagens retroaktiva ver-

kan samt genom att sänka skatten på de 
gratisaktier, som utgivas under denna tid. 
Enligt vårt förmenande borde regeringens 
proposition godkännas även i denna punkt 
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och punkten i övrigt förtydligas däthän, 
att densamma icke vållar tolkningssvårig
heter, då lagen skall tillämpas i praktiken. 
Härav följer, att vi ej 'heller kunna anse 
det uttalande utskottet gör i första menin
gen i tredje stycket i betänkandets moti
vering skäligt. 

Vi föreslå förty, 

att IJ'Unkten ,a,ktiebrev" i 9 § i 
lagförslaget rnåtte godkännas i föl
jande lydelse: 

9 §. 

Aktiebrev, då det utfärdas vid bolags 
grundande, 2 procent av aktiens nominella 
värde samt, då alktiebrev utfärdas vid för-

Helsingfors den 28 april 1937. 

P. Salmenoja. 
Hugo Aattela. 
Onni Hiltunen. 
Mauno Peklka,la. 

höjning av aktiekapitalet, 2 procent av det 
för ,aiktien till bolaget erlagda beloppet och 
10 procent av den del av aktiens nomi
nella värde, som utgives med bolagets egna 
medel. 

I de fall, då sädana aktier, vilka antin
gen helt och hållet ell:er delvis utgivits med 
bolagets egna medel, skola fördelas på 
aktieägarna och i 27 § i denna lag avsedd 
anmä,lan om dylik förhöjning av aktiekapi
talet gjorts hos handelsregistret under år 
1937 och före denna lags ikraftträdande, 
skall bolag erlägga här stadgad skatt i 
penningar till vederbörande lantränteri 
inom tre månader efter det denna lag trätt 
i kraft. 

Viljo Rantala. 
Matti Turkia. 
T. Bryggari. 
Onni Peltonen. 

IV. 

Undertecknade anse den i propositionen 
föreslagna tilläggsskatten för aktiebrev 
alltför hög. Då emellel'tid inga utsikter 
finnas för att genomdriva en sänkning av 
nämnda 'skatt, önska vi inte väcka förslag 
i detta avseende. Däremot måste vi uttryck-

Helsingfors den 28 april 1937. 

Ra.gniar Furuhjeilm. 

ligen reservera oss med avseende a den be
stämning i 9 §, enligt vilken lagen skulle 
få retroaktiv verkan. Vi föreslå alltså, 

af/t ur· § 9 sista momentet 1·örande 
aktiebrev måtte 1deslutas. 

J. E. Hästbaoka. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 57 med 
anledning av regeringens proposition angående ändring 
a v lagen angående stämpelskatt. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
statsutskottets betänkande n:o 62 handlagda 
lagförslaget och får förty vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 3 maj 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande "lagförslag i enlighet rned 
statsutskottets betänkande. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående ändring av lagen angående stämpelskatt. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
.gens proposition N:o 40 angående ändring 
av lagen angående stämpelskatt, och har 

Riksdagen, som i ärendet emottagit stats
utskottets betänkande N:o 62, antagit föl
jande lag: 

Lag 
om ändring av ·l8.g1en angående stämpelskatt. 

I enlighet med Riksdagens beslut .ändras 7 § l momentet 5 punkten, 9 § rubriken 
,Aktiebrev" l momentet och momentet A. 3 punkten, 12 § l momentet och 27 § i 
lagen den 28 december 1929 angående stämpelskatt på följande sätt: 

7 §. 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 

5) fattigvård, barnskydd, lösdrivarvård, 
alkoholistvård och arbetslöshetsvård samt 
sterilisering ; 

9 §. 
Nedannämnda avhandlingar oeh urkun

der skola, i den mån de icke äro befriade 
från stämpelskatt enligt 2 eller 11 §, be
läg1gas med stämpel till följande belopp: 

Aktiebrev, då det utfärdas vid bolags 
grundande, 2 procent av aktiens nominella 
värde samt, då aktiebrev utfärdas vid för
höjning av aktiekapitalet, 2 procent av det 
för aktien till bolaget erlagda beloppet och 
10 procent av den del av aktiens nomi
nella värde, som utgives med bolagets egna 
medel. 

I de fall, då sådana aktier, vHka antin
gen helt och hållet eller delvis utgivits med 

bolagets egna medel, skola fördelas på 
aktieägarna och om dylik höjning av aktie
kapitalet i 27 § i denna lag avsedd an
mälan gjorts hos handelsregistret efter den 
7 april 1937 och före denna lags ikraft
trädande, skall bolaget erlägga i penningar 
tirl vederbörande lantränteri inom tre må
nader efter det denna lag trätt i kraft i 
tilläggsskatt 4 procent av den del av aktiens 
nominella värde, som utgives med bolagets 
egna medel. 

Köpebrev, bytesbrev eller annan över
låtelsehandling, förutom gåvobrev och tes
tamente: 

A. 1) Överlåtelsehandling beträffande 
äganderätt till fastighet iförses, då lagfart 
sökes, med följande stämpeJrbelopp: 

3) Om tillträdare av fastighet är in
hemskt aktiebolag, öppet bolag eller kom
manditbolag eller utlänning eller utländsk 
sammanslutning eller anstalt, erlägges 
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ovannämnda i l och 2 punkterna stadgade 
skatt till dubbelt belopp. Här stadgade 
förhöjning erlägges dock ej, då äganderätt 
till fastighet övergått till bostadsa:ktiebolag. 
Om bostadsaktiebolag senare förändras till 
aktiebolag av annat slag, skall skatteför
höjning erläggas. 

12 §. 
Vid försäljning eller byte av värdepap

per skall erläggas stämpelskatt: 
l) då försäljningen sker genom förmed

ling av fondbörs, l mark rför varje fulla 
100 mark eller del därav av köpeskillin
gen; och 

2) då överlåtelsen sker utan förmedling 
av fondbörs, l mark 20 penni för varje 
fulla 100 mark eller del därav av köpe
skillingen eller bytesvärdet. 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

27 §. 
Då aktieboLag eller ökning av aktiekapi

tal anmäles till handelsregistret, hör genom 
bevis av postanstalt styrkas, att därstädes 
inköpts för aktiebrevens beläggande med 
stämpel erforderlig mängd stämpelmärken 
av det slag, som för ändamålet bör an
vändas. 

Då anmälan till handelsregistret göres 
om sådan ändring av bolagsordning, varige
nom bostadsaktiebolag ändras till aktiebo
lag av annat slag, bör samtidigt företes 
utredning därom, att överlåtelsehandling, 
varigenom äganderätt till fastighet över
gått till bostadsaktiebolag, är till behörig 
del belagd med stämpel i enlighet med vad 
i 9 § är stadgat för det fall, att inhemskt 
aktiebolag är tillträdare av fastighet. 

Denna lag träder i kraft den 
1937. 



1937 ärs riksdag N :o 41. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
av statsgaranti för Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osake
yhtiö benämnda bolags obligationslån. 

För sta/bilisering av ·lantbrukets kortva
riga krediter, vilket ansetts vara vår lant
brukspolitiks viktigaste och mest aktuella 
uppgift, har Regeringen med Riksdagens 
samtycke de senaste åren berättigat lant
brukskreditanstalterna att upptaga obliga
tionslån. Dessa lån 'hava dock utgjort 
mindre belopp och varit otillräckliga för 
ändamålet. För att under nu rådande låga 
räntenivå intensifiera denna verksamhet 
och emedan de tidigare fu1lm.akterna redan 
äro förbrukade, har Regeringen rfunnit nö
digt att överlämna till Riksdagen en pro
position om beviljandre av ett nytt bemyn
digande. 

För nårvarande kunna obligationslån, 
vilkas effektiva ränta understiger 5 %, 
emitteras. För de ur sådana medel bevil
jade amorteringslånen komme jordbrukarna 
att betala i ränta omkring 5 %. Då jord
brukarna i detta nu för sina !kortvariga 
krediter betala i medeltal 6% i ränta, 
innebure skuldernas strubilisering en ränte
lättnad av l % å det staibiliserade skuld
beloppet. 

Beloppet av dre :planerade obligations-

Helsingfors den 7 april 1937. 

lånen, vilka Osuuska'SISojen Keskuslaina
rahasto-Osa:keyhtiö skulle berättigas upp
taga, har iberä:knats till 150 milj. mark. 
Lånen komme att emitteras endast efter 
behov och i av statsrådet godkända rater. 
En del av dem kan placeras 'hos andels
kassorna, emedan andelskassornas deposi
tioner på sista tiden betydligt ökats. 

S.tatens garantiansvarighet för Osuus
kassojen KeskusJainarahasto-Osakeyhtiös ob
ligationsllln utgör ·för närvarande omkring 
759 milj. mark. 

På grund av vad ovan anförts föreslås, 

att Riksdagen ville utöver av 
statsrådet tidigare beviljade garan
tier för Osuuskassojen Keskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö benämnda bolags 
lån, berättiga statsrådet att efter 
prövning bevilja å statens vägnar 
garanti till ett belopp av högst 150 
miljoner mark för obligationslån, 
vilka av Osuuskassojen Keskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö upptagas för ut
givande av långvariga amorterings
lån åt lantbrukare. 

:&epublikeDIS President 

KYöSTI KA:LLIO. 

Finansminister Väinö Tanner. 

1839-37 
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S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 45 med 
anledning av regeTingens proposition angåeTicde beviljande 
av s~tatsgaranti för Osuuka.ssojen Kegkusla[nw:ahrusto-Os~a
keyhtiö benämnda bolags obMgations'lån. 

Ritksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 13 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 41 angående beviljande av 
statsgaranti för Osuuska:ssojen Keskuslaina
ra:hasto-Osa:keyhtiö benämnda bolags obli
gationslån. 

På grund av de .skäl, som anföras i pro
positionen, förordar utskottet beviljandet 
av de föreslagna fuHmakterna. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 19 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, ledamöterna Aattela, V. 
Annala, M. Hannula, Hästhadka, Kuusisto, 
Lehtokoski, Leppäl:ä, Lohi, Rantala, Sal-

att Riksdagen ville utöver av 
statsrådet tidigare bevil.fade garan
tier för Osuuskasso.fen Il.eskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö benämnda bolags 
lån berättiga statsrådet att efter 
prövning på statens vägnar bevil.fa 
garanti till ett belopp av högst 150 
miljoner mark för obligationslån, 
vilka av Osuuskassojen Keskuslaina
r:aha.sto-Osakeyhtiö upptagas för ut
givande av lån på lång amorterings
tid åt lantbrukare. 

menoja, Turkia och Vesterinen samt supple
anterna Honka, Huittinen, Joukanen, Fel
tonen och Österholm. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition am
gående berijande av statsgaranti för Osru~31S'sojen 

Kesku!SJ.Mnarahwsto,-Osakeyhtiö benämnda bolags obliga
tionslån. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens- proposition N:o 41 angående bevil
jande av statsgaranti för Osuuskassojen 
Keskuslainaraha:sto-Osakeyhtiö <benämnda 
bolags obligationslån, och har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit statsutskottets be
tänkande N :·o 45, beslutat 

utöver tidigare beviljade gar•an
tier för Osuuskassojen Keskuslaina-

Helsingfors den 23 april 1937. 

rahasto-Osakeyhtiö benämnda bola.gs 
lån berättiga statsrådet att efter 
prövning på sbatens vägnar bevilja 
garanti till ett belopp av högst 
150,000,000 mark för obligationslån, 
vilka av Osuuskassojen Keskuslaina
rahasto-Osakeyhtiö upptagas för ut
givande av lån med lång amorte
ringstid åt lantbrukare. 





1937 års riksdag N:o 42. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av anslag till odlingspremier för i norra Finland pro
ducerad lök och cikorierot. 

Lantbrukets dåliga räntabilitet i norra 
Finland har till stor del föranletts av 
bristen på ·direkt handelsdugliga odlings
växter. I så no11dliga trakter äga lant
brukarna, vilka nästan uteslutande utgöras 
av småbrukare, ej möjlighet att med fruk
terna av sin skörd förtjäna penningar till 
anskaffning av konsumtionsförnödenheter. 
'lid stödjandet av lantbruket i norra Fin
larid bör man vid sådant förhållande i 
främsta rummet sträva till att främja och 
utvidga odlingen av handelsväxter, vilka 
motsvara de naturliga förutsättningarna i 
dessa trakter. Sädana växter äro närmast 
lök och cikorierot, vilka för närvarande i 
stora mängder importeras från utlandet och 
för vilkas odling förhållandena i södra 
Finland till följd av faran för sjukdomar 
och Siradeinsekter icke äro lika gynnsamma 
som i norra Finland. 

På grund härav har Kainuun ja Perä
Pohjolan talouskomitea benämnda kom
mitte hos statsrädet föreslagit ·erläggande 
av odlingspremier för i norra Finland pro
ducerad och i vederbörligt handelsskick i 
marknaden förd lök och cikorierot. I stöd 
av de erfarenheter Maatalouskerholiitto be
nämnda sammanslutning gjort kan det 
fastslås, att syftet inte kan nås endast 
genom en effektivare rådgivning .. Speciellt 
den estländska löken medför med sin låga 
specialtull av 75 penni om hösten, då 
småbrukarna vanligen sälja sina produkter 
för att tillgodose sitt penningbehov, ·osä
kerhet i vår lökhandel och förhindrar bil
dandet av en stabil prisnivå, som skulle 
motsvara produktionskostnaderna. Ej hel
ler kan en förhöjning av tullen från nuva
rande 2 mark 50 penni för lök och från 
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l mark för cikorierot anses vara ett lämp
ligt medel att främja lök- och cikorierots
odlingen i norra Finland, emedan man då 
i stöd av tullskyddet kunde börja bedriva 
odling av mindervärd lök och även av 
cikorierot i stor skala även i södra Fin
land, där man delvis i skydd av statens 
stödåtgärder förmånligt kan odla andra 
handelsväxter. Under sådana förhållanden 
kan det ej heller ur lantbrukets i södra 
Finland synpunkt vara något att an
märka mot att produktionen av lök och 
cikorierot för inhemskt bruk koncentreras 
till för dem naturliga odlingsområden i 
norra Finland. 

Medgivas måste, att förverkligandet av 
systemet med odlingspremier endast i en 
viss del av riket medför svårigheter. 
Det är att befara att man skall s<Yka 
uppbära premier för från södra Fin
land och kanske t. o. m. från utlandet 
hemligen till premieringsområdet trans
porterad lök och cikorierot. Då likväl pre
mierna kunna begränsas till vara, som pro
ducerats i avtalsodling under kontroll av 
lokala lantbruksklubbar, lantmannagillen 
och små.brukarföreningar, och då produk
ternas mottagande och expedierande ut i 
handeln kan ordnas genom förmedling av 
en under statens kontroll arbetande orga
nisation, t. ex. genom Maatalouskerholiitto, 
torde missbruk kunna förhindras och pre
mieringssystemet förverkligas utan större 
praktiska svårigheter. 

För att inhemsk lök och cikorierot skola 
kunna konkurrera på marknaden med ut
ländska produkter, böra odlingspremier er
läggas endast för förstklassig och enligt 
anvisningar i handelsdugligt skick sorterad 
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vara. storleken av odlingspremien för lök 
har kommitten föreslagit till l mark 25 
penni för kilogram, men torde en odlings
premie av l mark till en början kunna an
ses tillräcklig. Med beaktande av den nu
varande tullen av 75 penni för estländsk 
lök och av 2 mark 50 penni på lök från 
annat håll har den från norra Finland 
kommande löken en prisförmån av l mark 
75 penni i förhållande till den estländska 
och av 3 ma11k 50 penni i jämförelse med 
lök från annat håll. Härigenom kunde 
odlarna garanteras åtminstone 2 mark 50 
penni för kilogram i stället för att priset 
på lök tidigare om höstarna emellanåt 
varit endast l mark. Kommitten har be
räknat att för odlingspremier för lök skulle 
till en ~början efter en produktion av 
500,000 kilogram erfordras 625,000 mark. 
För cikorierot har kommitten föreslagit en 
odlingspremie av l mark ,för kilogram, var
för under förutsättning av l mark i tull 
den nordfinska cikorieroten komme att åt
njuta en prisförmån av 2 mark i jämfö
relse med den utländska. Kommitten har 
beräknat, att för ändamålet skulle erfordras 
300,000 mark. Härutöver borde enligt 
kommittens åsikt för konsulentverksamhe
ten beträffande odling av lök och cikorie
rot, deras bringande i handelsdugligt skick 
och deras förvaring samt för av sagda 
verksamhet föranledda res~kostnader där
varande lantbruksorganisationer beviljas i 
ökat statsunderstöd 120,000 mark. Samman
lagt har kommitten beräknat det erforder
liga anslaget till 1,045,000 mark. 

Helsingfors den 7 april 1937. 

Lantbruksstyrelsen anser kommittens be-· 
räkning träffa det rätta under normala 
förhållanden, då verksamheten kommit i 
gång, men beräknar att under det första 
året till premier erfordras sammanlagt en
dast 500,000 mark, medan lantbruksstyrel
sen för premieringsverksamhetens allmänna 
organisation beräknat 120,000 mark. 

Erläggarrdet av odlingspremier för od
ling av lök och cikorierot åt de i knappa 
förhållanden levande småbrukarna i norra 
Finland kan nationalekonomiskt försvaras, 
då det är fråga om jämförelsevis små sum
mor, ty med de föreslagna premierna kan 
man främja befolkningens i de karga nor
diska trakterna egen företagsamhet och 
förvärvsarbete och sålunda där höja lev
nadsstandarden och välmågan. 

Ytterligare kan framhållas, att tullen för 
lök och cikorierot årligen inbragt avsevärt 
större summor än vad nu erfordras ti'll 
odlingspremier. 

På ovan anförda grunder föreslås, att 
Riksdagen måtte besluta 

såsom tillägg till innevarande års 
statsförslag under ett nytt 30 mom. 
under XIV kap. och 11 huvudtiteln 
bevilja ett anslag av 620,000 mark 
till odlingspremier för i norra Fin
land producerad lök och cikorierot; 
samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgiftspost använda 
under innevarande år till statsverket 
inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Lantbruksminister P. V. Heikkinen. 
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S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 57 med 
anledning av ~egeringens proposition ,a.ngåen!de beviljande 
av anslrag till odlingspremier för i norra Finland produ
cerad lök ,och 'Cikorierot. 

Riksdagen har jämte protokolrlsutdrag av 
den 13 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remittera-t regeringens pro
position n:o 42 angående beviljande av an
slag till odlingsp11emier för i norra Fin
land produeerad lök och cikorierot. 

Den 19 sistlidne mars beslöt riksdagen 
i enlighet med agrarutskottets betänkande 
n:o 7 hemställa, att regeringen skyndsamt 
måtte vidtaga åtgärder för främjande av 
odling·en av och handeln med lök och därom 
avlåta proposition till riksdagen. Med 
beaktande av de särartade förhållandena 
inom lantbruket i norra Finland samt för
utsättningarna för ett framgångsrikt ·be
drivande av lök- och cikorierolisodling sär
skilt bland den där bosatta småbrukarbe
folkningen synes det utskottet ändamålsen
ligt, att utvecklingen av lök- och ci<korie
rotsodrringen i norra Finland främjas :genom 
odlingpremier. 

V ad beträffar sättet för odli-ngspremier
nas erläggande är utskottet av den åsikten, 
att detsamma Mr ordnas med tillhjälp av 
odlin:gsavtalssystemet. Frågan om uppgö-

Helsingrors den 26 a•pril 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
M. Hannula, Hästbacka, Kuusisto, Lehto-

rande av odlingsavtal och övervakningen av 
villkoren kan ändamålsenligast ordnas med 
bistånd av Iantbruksklubbarna, lantmanna
gi:llena och småbrukarföreningarna. Den 
allmänna organisationen och ledningen av 
verksamheten samt åtgärderna för produk
ternas försäljning, transport och upplag
ring 'borde anförtros någon lantbruksol'ga
ni·sation, eller ock borde för detta ända
mål ett särskilt centralorgan inrättas. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till innevarande ån; 

statsfö1·slag å ett nytt 30 moment 
under 11 lit. XIV kap. bevilja ett 
anslag av 6.20,000 mark till odlings
p1·emier för i norra Pinland prod1l
cerad lök och cikorierot; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgiftspost använda 
under innevarande år till statsverket 
inflytande inkomster. 

koski, Lohi, Moi:lanen, Pilppula, Rantala, 
Turkia och W elling samt suppleanterna 
Hiltunen, J unes, Paason en, Syrjälä och 
Öster h olm. 
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Reservation. 

I propositionen, som ligg·er till grund för 
detta betänkande, säges bl. a. att man bör 
sträva till att främja och utvidga han
delsväxter, där naturliga förutsättningar 
finnas, och anses det, att lök- och cikorie
rot:sodlingen har större förutsättningar i 
norra Finland än i övriga delar av ·landet, 
varför staten borde träda hjälpande emel
lan med anslag för odlingspremier. Logi
ken i detta resonnemaug strider mot den 
princip, som legat tiU grund för de extra 
anslag, som tidigare beviljats norra Fin
land och gränstrakterna i form av tull
restitutioner, fraktnedsättningar för trans
port av livsmedel samt för beviljande av 
2.5 milj. mark för lantbruksklubbsverk
samheten i gränstrakterna. Som motiv för 
nämnda anslag har anförts, att statshjälp 
bör ges, emedan bl. a. odlingsmöjlighe
terna äro sämre i dessa trakter än i andra 
delar av 1andet. Nu föreslås statshjälp, 
emedan större möjligheter anses föreligga 
för lökodlingen där än i andra delar av 
landet. Men det föreligger även andra 
skäl, som tala ·emot, att lantbruksklubbs
verksamheten i norra Finland beviljas ·dessa 
förmåner. 

I budgeten finnes ett gemensamt anslag 
på 2. 7 milj. mark för lantbruksklubbs
verksamheten i hela landet. Inom lant
bruksklubbsverksamheten har lökodlingen 
intagit en framskjuten plats, vadan nu 
föreslagna åtgärder att koncentrera pro
duktionen av lök- och cikorierat till norra 
Finland med extra stödåtgärder för odlin
gen i denna del av landet innebär en orätt
visa mot sagda klubbverksamhet i andra 

Helsingfors den 26 april 1937. 

delar av landet. Detta så mycket mer som, 
enligt uppgift, just denna de'l av landet 
har större natmliga förutsättningar för od
ling av lök- och cilwrierot än andra delar 
av landet. Skulle förslaget innebära en 
förhöjning av anslaget för lantbruksklubbs
v·erksamheten i allmänhet, vore därom in
genting att anmärka, ty denna verksamhet 
äger en stor uppfostrande .betydelse och 
bör därför stödas. Men att utgiva extra 
odlingspremier för vissa delar av ~andet och 
just_ för dessa delar, som äga störr·e för
utsättningar att odla en viss sort av jord
bruksalster, såsom även tidigare skett be
träffande sockerbetsodlingen, är i vårt 
land en missriktad näringspolitik, som icke 
kan försvaras, enär det väcker bitterhet 
.bland jordbrukarna inbördes, att en del 
alltid omhuldas av staten på de andras 
bekostnad. 

På anförda grunder kan jag icke omfatta 
regeringens förslag att til:ldela norra Fin
land dessa odlingspremier för producerande 
av lök och cikorierot, utan föreslår förty, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till innevarande års 

statsförslag under 11 Ift. XIV kap. 
16 rnom. bevilja ett anslag av 
620,000 mark till odlingspremier för 
i landet producerad lök och cikorie-
1'ot; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgiftspost använda 
under innevarande år till statsverket 
inflytande inkomster. 

J. E. Häistbacka. 
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R i k s d a g ·e n ,s ,g v a r å R~egeringens proposition an
gående beviljande av 1anslag tiiiJl odlingspremier för i norra 
Finland producerad lök och cikorierort. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 42 angående bevil
jande av anslag till odlingspremier för i 
norra Finland producerad lök och cikorie
rot, och har statsutskottet i ärendet avgivit 
sitt betänkande N:o 57. 

Vad beträffar sättet för odlingspremier
nas erläggande, är Riksdagen av den åsik
ten, att detsamma bör ordnas med tillhjälp 
av odlingsavtalssystemet. Uppgörandet av 
odlingsavtal och övervakningen av villko
ren kan ändamålsenligast ordnas med bi
stånd av de lokala Iantbruksklubbarna, lant
mannagillena och smålbrukarföreningarna. 
Den allmänna organisationen och ledningen 
av verksamheten samt åtgärderna för pro-

Helsingfors den 28 april 1937. 

dukternas försäljning, transport och upp
lagring borde anförtros någon lantbruks
organisation, eller ock borde för detta ända
mål ett särskilt centralorgan inrättas. 

Riksdagen har beslutat 

såsom tillägg till innevarande års 
statsförslag å ett nytt 30 moment 
wnder 11 Ht. XIV kap. bevilja ett 
anslag av 620,000 mark till odlings
premier för i norra Finland produ
cerad lök och cikorierot; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgiftspost använda 
under innevarande år till statsverket 
inflytande inkomster. 
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Regeringens proposition till lag om förbud mot inf"orsel 
av särskilda varor och om ändring av lagen angående upp
bärande av tull under år 1937. 

Sta:tsrådet uppdrog åt den lkommitte av 
sa/klkunniga, som senaste januari månad 
tillsattes, att bl. a. utreda, huruvida med 
tillhjälp av förhöjd beskattning använd
ningen av utländska råämnen !kunde in
skränkas v1d produktionen av boSikapspro
dukter, vilka stödjas genom stabiliserings
premier, och sålunda förhindra tillväxten 
av dessa alsters produktion. 

Kommitten har vid undersökning av 
denna fråga funnit, att ökningen av bo
skapsalsternas produiktion har till avsevärd 
del förorsakats av att användningen av ut
ländskt kraftfader stigit. Införseln av kraft
foder (oljekakor, !kli, majs och havre), som 
åren 1926-1928 utgjorde i medeital 186.5 
milj. foderenhet<er, nedgick under skörde
året 1931-32 till 110.8 milj. foderenheter, 
men har däreft·er var:i!t i stigande och nådde 
skörrdeåret 1935-36 rerko11d!beloppet, 270.4 
milj. foderenheter. Under innevarande 
skördeår har importen visserligen varit nä
got mindre, under de •6 första månaderna 
av skördeåret 1936-37 (från hörjan av 
september 1936 till slutet av februari 
1937) har .importen av ikraftfoder utgjort 
114.4 milj. foderenheter, motsvarande 151.o 
milj. foderenheter under :samma tid skörde
året 1935-36. Denna minskning har för~ 
anletts av att skövden av fodersäd år 
1936 var avsevärt :bättre än år 1935. Vad 
de från utlandet införda fud<ermedlens 
penningvärde vidkommer må nämnas, att 
enbart under positionerna 70 och 71 b av 
tulltariffen hänfört oljekraftfoder har un
der år 1934 införts till ett vävde av 71 
mhlj., under år 1935 till ett värde av 78 
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milj. och under år 1936 till ett värd~ av 
120 milj. mal'lk. 

A v de uppgifter, som kommitten inför
·skaffat, framgår jämväl, att en mycket be
tydande del av det till landet inhämtade 
ikraftfodret använts inom landets förmög
nare jordbruksområden, sydvästra ooh 
södra Finland. 

I samma trakter har även produktionen 
av boskapsprodukter, i främsta rummet 
mjölk och tillverkning därav stigit avse
värt kraftigare än i landets övriga delar. 
Detta bevisas bl. a. därav att införseln 
av mjölk tiH städerna i södra Finland, 
i synnerhet till Helsingfors, under senaste 
tid snabbt vuxit. Då mjölkens användning 
för nödvändig 'konsumtion i Helsingfors 
icke ens närmelsevis stigit i samma mån 
som mjölkens införsel dit, har följden va
rit, att en större del av mjölken än tidi
gare beretts till smör och ost. 

De av kommitten samlade statist:iska 
uppgifterna giva anledning till antagandet, 
att produktionen av mjö1k i södra Fin
land även :i framtid~n ikommer att !kraftigt 
öka.S, såvida man ioke sätter hinder för 
denna tillväxt. Detta bevisar bl. a. statisti
ken över förändringarna beträffande an
trulet kalvar. Då således produktionens till
växt i främsta rummet framträtt på mjölk
hushållningens område och närmast i de 
tra:kter av landet, för vilka en mycket 
riklig användning av oljekraftfoder är ut
mäl'kande vid nötboskapens utfodring, !kan 
tillväxten av en för stor mjölikproduktion 
snabbast och bäst förhindras genom en för
höjning av oljekraftfodrets pris. Kliet och 
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majsen har vid nötboska.pens utfo1~dring 

en mycket mindre betydelse än oljekraft
fodret. I synnerhet användes kli ofta på 
mindl'e odlingar såsom komplettering av 
den egna otillräckliga foderskörden, varför 
en förhöjning av tullen skulle verka för
svagande å dessa bebrukares redan tidi
gare svaga ekonomiska ställning. Majsen 
är även ett viktigt tillskott i den egna 
fodersäden å små odlingar ooh bör dess 
an~ändning i stället för råg såsom 'kraft
foder å timmerarbetsplatser snarare be
främjas. 

En förhöjning av tullen å ifrågavarande 
ikraftfoder bör under nuvarande förhål
landen kunna förordas även på grund 
dä:vav att den förmår jordbrukarena att 
öka odlingen av foderskidväxter, att tidi
gare bärga sin höskörd för att erhålla vita
minrikare hö och öka beredning av 
A. I. V.-f()der, vi1ka åtgärder äro att re
kommendera för att göra vårt land obe
roende med avseende å nötboskapens :fo
der. Då tullförhöjningen kommer till 
lantbrwkarnas kännedom i tid förrän den 
föllestå-ende sånings- och växtperioden be
gynner, kunna jordbrukarna vidtaga :Dlere 
av sa;ken föranledda åtgärder redan under 
instundande växtperiod. 

En förhöjning av tullen å kraftfoder 
har man tänkt införa •endast såsom en 
tillfällig åtgärd, som ibör vidtagas under 
nuvarande onormala förhållanden i· avsikt 
att förhindra en avsevärdare stegring av 
utgifterna för stabiliseringspremier. Till 
stabiliseringspremier har under de tre 
första månaderna av detta år använts stats
medel 35 millj. mark, varav enbart å smörets 
andel kommer 23 milj. mark, medan smörets 
totale~port under sagda tid utgör 3.5 milj. 
kilogram. År 1936 erlades under motsva
rande tid i stabiliseringspremier 21.7 
milj. mark, varav för smör 12.1 milj. 
mark, under det att smörets totalexport då 
utgjorde 3 milj. kilogram. Om det nu
varande stabiliseringspremiesystemet bibe-

hålles erfordras under detta år i ooh för 
stabiliseringspremier sanlillanlagt omkring 
140 milj. mark. För detta ändamål iklan 
användas det anslag om 60 milj. mark, 
som upptagits i utgiftsstaten under 11 Ht. 
XIV: 22, samt de 60 milj. mark, vilka 
med stöd av under de första månaderna 
av detta år vunmm erfarenhet specilalbe
sikattningen av fodermedel och margarin 
kan beräknas inbringa. De för premier 
avsedda medlen komma således icke att 
därtill fullt förslå, varför skäl föreligger 
att i saken vidtaga nödiga åtgärder. Då 
enligt gällande lag bör strävas till att det 
inhemska partipriset å smör i medeltal 
utgör 26 mark för kilogram, kan staibili
seringspremien å smör ieke i nämnvärd 
mån inskränkas. Däremot ikan genom den 
föreslagna. föthöjningen av tullen å kraft
foder den med tillhjälp av utländska olje
kraftfoder föl'ekommande ailltför stora pro
duktionen för export av boskapsprodukter 
stävjas. Om prisen å boskapsprodukter på 
världsmarknaden allmänt stiga till såilan 
nivå, att deras export är möjlig utan sta
tens understöd - såsom redan i vissa fan 
är fallet - kan tullen å kraftfoder ome
delbart avlyftas för att bereda jordbru
karna tillfälle att öka sin produktion ooh 
sina inikomster av boskapsskötseln ge:nmn 
att använda oljekraftfoder vid boskapens 
ut,fodring. 

På grund av vad o~an anförts föreslär 
Regeringen, a.tt grundtullen å <>ljekraft
foder och övriga till positionerna 70 och 
71 b i tulltariffen hänförliga fodermedel 
måtte höjas från sitt nuvarande belopp 5 
penni till 15 penni för kilogram, på det 
att stat.sråd'et ·därefter må !kunna >tillsvi
dare i mån av behov höja ,den nuvarande 
stjärn tullen. 

Om 1937 års foderskörd blir oförmån
lig och i synnerhet om prisen å smör på 
den utländska mat~knaden mot hösten sti
ger, kunna de förhöjda tullarna å olje
kraftfod'er då sänkas. 
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Då Qehandlingen av propositionen an
gående lag om förhöjning .av tullen å olje
kraftfoder i Ri!ksdagen erfordrar en v:iss 
tid, varunder för importörer öppnas möj
lighet att erhålla oförtjänta vinster på 
statens och IantJbrukarnas bekostnad, har i 
stöd av 24 § l mom. i lagen den 29 novem
ber 1924 ()iffi tillämpning av tulltariffen 
föllbud tillsvidare utfärdats mot införsel 

av ifrågavarande, under pos. 70 och 71 b 
i tulltariffen hänförliga kreatursfoder. 
Sedan de nödiga skyddstullarna å dessa 
varor blivit fastställda, kunna införselför
buden upphävas. 

Hänvisande till 24 § 2 mom. i före
nämnda lag, förelägges Riksdagen till an
tagande :följande lagförslag: 

Lag 
om föi'ibUd mot införsel av vissa varor. 

I enlighet med Riksdagens heslut stadgas: 

l §. Positions n:o 
i tulltariffen 

Införsel av nedannämnda varor skall 
tillsvidare vara fö11bjuden. 

*71 b) Kreatursfoder, andra slag, ej 
särskilt nämnt. 

Positions n:o 
i tulltariffen 

•70 Oljekakor; kakor hoppressade av 
2 §. sammalet majsmjöl; ekollon, 

malna eller omalna, samt jord
nötter. 

Finansministeriet kan i särskilda fall 
bevilja undantag från förenämnda förbud. 

Lag 
om ändring av lagen angående uppbämnd~ av ,tull under år 1937. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
I gällande tulltariff införas följande ändringar: 

Belopp m k. 

Inkommande varor: ·----';---
. *70 Oljekakor; kakor hoppressade av sammalet majsmjöl; ekollon, l 

1 malna eller omalna, s·am~ j?.rdn?tter __ .................. i ! *71 b) -Kreatursfoder, andra slag, eJ sarskilt namnt .............. 1 
1 kg -:15 

-:15 
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2 §. 1937 om förbud mot inför-
Genom denna lag upphäves lagen den sel av vissa varor. 

Helsingfors den 7 april 1937. 

Repu·blikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Finansminister Väinö Tanner. 



1987 :&d. - U. B. - Prop. N:·o 43. 

S t •a t s u ·t •s k o t t e t s b e t ä n k ,a, n d e N :o 64 med 
anledning av regeringens proposition angående la.g om för
bud mot inföllsel a.v särskilda vallor och lwg om ändring 
av lagen angående uppbärande av tull under år 1987. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 3 innevarande april till statsutskottet 
för beredning re!llitterat regeringens pro
position n:o 43 angående lag om förbud 
mot införsel av särskilda varor och lag om 
ändring av lagen angående uppbärande av 
tull under år 1937. 

Helsingfors den 30 april 1937.' 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, M. Hannula, 
Hirvensalo, Hästbacka, Lehtokoski, Lep-

På de i .propositionen anförda skä:l för
ordar utskottet bägge lagförslagens anta
gande i enlighet med propositionen. 

Utskottet får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga lagförslagen i oförändrad form. 

pä:lä, Lohi, Pilppula, Rantala, Sa1menoja, 
Soini, Turkia och W elling samt supplean
terna Bryggari, Holl!ka, Huittinen och 
Peltonen. 
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Reservation. 

Ehuru den i regeringens proposition in
gående principen att, för såvitt fråga är 
om en ändamålsenlig kreatursutfodring, vår 
växtodling skulle utvecklas därhän, att den 
snarast möjligt bleve självförsörjande, är 
riktig, tro vi icke, att detta mål kan nås 
genom de i propositionen föreslagna åtgär
derna. Detta redan av den anledningen, 
att 'densamma alls icke avser tullförhöjnin
gar å kolhydrathaltiga foderämnen, med 
avseende å vilka vi jämförelsevis lätt skulle 
kunna bliva självförsörjande. 

Våra irrhem:ska fodermedel äro äggvite
fattiga, och i flera trakter finnas inga 
möjligheter att från egen torva erhålla så
dana i den utsträckning en ändamålsenlig 
organisation av kreatursutfodringen skulle 
kräva, varför den föreslagna tullförhöjnin
gen med avseende å o'ljekraftfoder även
tyrar möjligheterna för en räntabel ikrea
turshushållning. Då detta i främsta rum
met gäller de trakter av vårt land, där od
lingsförutsättningarna äro små och där krea
turshushållningen utgör nästan den enda 
inkomstkällan, är detta så mycket mera 

Helsingfors den 30 april 1937. 

E. M. Tarkkanen. 
J. E. Häst backa. 

beklagligt. En kraftigare beskattning av 
stärkelsehaltigt foder hade säkerligen på 
ett bättre sätt medfört det resultat, som 
vidare i propositionen eftersträvas, näm
ligen ett nedbringande . av produktionen 
oc>h en inskränkning i den kvantitet pro
,dukter, som exporteras, enär åtgärden då 
främst skulle berört förmögnare odlings
tralkter, ,där överskottet i kreaturshushåll
ningsprodukter främst förslår till ,export. 

Då vi vid sådant förhållande icke kunna 
finna, att med de åtgärder, som förutsättas 
i regeringens pr,oposition, sådana resultat 
kunde uppnås, som med hänsyn till vår 
kreaturshushållning vore önskliga, och då 
ett godkännande av propositionen ytterli
gare skulle innebära ändringar i gällande 
lag om uppbärande av tull mitt i året, 
något som överhuvud i intet hänseende är 
önskligt med hänsyn till ett sunt ekono
miskt iiv, föreslå vi, 

att bägge de i regeringens propo
sition ingående lagförslagen måtte 
förkastas. 

Kalle Soini. 
Kiaapro Huittinen. 

Aarne Honka. 



1937 ltd.- S. U. B.- Prop. N:o 43. 

S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä. n k a n d e N :o 5S med 
anledning a.v !regeringens proposition angäende lag om 
förbud mot införsel av särskilda va.ror och lag om änd
ring av lagen angående uppbärande av tuE under är 1937. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet heslutat omfatta det i 
statsutskottets betänkande n:o 64 fram
ställda förslaget och får förty vördsam t 
föreslå, 

Helsingfors den 3 maj 1937. 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag oförändrat. 





1937 Rd. - R.~sd. svar. - Prop. N :o 43. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
till liag om förbud mot införsel \av sämkilda v:a11or och om 
ändring av l31g1en angående upphär:llln.de av tull under år 
1937. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 43 till lag om förbud 
mot införsel av särskilda varor och om 
ändring av lagen angående uppbärande av 

tull under år 1937, och 'har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit statsutskottets 
betänkande N :o 64, antagit följande lagar: 

Lag 
om för;bud mot införsel ,av vis,sa varor. 

I enlighet med Riksdagens heslut stadgas: 

l §. Positions n:o 
i tulltariffen'~ 

Införsel av nedannämnda varor skall 
tillsvidare vara förbjuden: 

*71 b) Kreatursfoder, andra slag, ej 
särskilt nämnt. 

Positions n:o 
l tulltariffen 

*70 Oljekakor; kakor, hoppressade av 
2 §. sammalet majsmjöl; ekollon, 

malna eller omalna, samt jord
nötter. 

Finansministeriet kan i särskilda fall 
bevilja undantag från förenämnda förbud. 

Lag 
om ändring a.:v: 1lagen angåernde uppbärnnd'e av tull under år 1937. 

I enlighet med Riksdagens heslut stad~s: 

l §. 
I gällande tulltariff införas följande ändringar: 

"dl o = e3. ö !'t. 

~ 

*70 

*71 

Inkommande varor: 

Oljekakor; kakor, hoppressade av sammalet majsmjöl; ekollon, 
malna eller ·omalna, s·amt jordnötter ... · · .. · · · · · · · · · · 'j 

b) Kreatursfoder, andra slag, ej särskilt nämnt ........... . 

Belopp 

l kg 
l » 

mk. 

-:15 
-:15 
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2 §. . . . . . . . . . . . . 1937 om förbud mot inför-
Genom denna lag upphäves 'lagen den sel av vissa varor. 

Helsingfors den 7 maj 1937. 



1937 års riksdag N:o 44. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående tillägg 
till statsförslaget för år 1937 f'ör uppf'örande av ett beski~
ningsbus i Moskva. 

Uppförandet av ett beskiclmingshus i 
:Moskva hade berä~run:ats kräva en ikostnad 
av 7,800,000 ma:nk, vi:J!ket belop:p Riksdagen 
beviljat med 5,000,000 ma~k år 1936 och 
2,800,000 mark år 1936. Tomten för huset 
stod a:tt övertaga först i maj senaste år, 
då alltså byggnadsarbetet ikunde vidtaga. 
För närvarande pågår inre rwppningsar
hete, som fuUbordas senast den 15 instun
dande maj, och beräMnas huset stå fär
digt i slutet av instundande augusti må
nad. Tegel, kalk och sand samt betong
järn och parkettplaUor ävensom twkplåt 
har anSkaffats i Moslnoa, så ock en del av 
cementet, medan allt övrigt material in
förts från Finland. Arbetare ha anstäH1:s 
i Moskva, endast montörer och :flackmän 
för andra viktigare arbeten hava sänts från 
Finland. I samband med den högkonjunk
tur, som för närvarande gör sig gällande 

Helsingfors den 9 april 1937. 

överallt i världen, hava docik prisen på olika 
slag av byggnads100terial stigit, och det
samma är faLlet med arbetslönerna, varför 
ytterligare ett tilläggsanslag på 1,900,000 
mark erfordras för fullbordande av bygg
na:dsarbetet. 

På grund av ovanstående föreslås, 

att Riksdagen måtte besluta att 
såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under 20 Ht. II kap. å ett 
nytt moment 52 upptaga ett reser
vat~onsanslag om 1,900,000 mark för 
fullbordande av byggnadsarbetet vid 
beskickningshuset i Moskva, samt 

att Statsrådet måtte berättigas att 
för bestridande av förenämnda ut
gift använda under innevarande år 
inflytande statsinkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för utrikesärendena Rudolf Holsti. 

1815-37 





1937 ltd.- U. B.- Prop. N:o 44. 

S t a t s u t s lk o t t e t s b e t ä n k .a n d e N :o 56 med 
anledning av regeringens proposition angående tillägg till 
statsförslaget för år 1937 ~ör 111ppförande av ett beskick
ningsbus i Moskva. 

Riksdag.en 'har jämte protokollsutdrag av 
den 16 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat reg·eringens pro
position n:o 44 angående tillägg till stats
förslaget för år 1937 för uppförande av ett 
beski~kningshus i Moskva. 

På de i propositionen anförda skäl får 
utskottet förorda det föreSlagna anslagets 
beviljande. 

Utskottet får vördsamt föresllå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

Helsingfors den 26 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela V. Annala. 
Furuhjelm, M. Hannula, Hirvensa;lo, Häst-

år 1937 under 20 Ht. II kap. å ett 
nytt moment 52 upptaga ett reser
vationsanslag av 1,900,000 mark för 
fullbordande av byggnadsarbetet vid 
beskickningshuset i Moskva; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av förenämnda utgift använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

backa, Kuusisto, Lehtokoski, Lohi, Moila
nen, Pilppula, Rantala, Turkia och Wel
ling samt suppleanterna Hiltunen, Junes, 
Paasonen och Syrjälä. 





1937 Rd. - Riksd. sVIM'. - Prop. N:o 44. 

R i k s d a. g ·e n s s v a r å Regeringem lp!'oposition a.n
gä.ende iNlägg til[ sta.tsförs!l1llglet för år .1937 för uppförande 
av ett beskieknd.ngsh:us i !MOSilwa. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 44 angående tillägg 
till statsförslaget för år 1937 för uppfö
rande av ett beskickningshus i Moskva, och 
har Riksdagen, som i ärendet emottagit 
statsutskottets betänkande N :o 56, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under 20 Ht. II kap. å ett 

Helsingfors den 28 april 1937. 

nytt moment 52 upptaga ett reser
vationsanslag av 1,900,000 mark för 
fullbordande av byggnadsarbetet vid 
beskickningshuset i Moskva; samt 

berättiga Statsrådet att. för bestri
dande av förenämnda utgift använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 





1937 års riksdag N :o 45. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av anslag iör utvidgning av övningsskolan vid pedago
giska högskolan i Jyväskylä. 

I · skolstyrelsen verkställda beräkningar 
ådagalägga, att efter det Jyväskylä semina
rium v~d utgången a:v innevarande läsår 
upphör me'd sin verksamhet tillräckligt an
tal folkskollärare ej vidare utbildas. På 
grund härav har undervisningsministeriet 
den 31 sistlidna mars förordnat, att i peda
gogiska högskolan i Jyväskylä vid ingången 
av läsåret 1937-1938 får för utbildning 
till folkskollärare intagas etthundra stu
denter. Genom denna åtgärd har man be
räknat kunna förhindra uppkomsten av lä
rarbrist. ökningen av det antal elever, 
som årligen intages i nämnda högskola, 
från nuvarande sextio till etthundra <för
utsätter emellertid en utvidgning av hög
skolans övningsskola, ty nämnda övnings
skola lmn icke tillgodose behovet av övning 
för ett större antal aspiranter än det nu
varande. Övningsskoleklasser borde finnas 
i så stort antal, att undervisningsövning 
kan utan vidare åtgärder anordnas, också 
om antalet aspiranter i någon mån varierar. 
Därjämte måste tagas i betraktande, att 
under högskolans verksamhetstid konstate
rats, att dess övningsskola icke i alla av
seenden motsvarar behoven vid nutida Ull

dervisningsövning och att dess verksamhets
former vid sädant förhållande borde ut
vecklas. Sålunda borde vid övningsskolan 
finnas en lägre folkskolesamklass, vilken 
form av lägre folkskola på landsbygden är 
den vanligaste och den lägre skola lärarna 
i folkskola med förkortad lärokurs komma 
att sköta. Enär i ingen anstalt för lärar
utbildning har hittills lämnats specialväg-

1819-37 

ledning i skötseln av hjälpskoleklass, vore 
det av behovet att vid övningsskolan in
rätta en hjälpskoleklass. 

Vid övningsskolan vore det av behovet 
påkallat att förutom tre lärartjänster för. 
högre klasser ytterligare erhålla en lärar
tjänst för högre klasser i och för den pla
nerade hjälpskoleklassen. Till lärare för 
förberedande klasser skulle ytterligare er
fordras endast en lämre för lägre folk
skolesamklass. Vid sådant ··förhållande 
borde vid högskolan från och med den l 
augusti 1937 inrättas sammanlagt en lärar
tjänst för förberedande klasser och fyra 
lärartjänster för högre klasser. Till 
nämnda tjän'ster kunde de nuvarande in
nehavarna av alla tjänster vid Jyväskylä 
seminariums övningsskola, vilka indragas 
från den l augusti 1937, överföras, medan 
de annars måste uppföras på indragnings
stat. 

Grundlönen för lärare vid övningsskolas 
högre klasser är 33,000 mark och grund
lönen för lärare vid de förberedande klas
serna 27,000 mark, varför till grundlöner 
åt innehavarna av de till inrättande före
slagna tjänsterna skulle åtgå 159,000 mark 
i året och innevarande år beräknat för fem 
månader 66,250 mark. I ålders- och fa
miljetillägg skulle 'erfordras 20,040 mark i 
året, varav under innevarande år 8,350 
mark. Det i utgiftsstaten för innevarande 
år upptagna för ändamålet anvisade an
slaget skulle likväl förslå för bestridande 
av ifrågavarande ålders- och familjetill
lägg. Då övningsskolan komme att arbeta 
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i två från varandra åtskilda byggnader 
och sålunda på sätt och vis såsom två fri
stäende skolor, borde för båda dessa skolor 
väljas föreståndare. Sålunda skulle till 
arvode åt föreståndaren för den nya öv
ningsskolan el'lfordras 3,000 mark i året 
och därav innevarande år 1,250 mark. Vid 
sådant fö~hållande skulle den ifrågasatta 
utvidgningen av högskolans övningsskola 
föranleda upptagande i utgiftsstaten för 
detta år av ett tillägg stort 67,500 mark. 
M~d stöd av det ovananförda föreslås, 

Helsingfors den 9 april 1937. 

att Riksdagen måtte besluta 
bevilja såsom tillägg till statsför

slaget för år 1937 under 10 Ht. VII 
kap. 1 mom. 67,500 mark för inrät
tande av fyra lärartjänster å öv
ningsskolas högre klasser och en lä
rartjänst å dess förberedande klasser 
vid pedagogiska högskolan i J yväs
kylä, räknat från den 1 augusti 
1937 j samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift anlita under 
år 1937 inflytande statsinkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Undervisningsminister U uno Hannula. 



1937 Rd. -U. B.- Prop. N:o 45. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n: k a n d e N :~o 68 med 
anledning av regeringens proposition angående beviljande 
av anslaig för utvidgning av övningSisko~an vid pedago
giska högskolan i Jyväskylä. 

Råksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 16 sistlidne april till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 45 angående beviljande av anslag 
för utvidgning av övningsskolan vid peda
gogiska högskolan i Jyvsäkylä. I enlighet 
med riksdagens beslut har kulturutskottet 
i ärendet avgivit utlåtande, vilket fogats 
till detta ·betänkande. 

Enligt utskottets åsikt är det icke skäl 
att - åtminstone icke innan nödig erfa
renhet vunnits om :högskolans verksam
het - i större utsträckning än för närva
rande överflytta utbildningen av folk
skollärare från seminarierna till pedago
giska högskolan i Jyväskylä. Då det ldk
väl visat sig nödvändigt att för utbildning 
av ett tillräckligt stort antal lärare i:rtte
rimistiskt höja antalet av de elever, som 
intagas i högskolan, bör den föreslagna 
utvidgningen av övningsskolan vid högsko
lan, vilken även 1i övrigt synes vara av be
hovet påkallad, anses befogad. I överens
stämmelse med kulturutskottets åsikt finner 
utskottet det likväl icke nödvändigt, att 
övrringsskolan delas i tvenne avdelningar 
under var sin föreståndare, av vilken an
ledning det för detta ändamål föreslagna 
anslaget av 1,250 mark kan avdragas från 
det av regeringen föreslagna beloppet. 

Vad beträffar inrättandet av den före
slagna hjälpskoleklassen i samband med 
högskolan, är utskottet av den åsikten, att 
då frågan om den framtida utbildningen av 

T:Ielsingfors den 4 maj 1937. 

folkskollärare med det snaraste kom
mer under omprövning och jämförelse
vis snart synes komma till avgörande, 
det icke är 1skäl att ens på det av kultur
utskottet föreslagna sättet förlägga under
visningen med avseende å hjälpskole'klas
sen i försökssyfte till pedagogiska ·högsko
lan i Jyväskylä, utan borde denna fråga 
avgöras i samband med den allmänna om
organisationen av utbildningen av :ilolkskol
lärare. På grund härav ikan från det före
slagna anslaget utöver det ovannämnda be
loppet av 1,250 mal'k ytterligare avdragas 
det belopp av 13,750 mark, vilket beräk
nats såsom avlöning av den för hjälpskole
klassen föreslagna lärartjänsten å de högre 
kla:sserna. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 under 10 Ht. VII kap. 1 
mom. bevilja 52,500 mark för inrät
tande av tre lära'rtjänster å öv
ningsskolans högre klasser och en lä
rartjänst å dess förberedande klasser 
vid pedagogiska högskolan i Jyväs
kyl, räknat från den 1 augusti 1937; 
samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift anlita under 
år 1937 inflytande statsinkomster. 
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I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
Furuhjelm, M. Hannula, Harvala, Hirven-

sa1o, Hästbacka, Kuusisto, Lehtokoski, Lep
pälä, Mailanen, Pilppula, Rantala, Tur:kia, 
W elling och V esterinen samt suppleanterna 
Hiltunen, Honka och Junes. 



Bilaga. 3 

RmSDAGENS 

KULTURUTSKOTT. 

B~1aga. 

Helsingfors 

den 24 apr~l il937. 

Utlåtande N:o l. 

T i Il S t a t s u t s k o t t e t. 

statsutskottet har i den 19 innevarande 
april dagte0knad skrivelse an'hållit om kul
turutskottets utlåtande om regeringens pro
position n:o 45 angående anvisande av an
slag för utvidgning av övningsskolan V'id 
pedagogiska högskolan i Jyväskylä. Med 
anledning 'härav rår utskottet, vilket såsom 
sakkurrniga hört skolrådet K. A. Franssila, 
öv·erläraren vid seminariets övningsskola 
Juho Jussila och professorn K. Oksala, så
som sitt utlåtande anföra följande. 

Då det måste anses föreligga skäl till en 
utvidgning av övnrngsskolan vid pedago
gi.ska högskolan i Jyväskylä på det före
slagna sättet, även om antalet lärai'kandida
ter vid högskolan icke komme att överstiga 
det hittillsvarande antalet 60, finner ut
skottet regeringen:s proposition till denna 
del fullt motiverad. Enligt propositionen 
komme vid övningsskolan att verka två 
föreståndare. Utskottet har icke blivit 
övertygat om nödvändigheten av ett dy
likt a:Frangemang utan är av den uppfatt
ningen, att man boi'de sträva till att förena 
ledningen av övningsskolan på en hand. 

A v liegeringens proposition framgår icke, 
huruvida undervisningsministeriets före
skrift om, att elevantalet vid högskolan 
från början av nästa läsår skall höjas från 
sextio till hundra, ·endast, såsom utskottet 
förutsätter, varit avsedd såsom ·en av den 
tillfälliga bristen på läral'e föranledd 
temporär åtgänd. Utskottet finner det för
denskull nödigt framhålla, att det Hka litet 
i detta som i andra avseenden vore skäl 
att tillsvidare :skrida till en utvidgning av 
högskolans verksamhet i dess ·egenskap av 

utbildningsanstalt for rolkskollärare, i syn
nerhet som tillräckliga erfarenheter ännu 
icke vunnits därom, i vilken mån högslm
lans nuvarande program med hänsyn till 
den praktiska lärarutbildningen motsvarar 
sitt ändamål, en omständighet, vid vilken 
man vid högskolan i främsta rummet borde 
fästa uppmärksamhet. I anseende till att 
frågan om en refol'a.nering av lärarutbild
ni'ngen redan en längre t•id stått på dag
ordningen, finner utskottet en snar lösning 
av densamma av behovet påkallad, var
vid bl. a. jämväl borde faststäHas det 
inbördes föllhållandet mellan antalet folk
skollärare, som utbildas på de i lagen om 
grunderna för folkskaleväsendets organisa
tion förutsatta olika linjerna, nämligen på 
grundvalen av folkskola, mellanskola eller 
studentexamen. 

Vid :hogs'kolans övrringssskola föreslås 
jämväl inrättandet av en särskild hjälp
skoleklass, i vil:ken lärarkandidaterna i nå
gon mån skul1e komma 1 beröring med 
elever, som avvika från den normala typen, 
och deras uppfostran. Utskottet har er
farit, att a-vsikten icke är att vid högskolan 
utbilda egentliga lärare ·för hjälpskolan. 
Lärarkandidaterna skulle beredas tillfälle 
att i begränsad utsträ>Ckning lära känna 
och förstå arten av de svåra :fall, vilka de 
i praktiken kunna få taga befattning med 
på orter, där hjäLpskola i0ke finnes och där 
elever med olika begåvning på grund av 
förhållandenas tvång måste erhålla sam
fälld undervisning. Då hjälpskoleklassen 
vid sådant förhällande komme att v;erka 
endast i förscikssyfte, förordar utskottet 
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dess inrättande, men pilpekar därjämte, att 
det slutliga avgörandet av frågan om hjälp
skolan jämväil för pedagogiska 'hÖgskolans 
i Jyväskylä vidkommande ibo11de ske i sam
band med reformeringen av seminarievägen
det. 

Med dessa anmärkningar får utskottet 
vördsaant föreslå, 

att regeringens ifrågavarande pro
position måtte godkännas. 

På kulturutskottets vägnar: 

Lanu-i Kaija}amen. 

L. A. Castren. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående bevilJande :av anslag för utvidgming av övnings
skolan vid pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 45 angående bevil
jande av ansla:g för utvidgning av övnings
skolan vid pedagogiska högskolan i Jyväs
kylä, och har statsutskottet i ärendet av
givit sitt betänkande N:o 68. 

Enligt Riksdagens åsikt är det ieke 
skäl att, innan nödig erfarenhet vun
nits om högskolans verksamhet, i större 
utsträckning än för närvarande över
föra utbildningen av folkskollärare från 
seminarierna till pedagogiska högskolan 
i Jyväskylä. Då det visat sig nödvän
digt att för utbildning av ett tillräck
ligt stort antal lärare interimistiskt höja 
antalet av de elever, som intagas i hög
skolan, har Riksdagen godkänt det i 
propositronen ingående förslaget om ut
vidgning av övningsskolan vid högskolan, 
vilken åtgärd även i övrigt synes vara .av 
behovet påkallad. Riksdagen finner det 
likväl icke nödvändigt, att övningsskolan 
delas i tvenne avdelningar under var sin 
förest'åndare, av vilken anledning det för 
detta ändamål föreslagna anslaget av 1,250 
mark avdragits från det av Regeringen 
föreslrugna beloppet. 

V ad beträffar inrättandet av den före
slagna hjälpskaleklassen i samband med 
högskolan, är Rirksdagen av den åsikten, att 

Helsingfors den 5 maj 1937. 

då frågan om den framtida utbildningen av 
folkskollärare i den allra närmaste fram
tiden kommer under omprövning och jäm
förelsevis snart synes komma till avgörande, 
det icke är skäl att ens i försökssyfte för
lägga undervisningen med avseende å hjälp
skoleklassen till pedagogiska högskolan i 
Jyväskylä, utan bör denna :fråga avgöras 
i samband med den allmänna omorganisa
tionen av utbildningen av folkskollärare. 
På grund 'härav har från det föreslagna 
anslaget ytterligare avdragits det belopp 
av 13,750 mark, vilket beräknats såsom av
löning av den för hjälpskaleklassen före
s1agna lärartjänsten å de högre klasserna. 

På grund av vad ovan anförts har Riks
dagen beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under 10 Ht. VII kap. 1 
mom. bevilja 52,500 mark för in
rättande, räknat från den 1 augusti 
1937, vid pedagogiska högskolan i 
Jyväskylä av tre lärartjänster å öv
ningsskolans högre klasser och en lä
rartjänst å dess förberedande klas
serj samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift anlita unde1· 
år 1937 inflytande statsinkomster. 
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1937 års riksdag N:o 46. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående anvisande 
av anslag för inrättande och uppförande av en ny forstskola. 

Under senaste år hade 60 år förflutj1t, ,sedan 
Evois fortskola, i sitt slag den ählsta i :landet, 
begynte sin verksamhet. Den var även 
under inemot tre decennier den enda skolan 
på sitt område. Den i ordningen andra 
forstskolan, å Domarnäs, inrättades näm
ligen först år 1903. Två år senare, eller 
år 1905, inrättades åter nya forstskolor, 
denna gång två, den ena å Nikkarila i 
Pieksämäki socken, den andra i Rovaniemi. 
I dessa forstskolor har lärotiden från bör
jan varit 2-årig och undervisningsspråket 
finska. År 1908 inrättades ytterligare en 
ny forstskola, vilken förlades till Söder
kulla lägenhet i Sibbo socken. I denna 
skola var lärotiden 1-årig och undervis
ningsspråket svenska. Överflyttad till Eke
näs utvidgades sistnämnda skola till 2-årig 
år 1922, men indrogs på grund av det 
ringa elevantalet år 1926, varefter svensk
språkig lägre forstundervisning meddelats 
vid i Ekenäs årligen anordnade skogskur
ser, vilka år 1934 ersattes med en forst
skola. 

Vid den tid, då Evois f011stskola inrätta
des ocih även länge därefter var efterfrågan 
på skolade skogsarbetsledare i vårt land 
mycket ringa. Fördenskull intogs å Evois 
till en början enda:st sex elever årligen. 
Först efter sekelskiftet ökades skogsvårds
intresset i sådan grad, att Evois forstskola 
icke längre, ehuru dess elevantal ökades, 
fömlog att ensam tillfredsställa efterfrågan 
på skogsarbetsled~re. Nya skolor :måste där
för inrättas, såsom ovan redan nällllnts. 

Frågan om inrättande av nya forstskolor 
liar sedermera i synnerhet efter år 1918 i 

1679-37 

flere repriser varit föremål för prövning 
och planläggning. Man har likväl hittills 
avstått från dessa planer, vilkas förverkli
gande skulle åsamkat staten en kostnad av 
många miljoner mark, ty efterfrågan på 
skogsarbetsledare har kunnat tillgodoses ge
nom de för närvarande verksamma forst
skolorna. Detta har blivit möjligt endast 
därigenom, att vid tilltagande efterfrågan 
på skogsarbetsledare elevantalet i skolorna 
ökats. Däremot har vid inträdd depression 
på skogshushållningens område, :elevanta;let 
minskats, för att tillfällig överproduktion 
i störande omfattning icke skulle uppstå. 
För närvarande finna;s å Evois 50 elever, 
å Domarnäs 46, å Nikkarila 40 och i Rova
niemi 35. Elevantalet i sistnämnda skola 
är avsett att hösten 1937 ökas med ytter
ligare fem eller till 40. Nya skogsarihets
ledare utdimitteras sålunda år 1937 till ett 
antal av 85, år 1938 86, år 1939 90, år 
1940 86 o. s. v., under förutsättning, att de 
olika skolorna 'fortfarande bibehållas vid 
nämnda elevantal. Då från skogsarbets
ledarkåren genom döden en del. årligen av
går, för närvarande uppskattningsvis 
kanske 15-20, - detta antal kommer 
längre fram att ökas, emedan t. o. m. de 
skogsarbetsledare, som under de första åren 
utdimitterats från de åren 1903-05 inrät
tade 1skolorna, för närvarande endast äro 
50-60 är gamla, - lwmmer ifrågavarande 
yrkeSkår, för såvirtt f,rågan gäller dess finsk
språkiga del, i verkligheten att ökas med 
omkring 60-70 årligen urnder de närmaste 
åren. Sammanlagt ,har från forstskolorna 
hittills utdimitterats 2,192 skogsarbetsle-
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dare. För närvarande torde antalet skogs
arbetsledare vara omkring 1,600-1,800. 

Efterfrågan på skogsarbetsledare har 
särskilt under åren efter den senast genom
gångna krisen i synnerligen hög grad ökats. 
Nya arbetsplatser hava uppstått på skogs
hushållningens olika områden. För det 
första har staten, vid ersättandert av de ti
digare skogsvaktarna med skolade skogs
arbetsledare, uppträtt som en beaktansvärd 
arbetsgivare. Träförädlingsindustrin har 
lika:så i sin tjänst antagit allt flere perso
ner, vilka genomgått forstskola. Vidare har 
skogsvårdsnämndsorganisationen ökat anta
let forstkonsulenter. skogsvårdsförenings
verksamheten har under de senaste åren på 
ett mä.nkbart sätt utvidgats. Medan. år 
1929 endast 85 föreningar voro i verksam
het, uppgår deras antal nu till 230. Då 
skogsvårdsföreningsverksamheten helt si;i
kert år för år kommer att .allt mer utvid
gas, ökas behovet av skogsarbetsledare även 
på detta håll betydligt. Med beaktande av 
den på 'här nämnda och liven andra om
råden av skogshushållningsverksamheten re
dan inträdda och under kommande år emot
sedda alltjämt ökade efterfrågan på skogs
arbetsledare, vilka genomgått forstskola, är 
det uppenbart, att de nuvarande forstsko
lorna ej förslå ·för utbildande av den er
forderliga skogsarbetsledarkåren, utan att 
nya forstskolor behövas, till en början ät
minstone en ocih något senare t. o. m. flere. 
Vid prövningen av frågan får ej heller 
glömmas, att elevnumerären i forstskolorna 
redan nu delvis är a:lltför stor iör att i 
fortsättningen kunna bibehållas oföränd
rad, ja rt. o. m. så stor, att undervisningens 
eifektivitet med nödvändighet kommer att 
lida därav. 

Med beaktande av förenämnda omstän
digheter har genom forststyrelsens för
sorg undersökts ett stort antal i olika 
delar av landet befintliga struten till
höriga jordområden, på viLka man 
kunde tänka sig nya forstskolor inrättade. 

Det har emellertid befunnits vara ytterst 
svårt att finna i alla hänseenden lämpliga 
platser för nya forstskolor, vilket närmast 
beror på att statens jordegendom till över
vägande del är belägen i avlägsna gräns
trakter och å marker vid va,tten.delare. Med 
avseende å kommunikationer gynnsamt be
lägna statsjordar ha nämligen till största de
len upplåtits för ikolonisationsändamål. För
denskull finnes bland de ihågkomna ·plat
serna egentligen blott tre, vilka enligt Rege
ringens åsikt denna gång något så när till
fredsställande iylla de fordringar, som böra 
ställas på platsen för en forstskola. Dessa 
platser äro Kuru revir, Karvio statsjordar 
i Heinävesi socken och Vuojoki skogsom
råde i Euraåminne socken, till vilket sist
nämnda borde hänföras övriga i Bura
åminne och dess grannkommuner befintliga 
staten tillhöriga j011dar. 

Bland de villkor, som en plats bör fylla 
för att lämpa sig iör en forstskola, må 
främst nämnas, att ett eget övningsområde 
är oundgängligt för skolan. Eleverna böra 
under sin skoltid fä i praktiken lära känna 
även den mest intensiva skogshushållningen, 
vilket förutsätter att övningsområdet i till
räcklig utsträckning omfattar även skogs
marker med god växtkra1't och är beläget 
i en trakt, där alla träslag ihava avsättning. 
Det är även önskvärt, att eleverna antin
gen direkt från skolan eller i allmänhet 
med så litet besvär som möjligt kunna göra 
sig förtrogna med transport, flottning 
m. m. av virke, trävaruleverans och tr·äför
ädling. För att elevernas övningsarbete 
må kunna anordnas så mångsidigt som möj
ligt, bör övningsomradet vara ej endast till
räckligt stort till arealen, utan även be
trä•ffande skogarna så varierande som möj
ligt. Det är naturligt att övningsområdet 
bör ligga i skolans omgivning, för att tiden 
ej onö'digtvis må åtgå till dagliga vandrin
gar till och irån a:vbetsplatsen. Ehuru 
forstskolornas elever redan före in trädet i 
skolan till stor del praktiserat i enskilda 
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skogar, är det till stor fördel för skolan, 
om den är belägen i en trakt, där livaktiga 
skogsvårdsföreningar äro verksamma. Kon
takten med den :privata skogshushålhiin:gen 
upprätthålles nämligen lämpligast genom 
skogsvårdsföreningarna. Ehuru forstskolor
nas rätta plats är på landsbygden och ej i 
stad, är det dock av många skäl önskvärt, 
att dylika skolor är belägna nära något, 
om ock mindre, bosättningscentrum, och ej 
långt borta i ödemarken med besvärliga 
föl.1bindelseleder. Redan personalens och 
elevernas :hälsovård kräver, att skolan ej 
är allt för avlägsen från läkares bonings
ort. Till :fromma för skolans verksamhet 
är det jämväl, om skolans lärarkår och ele
ver kunna umgås även med personer utom 
skolkretsen. Det ä·r utan vidare iklart, 1att 
korta resor till kyrkby dler annat såda111t bo
sättningscentrum, tillgång till belysnings
och krantström från färdig1t eleiktricitetsverk 
med flere liknande förmåner i hög grad 
underlätta livet och verksamheten i läro
anstalten. Trivsamheten ökas i hög grad, 
om skolan kan förläggas på naturskön plats 
vid stranden av vattendrag. För eforstsko
lan är alltså en lämplig och tillräckligt stor 
tomt även av behovet påkallat. Vidare er
fordras odlingsjord ej blott för plantskola, 
utan jämväl till betesmark samt för odling 
av foder och säd åt skolans hästar. 

Vid jämförelse mellan de tre förenämnda 
platserna har Regeringen funnit, att Kuru 
revir måste ställas ',framom de andra och 
att vid sådant förhållande den forstskola, 
som fölist inrättas, borde förläggas till 
Kuru. Där finnas betydande arealer stats
jord, dels flere staten tinhöriga boställen, 
dels även egentliga statsjordar. Forstsko
lan jämte byggnader, plantskolor m. fL an
läggningar kan lämpligen förläggas till 
Kuru boställes i Keihäsla:hti by av sagda 
socken belägna stomlägenhet, som ligger in
vid Kuru kyrka vid stranden av Näsijärvi 
vattendrag. Detta boställe omfattar 24.200 
ha åker och 5.580 ha äng, och skogsområ-

d ena gränsa till gårdens odlingar. Ifräga
varande odlings- och tomtområden äro till
räckliga för forstskolans tomt-, odlings
och plantskolebehov, och även alla för än
damålet behövliga. 

Då nämnda Kuru boställes stomlägenhet, 
- vilken förutom odlingarna omfattar 
12.140 ha odlingsbar jord, 53.455 ha skogs
mark samt 7.635 ha impediment eller så
ledes sammanlagt 103.010 ha, - utarrende
rats på 25 år, räknat från den 14 mars 
1935 ti1l samma dag 1960, och det för sta
ten är nödvändigt att erhålla full besitt
ningsrätt till denna; stornlägenhe.t, måste 
a11renderätten till lägenheten inlösas från 
den nuvarande a:rrenda;torn. 

För utredande av de kostnader, som för
an~edas av den nya forstskolans inrättande, 
har byggnadsstyrelsen, i samråd med forst
styrelsen, uppgjort ritningar och kostnads
förslag f'Ör de byggnader, vilka måste upp
föras, och hithörande arbeten. Vidare hava 
förteckningar över för skolan erforderligt 
lösöre och beräkningar över kostnaderna 
därför blivit uppgjorda. Byggnadskostna
derna m. fl. anlägg1ningskostnader av detta 
slag, däri inberäknat jämväl inlösen av ar
renderätten till Kuru bostäJle, stiga enligt 
nämnda beräkningar i jämnt tal till 
6,052,000 mark. Den utgift anskaffningen 
av lösöre föranleder utgör 523,000 mark. 
För inrättande av en forstskola i Kuru er
fordras sålunda ett anslag av sammanla;gt 
6,575,000 mark, vilket anslag i betraktande 
av ändamålets beska:rfenihet borde vara re
serva tionsansla:g. 

Denna nya forstskola komme att i .fråga 
om grunderna för sin organisation och sitt 
undervisningsprogram i huvudsak vara av 
samma slag som de för närvarande verk
samma fyra finskspråkiga forstskolorna. I 
samband me'd den nya forstskolan har vi
dare planerats anordnande av skogskurser 
med kort lärokurs för skogsägare, på 
samma sätt som vid Domarnäs forstskola. 
Med beaktande a:v detta har redan nu i 
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skolans läroverksbyggnad planerats ett 
klassrum samt matsal för deltagare i skogs
kurserna. Bostadsbyggna:d för deltagare i 
skogskurserna liksom även för kurserna er
forderligt lösöre är det däremot avsi'kten 
att senare anskaffa. 

Med stöd av vad ovan anförts och hän
visande till Riksdagens hemställan den 21 
december 1936, a'tt Regeringen skyndsamt 
måtte gå i författning om inrättande av 
nya forstslw1or, fö1.1eslås, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

Helsingfors den 9 april 1937. 

år 1937 under ett till 20 Ht. II kap. 
fogat nytt moment 41 a bevilja ett 
reservationsanslag av 6,052,000 mark 
för· inrättande och uppföra'111de av en 
ny forstskola samt under ett till 
20 H t. I kap. fogat nytt moment 20 a 
ett reservationsanslag av 523,000 
1nark för anskaffning av lösör·e för 
sagda forstskola; samt 

berättiga statsrådet att för be
stridande av denna utgift anlita un
der innevarande år inflytande stats
inkomster. 

Republikens President 

KYö:STI KALLllO. 

Biträdande lantbruksminister J. Koivisto. 
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S ta.tsuts.kotrt ets b et ä n k a n de N:o 70 med 
anledning av regeringens pl'loposition angåend·e anvisande 
av a.DIS•la.g för inrättande, ,och uppförande av en ny foos.t
skola. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 16 sistlidne april till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 46 angående anvi:sande av anslag 
för inrättande och uppförande av en ny 
forntskola. I ärendet har jäm:Iikt riksda
gens heslut inhämtats agrarutskottets utlå
tande, vilket såsom bilaga fogats till detta 
betänkande. 

På de i propositionen anför'da skäl för
ordar utskottet de föreslagna anslagens !be
viljande. 

Vad beträffar den i agrarutskottets ut
låtande berörda frå,gan om inrättande av 
ytterEgare en ny forstskola i östra Finland, 
hänvisar utskottet i detta hänseende .till 
den av riksdagen den 21 sistlidne december 
godkända hemställningen angående åtgär
der för inrättande av nya forstskolor. I 
anseende till att i sagda hemställan skynd
swmma åtgärder för inrättande av åtmin
stone tvenne nya forstskolor förutsättas, 
finner utskottet det tillbörligt, att i stats-

Helsingfors den 5 maj 1937. 

I ärendets behandling .hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, Hirvensa:lo, Häst
backa, Kuusisto, Lehtokoski, Leppälä, Lohi, 

för:slaget för nästa år anslag anvisas för 
inrättande av ytterligare en ny forstskoJa 
och att ifrågavarande skola förlägges ·till 
östra Finland. 

Med hänvisning ·till agrarutskottets ut
låtande får utskottet ,på ovan anförda grun
der vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 å ett mytt moment 41 a un
der 20 Ht. II kap. bevilja ett reser
vationsanslag av 6,052,000 mark för 
inrättande och uppförande av en ny 
forstskola samt å ett 1nytt moment 
20 a under 20 H t. I kap. ett reserva
tionsanslag ,av 523,000 mark för an
skaffning av lösöre för sagda forst
skola; samt 

berättiga statsrådet att för be
stridande av denna utgift anlita un
der innevarande år inflytande stats
inkomster. 

Pilppura, Rantala, Salmenoja, Soini, Tur
kia, W elling och Vesterinen samt supp
leanterna Hiltunen, Honka, Syrjälä och 
Tuorila. 
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Reservation .. 

Ehuru vi intaga den ståndpunkten, att 
regringens proposition angående beviljande 
av tillräckliga: medel för inriittande och 
uppförande av en ny forstskola bör god
kännas, kunna vi likväl icke förena oss 
om att skolan skulle förläggas till Kuru 
revir. Enligt vår åsikt är det icke riktigt, 
att en ny forstskola grundas i samma trak
ter och, med avseende å skogens växtlighet 
och ,således även skogsmarkens beskaffen
het, samma zon som redan exi:stera:n'de 
forstskolor, utan borde nya forstskolor, i 
den m'ån sådana inrättas, placeras i olika 
delar av landet och i trakter, som ur skogs· 
vårdssyn~punllrt erlbjuda olika förutsättnin
gar, varvid de bättre kunde :tjäna sitt 
ändamål ocih de olilm landsdelarnas behov. 

Vidare äro vi av den åsikten, att den 
planerade forstskolan särskilt borde be
tjäna den priuata skogshushållningen, eme
dan just på detta område mest arbete fin
nes och bristen :på dugliga fackmän är 
störst. Enär av de i regeringens proposi
tion nämnda tre ställena för en ny forst
skola Vuojoki gårds skogsområden i 
Euraåminne i detta avseende fylla t. o. m. 
de största fordringar, emedan här möjlig
heter att erhålla fullständig praktik i 
skötseln av privata skogar erbjuda sig 
- Vuojoki bör i detta hänseende ställas 
.t. o. m. framom andra - borde den nya 
forst1skolan inrättas just på Vuojoki. 

Då därjämte skolan ·borde få börja sin 
verksamhet så snart som möjligt, enär mer 
än 100 skogsvårdsföreningar i "landet äro 

Helsingfors den 5 maj 1937. 

Kalle ,Soini. 
J. Er l. Pilppu1a. 
J. E. Hästbaoka. 

i avsaknad av skogsvårdsfackmän, erbjuder 
Vuojoki även i detta hänseende en oavvislig 
fördel framom övriga därmed jämförliga 
platser för skolan därigenom, att f:ör sko
lans behov Vuojoki herrårds st'åtliga, nyli
gen fullständigt iståndsatta huvudbyggnad 
kan inköpas möjligast fördelaktigt, och 
kau sagda byggnad med synnerligen små 
kostnader och inom kort tid förvandlas till 
ett skolhus för den nya forstskolan, vilket 
motsvarade till och med stora fordringar. 
Då grundläJggningskostnaderna å Vuojoki 
härigenom samtidigt bleve avsevärt billi
gare än i Kuru, vore det sålunda till för
del för staten, .att skolan förlades till V uo
joki, varför vi föreslå, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg t'l:ZZ stat'sförslaget 

för år 1937 å ett nytt moment 41 a 
under 20 Ht. II kap. bevilja ett re
servationsansktg av 4,500,000 mark 
för inlösen av jordområden och till 
grundläggningskostnader för en ny 
forstskola å V uojoki i Euraåminnc 
socke·n ,· och 

å ett nytt moment 20 a under 
20 Ht. I kap. ett reservationsanslag 
av 523,000 mark för anskaffning av 
lösöre för sagrJa forstskola; sa;mt 

berättig:a statsrådet att för be
stridande av denna utgift anlita un
der innevarande år inflytande stats
inkomster. 

E. M. Tarkkamen. 
L. O. HJ.rv;ensatlo. 
Aarne Honka. 
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RIESDAGENS 

AGRARUTSKOTT. 

Helsingfors 

den 128 april 119,37. 

Utlåtande N:o 12. 

statsutskottet har den 19 innevarande 
.april anhållit om agrarutskottets utlåtande 
om regeringens proposition n:o 46 an
gående anvisande av anslag för inrättande 
o0h uppförande av en ny forstskola. Med 
anledning härav får utskottet efter att hava 
hört sakkunniga vördsamt anföra följande. 

I det utlåtande agrarutskottet den 7 
sistlidne oktober avgav till statsutskottet 
med anledning av rdgsm. Cajanders m. fl. 
finansmotion n:o 110 har utskottet redan 
framhållit sin uppfattning rörande nöd
vändigheten av en effektivare forstskole
undervisning. I sagda utlåtande konsta
terade utskottet, att bristen på kompe
tenta skogsarbetsledare är betydande samt 
att forstskoleundervisningen kännbart bör 
ökas, därest skogshushållningens behov 
skall kunna tillgodoses. Därjämte framhöll 
utskottet, att det hade sig bekant, att lant
bruksministeriet innevarande höst givit 
forststyrelsen i UJitldrag att bl. a. under
söka, på vilka orter forstskolor lämpligast 
kunde inrättas, vidare att underhandla om 
reserverande av erforderliga jordområden 
för skolorna ifråga ävensom utreda, på 
vilka villkor och för vilka kostnader sagda 
jordområden kunde anskaffas, samt upp
göra förslag till proposition om inrättande 
av tvenne nya forstskolor, den ena i västra, 
den andra i östra Finland, o0h om an
visande av medel för sagda ändamål, var
vid likväl åt regeringen skulle överlämnas 
att slutligt fastställa platsen för skolorna. 
På grund därav fann utskottet det icke 
på sin plats att fatta beslut om inrättande 
av en forstskola på någon bestämd ort, 

Bilagct. 

T i l l S t a t s u t s k o t t e t. 

innan genom forststyrelsens försorg utred
ning införska.f·fats rörande de olika orter
nas lämplighet för ändamålet o0h övriga 
synpunkter, vilka inverka på ärendets av
görande. Utskottet fann det dock på 
grund av ärendets brådskande beskaffen
het nödvändigt, att åtminstone en ny forst
skola skulle grundas under år 1938, och 
förordade beviljande av anslag för inrät
tande av en ny forstskola. 

Vid handläggningen av ett antal hem
ställningsmotioner angående inrättande av 
nya forstskolor har utskottet i sitt den 17 
sistlidne november avgivna betänkande 
n:o 3, med hänvisning till sitt ovan åter
givna utlåtande, likaså kommit till det re
sultatet, att nya forstskolor snarast möjligt 
borde inrättas i landet. I enlighet härmed 
föreslog utskottet även, att riksdagen ville 
besluta hemställa, att regeringen skyndsamt 
måtte gå i författning om inrättande av 
nya forstskolor, och godkände riksdagen 
detta förslag den 21 sistlidne december. Till 
samma hemställan hänvisas även i nu före
liggande proposition. 

Såsom av propositionen framgår, har ge
nom forststyrelsens försorg numera under
sökts ett stort antal i olika delar av landet 
befintliga staten tillhöriga jordområden, på 
vilka man kunde tänka sig nya forstskolor 
inrättade. Enligt regeringens åsikt fylla 
av de ifrågakommande platserna egentligen 
endast tre, nämligen Kuru revir, Karvio 
statsjordar i Heinävesi socken och Vuojoki 
skogsområde i Euraåminne socken på ett 
något så när tillfredsställande sätt de ford
ringar, som böra ställas på platsen för en 
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forstskola. Vid jämförelse mellan de 
nämnda tre platserna har regeringen kom
mit till det resultatet, att Kuru revir måste 
ställas framom de andra. 

Många synpunkter tala otvivelaktigt till 
förmån för forstskolans förläggande till 
Kuru. Revirets areal är, för såvitt fråga 
är om jord, på vilken skogshushållning be
drives, så pass vidsträckt, i runt tal 27,000 
hektar, och jordmånen så pass varierande, 
att en tillräckligt mångsidig praktik kan 
anordnas. Området är dessutom med sina 
omfattande och mångsidiga leveransavverk
ningar, sina utdikningar av vattensjuka 
marker och sina forstliga arbeten ett av sta
tens mest intensivt skötta revir. Av revi
rets växtliga skogsmark hör 42 % till blå
bärstypen eller en högre kategori än denna, 
30% till lingontypen och återstoden till 
lägre kategorier. Enligt en år 1928 verk
ställd värdering var 17 % av skogen under 
40 år och 38% under 80 år, beräknat en
ligt arealen. Å de skogsmarker, som ligga 
i närheten av den planerade platsen för 
skolan, förekomma ungskog och medelgam
mal skog relativt rikligare än å de mera 
avlägset belägna områdena. iSkogarnas vir
keskvantitet utgjorde i medeltal 110 m3 per 
hektar. Vid sådant förhållande måste re
viret även med hänsyn till sina skogar an
ses lämpligt såsom experimentalområde för 
forstskolan. 

Såsom särskilda fördelar bör ytterligare 
nämnas, att statens skogar ansluta sig ome
delbart till den nya skolans odlingsmarker, 
vilket är ägnat att underlätta utförandet av 
de experimentella arbetena samt ledningen 
och övervakningen av dem. Avsättningen 
på träv.ar.or är god, iliJkaså trafik- och 
transportförhållandena. Det give:s även nu
mera tillfälle för eleverna att lära känna 
skogsvårdsföreningsverksamheten. Ej hel-

ler ställer det sig svårt att anordna exkur
sioner till träförädlingsindustrier. Då lä
roanstaltens byggnader komme att uppfö
ras särskilt med beaktande av forstskolans 
behov, kunna de göras så ändamålsenliga 
som m:öjligt. 

Med beaktande av de fordringar, som 
böra ställas ·P'å platsen för ·en ny forst
skola och till vilka även hänvisats i rege
ringens 'Proposition, samt med avseende 
·fäst jämväl vid de fördelar och olägenhe
ter forstskolans förläggande till en annan 
plats skulle medföra, har utskottet kommit 
till samma resultat som man även i proposi
tionen kommit till, nämligen att Kuru så
som 'plats för forstskolan hör ställas fram
om övriga ifrågakommande platser. 

Det anslag, som föreslagits för den nya 
forstskolans inrättande, förefaller utskottet 
stort, och förutsätter utskottet även, att 
statsutskottet skall taga under övervägande, 
vilka möjligheter som erbjuda sig att ned
bringa kostnaderna. 

I enlighet med den 'av riksdagen utta
lade hemställningen och den ståndpunkt 
utskottet tidigare intagit är utskottet allt
jämt av den äsikten, att regeringen utöver 
vad som beviljats för den nu föreslagna 
forstskolan skyndsamt och såvitt m:öjligt 
redan vid uppgörandet av statsförslaget för 
nästa år borde gå i fö~attning om reserve
rande av anslag för inrättande av ytter
ligare en forstskola, som skulle förläggas 
till östra Finland. 

På grund av det ovan anförda får ut
skottet förty vördsamt föreslå, 

att regeringens proposition an
gående anvisande av anslag för in
rättande och uppförande av en ny 
forstskola måtte godkännas. 

På agrarutskottets vägnar: 

Viljami XM!iO'koski. 

Teini Ahava. 
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A v v i k a n d e å s i k ,t, 

Underteelmade förena sig till fullo om 
den uppfattning, som framföres i agrar
utskottets utlåtande, för såvitt fråga är 
om behovet av en okning av utbildningen 
av skogsarbetsledare, och anse sålunda den 
föreslagna nya forstskolans inrättande nöd
vändigt och brådskande. Vi förena oss om 
utskottets uppfattning även därutinnan, att 
det på detta område framträdande behovet 
icke lblir tillgodosett genom att e n forst
skola inrättas, utan att utöver denna nya 
läroanstalt snarast möjligt, helst redan 
nästa år, borde grundas ytterligare en ny 
forstskola, vilken borde förläggas till den 
östra delen av landet. Däremot äro vi av 
annan åsikt än utskottets majoritet beträf
fande platsen för den nya forstskola, vars 
inrättande nu föreslagits. 

Då bristen på skogsarbetsförmän är sär
deles stor och då denna brist skyndsamt 
borde avhjälpas, borde vid placeringen av 
forstskolan möjligheten för skolan att 
snabbt begynna sin verksamhet tagas i rbe
traktande. Förlägges skolan till Kuru, 
förefinnas icke nämnvärda möjligheter för 
att skolan skall kunna begynna sin V'erk
samhet, innan samtliga skolbyggnader åt
minstone i huvudsak äro färdiga. Förläg
ges däremot den nya forstskolan till bygg
naderna på Vuojoki f. d. herrgård, vilb 
jämte omgivningar av Euraåminne kom
mun erbjudits staten till inlösen till skäligt 
pris, kunde skolans verksamhet vad be
träffar byggnaderna påbörjas så snart skol
inredning och undervisningsmateriel an
skaffats. Redan den omständigheten, att 
skolans verksamhet i Vuojoki kunde be
gynna minst ett år tidigare än i Kuru, är 
av synnerligen stor betydelse för skogs
vårdsarbetet, enär denna omständighet med
för, att de skogsarbetsförmän, som utbildas 
i den nya läroanstalten, bliva färdiga och 

kunna börja sin verksamhet i motsvarande 
mån tidigare. En alltför lång väntetid kan 
nämligen innebära, att det nu så livliga in
tresset för skogsvård, varpå den snabbt 
till tagande skogsvårdsföreningsver ksamh e
ten utgör ett övertygande bevis, avmattas. 

Bristen på skogsal'betsledare har föran
letts av det ökade behovet i främsta rum
met just inom den verksamhet, som avser 
att främja den privata skogshushållningen. 
På grund härav och enär de forstskolor, 
som äro i verksamhet, äro förlagda närmast 
med tanke på statens behov av arbetsle
dare, borde vid placeringen av den nya 
skolan närmast den prhata skogshushåll
ningens behov tagas i betraktande. Dessa 
den privata skogshushållningens speciella 
behov påkalla, att uppmärksamhet bl. a. 
ägnas den omständigheten, att skolans ex
perimentalområde bör innefatta skogsmar
ker av olika slag, och böra inom området 
nödvändigtvis finnas jämväl särskilt bör
diga marker. skogsmarkerna borde med 
hänsyn till avsättningsorterna vara så be
lägna, att det ställde sig räntabelt att ut
släpa alla slags trävaror och bringa dessa 
i marknaden. Endast på detta vis kunna 
eleverna vinna förfarenhet i allehanda inom 
skogshushållningen förekommande arbeten 
och i leveransen av alla slag av trävaror, 
även mindre värdefulla. Å experimental
området borde finnas genom talrika av
verkningar behandlade ungskogar och ·plan
teringar, på det att eleverna med tillhjälp 
av dessa kunde göra sig förtrogna med 
skötseln av skogar och plantbestånd av 
olika ålder. 

Det vidsträckta experimentalområde i 
Kuru, som e:r1bjudits för forstskolan, fyller 
icke alla dessa fordringar, medan däremot 
Vuojoki statsjord, ifall till densamma an
slutas de i närheten befintliga skogarna å 
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statens boställen, såsom experimentalområde 
för skolan väl skulle komma att uppfyHa 
sagda fordringar. 

Möjligheterna att göra sig förtrogen med 
arbetet för främjande av den privata skogs
hushållningen äro likaså betydligt större 
i Vuojoki än i Kuru. Bleve sko}an förlagd 
här, komme den att vara belägen i en del 
av landet, där ·arbetet på detta område har 
gamla anor och företer den största livaktig
het. I skolans närmaste omgivning skulle 
bl. a. ,finnas talrika livligt verksamma skogs
vårdsföreningar. 

Den ifrågavarande herrgården, V uojoki, 
är i sig själv den mest lämpliga vlats för 
en skola. Det är en imponerande, historisk 
byggnad i värdig stil, belägen i en vacker 
park. Då herrgården komme att tjäna 
ungdomens yrkesutbildning, skulle den 
bliva använd på ett sätt, som motsvarade 
dess värdighet. Härigenom finge man 
även visshet om, att hengårdens värde
ful1a park bragtes i vederbörligt skick 
och underkastades vård, varom ingalunda 
garantier förefinnas, därest herrgården 
fortfarande omhänderhas av kommunen. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

Viljaroi Ka.lliokoski. 
Ansh. AlestaJ.o. 

Jämväl ekonomiska synpun:kter tala till 
förmån för forstskolans förläggande till 
Vuojoki. Enligt förelagda kostnadsberäk
ningar vore skillnaden i kostnader, därest 
skolan förlades till Kuru eller till Vuojoki, 
endast några hundratalstusen mark till det 
senare alternativets förmån, men säkert är, 
att denna skillnad i praktiken är betydligt 
större, enär skolans förläggande till Vuo
joki icke nödvändigtvis krävde att ens till
närmelsevis alla de byggnadsarbeten, som 
ingå i planen, skulle utföras. Även den 
omständigheten måste tagas i betraktande, 
att i de kostnadsberäkningar, som upp
gjorts för skolans förläggande till V uo
joki, inberäknats de jordområden, vilka er
bjudits staten till inlösen, och att staten 
sålunda i detta .fall i samband med skolans 
placering därstädes komme i besittning av 
ett betydande skogsområde i en trakt, där 
jordpriset är högt. 

Med stöd av allt det vi ovan anfört äro 
vi sålunda av den åsikten, att den nya 
forstskolan borde förläggas till Vuojoki 
f. d. herrgård i Euraåminne socken. 

Uno A. Bilden. 
K.. F. Lauren. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposirtion an
gående anvis1ande av ~ans'Ja,g för inräitta.nde och uppförande 
av en ny fors,tsikola. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens .proposition N:o 46 angående an
visande av anslag för inrättande och upp
förande av en ny forstskola, och har stats
utskottet i ärendet avgivit sitt betänkande 
N:o 70. 

Enligt Riksdagens åsikt synas grund
läggningskostnaderna .för den nya forst
skolan bliva alltför dyra, varför Regerin
gen, innan ifrågavarande byggnadsarbeten 
igångsättas, borde taga under omprövning, 
huruvida byggnadsplanen kunde förändras 
därhän, att de i propositionen förutsatta 
grundläggningskostnaderna kunde avsevärt 
nedbringas utan förfång iför skolans fram
tida verksamhet. 

Senaste års riksdag har den 21 sistlidne 
december beslutat rikta en hemställan till 
Regeringen angående inrättande av nya 
forstskolor. Emedan i sagda hemställan 
skyndsamma åtgärder för inrättande av åt
minstone tvenne nya forstskolor förutsättas, 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

finner Riksdagen det tillbörligt, att i stats
förslaget :!'ör nästa år anslag anvisas för 
inrättande av ytterligare en forstskola och 
att denna skola förlägges till östra Finland. 

På grund av vad ovan an·:f1örts ihar Riks
dagen beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt moment 41 a un
de1· 20 Ht. II kap. bevilja ett reser
vationsanslag av 6,052,000 mark för 
inrättande och uppförande av en ny 
forstskola samt å ett nytt moment 
20 a unde1· 20 Ht. I kap. ett reserva
tionsanslag av 523,000 mark för an
skaffning av lösöre för sagda forst
skola; .samt 

berättiga statsrådet att för be
stridande av denna utgift anlita un
der innevarande år inflytande stats
inkomster. 





1937 års riksdag N :o 47. 

Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av 
lagen angående beviljande av statslån iör tryggande av stor
skiftesdelägares; och vissa småbrukares i Kuusamo och Posio 
kommuner ekonomiska förhållanden. 

Den 10 maj 1935 utfärdades en lag an
gående bevrljande av statslån för tryg
gande av storskiftesdelägares och vissa 
småbruikares i Kuusamo och Pooio kommu
ner ekonomiska förhållanden, och fö-r sagda 
ändamål har såsom trilägg tilJ statsförsla
get för år 1935 å ett nytt 10 moment un
der 19 Ht. II kap. beviljats ett reserva
tionsanslag av 7,000;000 mark för bevil
jande av lån för tryggande av storskiftes
delägares och vissa småbrukares ekono
miska förhållanden och för erläggande i 
förskott ur statsmedel av kostnaderna för 
lägenheternas värdering och inteckning i 
Kuusamo och Posio kommuner. 

Av detta anslag på 7,000,000 mark åter
stodo den 5 mars 1937 ännu odisponerade 
1,950,143 mark 45 penni. För ännu oav
gjorda låneansökningar av storskiftes:del
ägare "bo!'de av det återstående beloppet er
fordras i runt tal 775,000 mark och för 
ansökningar av småbrukare 800,000 mark 
eHer sammanlagt 1,575,000 mark, vadan av 
det beviljade anslaget ytterligare stå till 
förfogande i runt tal 375,000 mal'k. 

Ehuru med ifrågavarande anslag kunnat 
stabiliseras de lånesökandes :skuLder, som 
angel•ägnast varit i behov av hjälp, har 
utanför stabiliseringslagen dock stannat ·ett 
antal ·lägenhetsinnehavare, vilkas fastighe
ter genom exekutl.v försäljning kommit i 
andras ägo, nämligen enskildas, kommuns, 
kolonisationsnämnds, andelskwssas, andels
handels, O. Y. :M:aa:kiinteistöpankkis eller 
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andra bankers. Sådana lägenheter finnas 
till ett antal av 22 och de hava överlåtits 
till vederbörande för ett pris av samman
lagt 737,739 rnarik 8 penni. 

Sagda läg-enheter borde av kolonisations
poEtiska skä~ åtel'IStällas tiLl deras förra 
ägare eller, i vissa fall, till dessas hustrur 
'eller barn, och flera av de nya ägarna 
hava även fö-I'bundit sig att för visst pris 
åtel'börda dem. 

En sådan åtgärd förutsätter emellertid 
ändring av lagen i fråga, varjämte för 
ändamålet borde reserveras i runt tal c. 
740,000 mark. Då tiU disposition ännu 
stå 375,000 mark, skulle alltså erfol'dras 
ett tilläggsanslag av 365,000 mark. 

Vid sådant förhållande föreslås, att till 
l § i lagen den 10 maj 1935 angående 
beviljande av statslån för tryggande av 
storskiftesdelägares och vissa småbrukares 
i Kuusamo och Posio kommuner ekono
miska förhållanden fogas ett stadgande, 
som berättigar till användning av nämnda 
medel även för beviljande av lån för åter
inlösen till sina ursprungliga ägare eller, 
i vissa fall, tiU deras hustrur •eller barn 
av lägenheter, som genom exekutiv' auktion 
kommit i främmande •ägo, då lånsökanden 
prövas vara i stånd att sköta och odla den 
lägenhet, om vars inlösen anhållan gjorts. 

Med stöd av vad ovan framhållits föreläg
ges Riksdagen till antagande ett sålydande 
lagförslag: 
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La& 
om ändring av lagen angående beviJjande av statslån för tryg~ande av storskiftes

delägares och vissa småbrukares i Kuusamo och Posio !kommuner eko
nonriska föt'lhållanden. 

I enlighet med R~ksdagens beslut ändras l § i lagen den 10 maj 1935 angående 
beviljande av statslån för tryggande av storskiftesdelägares och vissa småbrukares 
i Kuusamo och Posio socknar ·ekonomiska förhållanden på följande sätt: 

1 §. 
Delägare i pr.ovisionella skiften inom 

Kuu:samo och Posio kommuners storskiftes
samfällighet ävensom sådana i dessa kom
muner bosatta småbrukare, vilkas odlings
och bostadsområden enligt lagen av den 
22 maj 1931 skola ombildas till självstän
diga lägenheter, 'kunna för reglering av 
deras skulder beviJjas lån mot 4 % årlig 
ränta ur för ändamålet llinslagna statsmedel 
med en återbetalningstid av högst fem år. 

Dessutom föreslås, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tiUägg till 19 Ht. II kap. i 

statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt montent 8 a bevilja ett reser
vationsanslag av 365,000 mark för 
beviljande av lån till återinlösen av 

Helsingfors den 9 april 1937. 

Sådana lån kunna ävenledes beviljas för 
återinlösen till de ursprungliga ägarna 
eller deras hustrur eller barn av lägen
heter, som genom exekutiv auktion kom
mit i främmande ägo, då lånesökanden 
prövas kunna sköta och odla den lägenhet, 
om vars inlösen anhållan gjorts. 

Den sammanlagda räntan å lånet erläg
ges till ,staten i samband med å:t~erbetal

ningen av lånekapitalet. 

lägenheter i K uusamo och Posio kom
muner, som genom exekutiv auk
tion kommit i främmande ägo; sarmt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda till 
staten under å1· 1937 inflytande in
komster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Biträdande lantbruksminister J. Koivisto. 
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S t a t s u ,t s k o, t t e t ,g b e t ä n k a n d ,e N :o 63 med 
amedning av reg~erin~ns pvo,pors!i;tion om ändring av 11Jgen 
angående be~ljande ruv rstwts,lån för tryggande av ston;kif
tesd;ell:ägares och vi:ssa smäbrukares i KuuS/amo och Posio 
kommuner ekonomiska förhållanden. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 16 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 47 om ändring av lagen an
gående beviljande av statslån för tryg
gande av storskiftesdelägares och vissa små
brukares i Kuusamo och Posio kommuner 
ekonomiska förhallanden. 

På de skiil, som anföras i propositionen, 
förordar utskottet det föreliggande lagför
slagets antagande i oförändrad form även
som det föresla,gna anslagets beviljande. 

Utskottet föreslår vördsamt, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga lagförslaget oförändrat. 

Helsingfors den 29 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, l\1. Hannula, 
Hirvensalo, Hästbacka, Lehtokoski, Lep-

Därjämte föreslår utskottet, 

att Riksdagen viUe besluta 
såsom tillägg tiU 19 Ht. II kap. i 

statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt moment 8 a bevilja ett reser
vationsanslag av 365,000 mark för 
beviljande av lån till återinlösen av 
lägenheter i K uusamo och Posio kom
muner, som genom exekutiv auk
tion kommit i främmande ägo; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda till 
staten under år 1937 inflytande in
komster. 

pälä, Pilppula, Rantala, Salmenoja, Soini, 
Turkia och Vesterinen samt suppleanterna· 
Hiltunen, ,Junes och Peltonen. 
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Stora utskottets betänkande N:o 60 med 
anledning av regeringens proposition om ändring av lagen 
angående beviljande av statslån för tryggande av storskif
tesde~ägares och vissa småbrukares i Kuusamo och Posio 
kommuner ekonomiska förhållanden. 

Efter 'behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
första klämmen i statsutskottets betänkande 
n: o 63 framställda förslaget och får förty 
vördsam t föreslå, 

Helsingfors den 3 maj 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det 
föreliggande lagförslaget oförändrat. 
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R i k s d a g e n s ·s v a r å Regeringens proposition 
om ändring av lagen 1angående bevilj:ande ·av statslån för 
tryggande av •sto11skifte·sdelägares och vissa småbr~ares i 
Kuusamo och P~osio kommuner ekonomiska förhållanden. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 47 om ändring av 
lagen angående ibeviljande av statslån för 
tryggande av storskiftesdelägares och vissa 
småbrukares i Kuusamo och Posio kommu-

, 
ner ekonomiska förhållanden, och har Riks-
dagen, som i ärendet emottagit statsutskot
tets betänkande N:o 63, antagit följande 
lag: 

Lag 
om ändring av lagen angående bevilj.amde av statslån för tryggam.de av stavskiftes

delägares och viss,a SIDlåbrukares i Kuusamo och Posio kommuner eko
nomiska förhåillamden. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras l § i lagen den 10 maj 1935 angående 
beviljande av statslån för tryggande av storskiftesdelägares och vissa småbrukares 
i Kuusamo och Posio socknar ,ekonomiska förhållanden på följande sätt: 

l §. 
Delägare i provisionena skiften inom 

Kuu:samo och Posio kommuners storskiftes
samfällighet ävensom sådana i dessa kom
muner bosatta småbrukare, vi'llms odiings
och bostadsområden enligt lagen av den 
22 maj 1931 skola ombildas till självstän
diga lägenheter, kunna för reglering av 
deras skulder beviljas lån ur för ända
målet anslagna statsmedel mot 4 % årlig 
ränta och med en återbetalningstid av högst 

Därjämte har Riksdagen heslutat 

såsom tillägg till 19 Ht. II kap. i 
statsförslaget för år 1937 under ett 
nytt moment 8 a bevilja ett reser
vationsanslag av 365,000 mark för 
beviljande av lån till återinlösen av 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

fem år. Sådana lån kunna ävenledes bevil
jas för återinlösen till de ursprungliga 
ägarna eller deras hustrur eller :barn av lä
genheter, som genom exekutiv auktion kom
mit i främmande ägo, då lånesökanden 
prövas kunna sköta och odla den lägenhet, 
om vars inlösen anhållan gjorts. 

Den sammanlagda räntan å lånet 'erläg
ges till sta:ten i samband med återbetal
ningen av låneka;pitalet. 

lägenhe:ter i Kuusamo och Posio kom
muner, som genom exekutiv auk
tion kommit i främmande ägo j samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda till 
staten under år 1937 inflytande in
komster. 
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Regeringens proposition till Riksdagen innefattande änd
ring av förordningen angående åborätt å kronohemman. 

Enligt 12 och 22 § § i förordningen den 
6 juni 1883 angående åborätt å ikrono
hem.man skola kungörelserna beträffande 
ansökningar om åborätt t~ll kronohmn
man publiceras tre gånger i officiella 
tidningen. De, som önska övertaga åbo
skap, böra sedan inom sex månader efter 
vederbörande kungörelses införande in
lämna sina skriftliga ansökningar eller på
minnelser till landshövdingen. I nämnda 
12 § stadgas vidare, att sedan ansöknin
garna inkommit till landshövdingen skall, 
innan de upptagas till slutlig prövning, å 
kronohemmanet förrättas syn, varom när
mare bestämmelser ingå i 14 § av samma 
förordning. 

Då ovannämnda stadganden rörande an
tagande av åbo å kronohemman visat sig 
å ena sidan icke motsv:ara sitt ändamål, 
föranledande jämväl överhövan stora kost
nader för sökandena, och ä andra sidan 
även medföra tidsutdräkt i förfarandet, 
har Regeringen aktat nödigt avlåta till 
Riksdagen proposition om sådan ändring 
av ifrågavarande stadganden, att de 
komme att motsvara sitt ändamål. 

Kungörelse i officiella tidningen såsom 
enda medel för underrättelse har ifrågava
rande fall icke avsedd betydelse, i det sagda 
tidning i allmänhet icke har någon spridning 
i de avlägsnare landsorter, där kronohem
manen för det mesta äro belägna och där 
även sökandena till åboskapen i allmänhet 
äro bosatta. Det blir dessutom mycket dyrt 
att kungöra tre gånger i officiella tidnin
gen, varför annonskostnaderna kunna bliva 
övermäktiga för innehavaren av en liten 
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lägenhet och alltid äro ägnade att av
skräcka sökandena. Regeringen arrser där
för, att kungörande i o:llficiella tidningen 
kan begränsas .till en gång, därest tillika 
bestämmes, att 'kungörelsen jämväl skall 
vara anslagen å vederbörande kommuns 
anslagstavla. Likaså borde, för åstadkom
mande av ett snabbare förfarande vid an
tagande av åbo, den i förordningen fast
ställda ·tiden av sex månader efter kun
görelsens utfärdande, inom vilken ansök
ningar och möjliga påminnelser skola in
lämnas till landshövdingen, förkortas, dock 
med beaktande av att möjligheterna för 
dem, som önska bliva åbor, därigenom 'icke 
alltför mycket begränsas. 

Genom ·en sådan ändring av stadgandena 
i 12 § av ifrågavarande förordning, att 
kungörelse rörande ledigblivna åboskap å 
krondhemman skall en gång införas i offi
ciella tidningen och anslås å vederbörande 
kommuns anslagstavla under viss tid, i vil
ket avseende 30 dagar kan anses vara till
räckligt, och att ansökningshandlingarna 
skola inlämnas till landshövdingen inom 
60 dagar från det kungörelsen offentlig
gjordes, blir kurrgörandet beträffande åbo
rätt enligt Regeringens åsikt tillräckligt 
effektivt och ägnat att påskynda förfa
randet och nedbringa kostnaderna för 
sökanden. Då i paragrafen dessutom kan 
utan olägenhet intagas en sådan bestäm
melse, att ifall endast en person an
sökt om åborätt och rörande hemma
nets byggnader och odlingar företer ut
redning, som kan godkännas, ansöknin
gen kan upptagas till slutlig prövning 
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utan att syn förrättas, blir handläggnin
gen av arrsökningarna betydligt smidigare 
samtidigt som ·de av synen föranledda kost
naderna bortfalla. 

Tillika borde bestämmelserna om syn 
vid antagande av åbo å kronohemman i 
14 § av förordningen undergå ändring. 
Enligt sagda lagrum skall synen anställas 
av kronofogden med biträde av två 
erfarna och trovärdiga jordbrukare, helst 
häradsnämndemän å orten. Då kronofog
darna på grund av andra tjänsteåliggan
den icke hinna fönätta dessa syner, 
har följden blivit, att syneförrättningarna 
framskjutits och sålunda hela förfaran
det vid antagande av åbor fördröjts. Detta 
har man sökt undgå genom att överlämna 
åt länsmännen att anställa synerna. För 
avlägsnande av nämnda missförhållande 
och då länsmännen såsom förtrogna med 
ortens förhållanden i allmänhet kunna an
ses hava förmåga att förrätta ifrågava
rande syner, borde kronofogdarna helt och 
hållet befrias från nämnda åliggande. 
l;andshövdingen borde dock beredas möj
lighet att förutom länsman förordna annan 
~ämplig person a·tt förrätta syn. Utan att 
sakligheten bleve lidande kan även ·anta
let synemän minskas från 3 till 2 sålunda, 
att den som föro:r,dnats att anställa syn 
sig till biträde skulle behöva hava endast 
en i lanthushållning förfaren person. 

I detta sammanhang borde även övriga 
bestämmelser rörande syn samt stadgan
dena angående synearvode undergå änd
ring. I stället för den nuvarande fasta 
ersättningen för syn ·borde länsmannen 
för förrättande av syn erhålla dagtrakta
mente och ersättning för resekostnad en
ligt resereglementet. Arvodet och resekost
nadsersättningen för den andra syne
mannen borde rfastställas av landshövdin
gen. Synekostnruderna borde liksom för 
närvarande åvälvas den, som antages till 
å!bo eller eljest föranlett syneförrättningen. 

Enligt skifteslagskommittens år 1933 
publicerrude betänkande kan sammanlagda 
antalet kronohemman, som besittas med 
stadgad åborätt, och lägenhetsdelar av 
krononatur i hela landet stiga till högst 
2,000. På grund av bristfälligheter i 
jordeböckerna har ikommitten, särskilt be
träffande [ägenhetsdelarna av krononatur, 
ieke kunnat införskaffa alldeles noggranna 
uppgifter om sagda antal. Enligt uppgift 
frän landshövdingen i Uleåborgs län fanns 
det i sagda län i slutet av år 1934 1,200 
kronohemman, varav 660 i Kemi härad 
och 340 i Lappmarkens härad. Då anta
let kronohemman i VibOilgs !än är omkring 
350, ligger alltså den övervägande delen av 
kronohemmanen i trakter, där befolkningen 
är jämförelsevis mindre bemedlad. 

Regeringen har ansett ovannämnda änd
ringar i förordningen såsom berörande 
dispositionen av statens jordegendom och 
jämväl krorrohemmanså!bornas och sökan
denas till ·å!boskap rättigheter och skyldig
heter vara av den beskaffenhet, att de borde 
införas genom lag. Det har ej heller und
gått Regeringen, att förordningen an
gående åborätt å kronohemman över huvud 
är föråldrad och även i övriga delar vore i 
behov av förnyelse. Då emellertid frågan 
om revision av skifteslagstiftningen, i sam
band varmed förslag framställts om avskaf
fande av hela krononaturen, snart blir 
föremål för Regeringens behandling, har 
Regeringen ansett stadgandena i ifråga
varande förordning, med ovannämnda änd
ringar, tills vidare ännu kunna tillämpas i 
praktiken. Däremot finner Regeringen av
hjälpandet av ovan berörda missförhållan
den så viktigt och brådskande, att det en
ligt Regeringens åsikt icke är skäl att 
sammankoppla frågan därom med nämnda 
tidskrävande reformplan. 

Med stöd av vad ovan anförts öve:rläm
nas till Riksdagen i avseende å godkän
nande följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av förordningen angående åborätt å kronohemman. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12, 14, 15, 17, 18, 20 och 24 §§ för-
ordningen den 6 juni 1883 angående åborätt å kronohemman på följande sätt: 

12 §. 
Då åboskap å kronohemman blivit ledigt, 

skall landshövdingen införskaffa utredning 
om senaste å!bons rättsinnehavare samt, om 
någon av dem är omyndig och icke har 
förmyndare, tillse, att förmyndare eller 
god man ofördröjligen utses för att ·be
vaka den omyndiges rätt till kronohemma
net. 

Landshövdingen bör genom kungörelse, 
som skall en gång införas i officiella tid
ningen oCih vara anslagen å vederbörande 
kommuns anslagstavla under en tid av 
trettio dagar, uppmana dem, som önska 
övertaga åboskapet eller äga bevaka omyn
digs rätt därtill, att inom sextio dagar 
från det kungörelse på omförmält sätt 
offentliggjordes till landshövdirrgen in
lämna skriftlig ansökan om åborätt, vartill 
böra fogas sökandens f·rejdebevis och de 
övriga handlingar sökanden ärnar till stöd 
för sin ansökan åberopa. 

Innan ansökningarna upptagas till slut
lig prövning, skall å kronohemmanet an
ställas sådan syn, varom sta:dga:s i 14 och 
15 §§. Dock må, där endast en sakande 
finnes och han företer tillförlitlig utred
ning om hemmanets byggnader och odlin
gar, ansökningen upptagas till slutlig pröv
ning utan förrättande av syn. 

14 §. 
Syn, varom stadgas i 12 § 3 room., 

skall anställas av länsmannen eller annan 
av landshövdingen förordnad lämplig per
son med biträde av en i lanthushållning 
förfaren person. 

Tillkännagivande om syn skall vara an
slaget å kommunens anslagstavla under en 

tid av fjorton dagar, varjämte und€rrät
telse om synen skall särskilt tillställas 
varje sökande genom brev, som senast 
fjorton dagar före förrättningens början 
skall under rekommendation för postlbe
fordran inlämnas. sakägares utevaro ut
göre ej hinder för synens förrättande. 

15 §. 
Vid syn skola synemännen undersöka 

och i syneinstrumentet upptaga i vilket 
skick hemmanet befinner sig och härvid 
särskilt utreda byggnadernas beskaffenhet 
och storlek samt vidden och hävden av 
åker och äng samt hagar och skogsmarker. 
Vid förrättningen skall dessutom utredas 
och i syneinstrumentet antecknas senaste 
åbons åtkomst till åborätten samt huru
vida någon av sökanden eller, om de äro 
flere, vilka av dem äro berättigade att 
bliva åJbor å krorrohemmanet, så ock, där 
yrkande på hemmanets delning framställts, 
huruvida och i huru många delar hemma
net kan delas. I syneinstrumentet skola 
även arrtecknas sakägarnas påminnelser 
och yrkanden samt, då i 5 § påbjuden 
lottning verkställts, resultatet därav och 
beloppet av löseskillingen, såframt veder
börande därom enats. 

Synemännens utlåtande om vad vid för
rättningen konstaterats samt deras förslag 
till antagande a:v åbo skola för de till
stlideskomna sakägarna uppläsas, varvid 
samtidigt bör tillkännagivas vad den, som 
ärnar göra påminnelser i anledning av 
förrättningen, har att iakttaga. 

17 §. 
Syneinstrumentet och övriga synehand

lingar böra av länsmannen eller den per-
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son, som förordnats att verkställa synen, 
inom sextio dagar från förrättningens av
slutande insändas till landshövdingen. 

Syneförrättaren är även skyldig att 
inom trettio dagar från förrättningens av
slutande mot stadg·ad lösen tillställa salk
ägare, som därom anlhå.ller, avskrift av sy
neinstrumentet. Då synen förrättats av an
nan än ~änsman, skola vid lösens faststäl
lande de stadganden tillämpas, vilka äro 
gii:llande beträffande länsman. 

18 §. 
Den, som icke nöjes åt synemännens ut

låtande och förslag, ingive sina till lands
hövdingen ställda skriftliga påminnelser 
till länsmannen eller direkt till landshöv
dingen inom sextio dagar från förrättnin
gens avslutande. 

20 §. 
För förrättande av syn tilLkommer 

länsman da:gtra:ktamente och ersättning 
för res·ekostnad enligt resereglementet samt 
annan, som i synens anställande deltagit, 
skäligt förrättningsarvode och ersättning 

Helsingfors den 9 april 1937. 

för resekostnader, vil:kas belopp fastställas 
av landshövdingen. 

Synekostnaderna skola ·erläggas av den, 
som antages till åbo eliler syneförrättnin
g·en föranlett. 

24 §. 
Gör sig åbo å kronolhemman skyldig till 

sådan vanhävd av lägenheten, att han en
ligt 2 § kan förverka sin besittningsrätt 
till hemmanet, bör länsmannen efter därom 
elihållen kännedom ofördröjligen inberätta 
saken till landshövdingen, och föroDdne 
landshövdingen, då skäl därtill äro, att syn 
skall å hemmanet anställas. Sedan synen 
hållits, skola handlingarna sändas till läns
mannen, vilken äger mot åbon göra de på
ståenden, vartill han anser skäl föreligga. 

Sedan åbon beretts tillfälle att i anled
ning av länsmannens påståenden avgiva 
skriftlig förklaring, avgöre landshövdin
gen ärendet genom utslag. Förklaras 
åbon hava förverkat sin besittningsrätt tiliJ. 
kronohemmanet, äge landshövdingen, ändå 
att besvär över utslaget anförts, skrida till 
de i 12 § stadgade åtgärder för anta
gande av ny åbo å hemmanet. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Bitrruda:nde lantbruksminister J. Koivisto. 
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L a g- o c h e k o n o m i u t s k o t t e t s b e t ä n ik a n d e 
N :o 8 med ·anledning av regeringens proposition innefat
tande ändring av förOl'Ciningen angäende åborätt å krono
hemman. 

Riksdagen har den 16 innevarande april 
till lag- och ekonomiutskottet för bered
ning remitterat regeringens ovannämnda 
proposition n:o 48. 

Efter att hava handlagt ärendet har ut
skottet med omfattande av propositionens 
motivering godkänt det i propositionen 
ingående lagförslaget i övrigt i oförändrad 
form förutom att utskottet, enär de kost
nader, som föranledas av den i lagförslaget 
förutsatta syneförrättningen, i betraktande 
av åbons mindrebemedlade ställning kunna 

bliva alltför höga, ansett, att den, som an
tagits till åbo, eHer den, som föranlett syne
förrättningen, ·borde ersätta endast hälften 
av synekostnaderna, medan den andra hälf
ten skulle erläggas av staten. Denna be
stämmelse komme dock icke att gälla det 
fall, som nämnes i 24 § i förordningen. 
Utskottet får på grund härav vördsamt 
föreslå, 

att lagförslaget måtte antagas i 
följande lydelse: 

Lag 
om ändring av förordningen angående åborätt å kronohemman. 

I enlighet med Riksdagens .beslut ändras 12, 14, 15, 17, 18, 20 och 24 § § för-
ordningen den 6 juni 1883 angående åborätt å kroMhemman ·på följande sätt: 

12 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

14 och 15 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

17 och 18 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

20 §. 
För förrättande av syn tillkommer läns

man dagtraktamente och ersättning för 
resekostnad enligt resereglementet samt an-

Helsingfors den 21 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, viceordföranden Linna, 
ledamöterna Haga, Helenius, Jern, Koivu-

nan, som i synens anställande deltagit, skä
ligt förrättningsarvode och ersättning för 
resekostnader, vilkas belopp fastställas av 
1andshövdingen. 

Av synekostnaderna, förutom av dem, 
som föranledas av syn, vilken förutsättes i 
24 § nämnt fall, skall hälften erläggas av 
den, som antages till åbo eller syneförrätt
ningen föranlett, medan den andra hälften 
skall erläggas av staten. 

24 §. 
(I.ikasom regeringens proposition.) 

lahti-Lehto, Kujala, Kääriäinen, Lahtela, 
Luukka, Pyy, Salo ocli Wenman (delvis) 
samt suppleanten Miikki. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 54 med 
anledning :av regeringens proposition inn:ef,attande ändring 
av förordningen angående åborätt å kronohemman. 

Efter behandling av ovannämnda ärende gens proposition. 
har stora utskottet med nedan anförda ~, vördsamt föreslå, 

Stora utskottet får förty 

ändringar beslutat omfatta det i lag- och,, 
ekonomiutskot·tets betänkande n:o 8 hand
lagda lagförnlaget, som bygger på regerin-

att Riksdagen måtte lmtaga ifrå
gavarande lagförslag sålydande: 

Lag 
om ändring av förovdningen angående åborätt å kronohemman. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12, 14, 15, 17, 18, 20 och 24 §§ i för
ordningen den 6 juni 1883 angående åborätt å kronohemman på följande sätt: 

12 §. 
(Likason1 i lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 
14 och 15 §§. 

(Likasom i lag- och ekonomiutskottets 
betänkande.) 

17 och 18 §§. 
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets 

betänkande.) 
20 §. 

För förrättande av syn tillkommer läns
man d&gtrakt;vmente och ersättning för 
resekostnad enligt resereglementet samt an
nan, som i synens anställande deltagit, skä
ligt förrättningsarvode och ersättning för 
resekostnader, vilkas belopp fastställas av 
landshövdingen. 

Av synekostnaderna, förutom (utesl.) i 
det i 24 § 2 mom. nämnda fall, skall 
hälften erläggas av den, som antages till 
åbo eller syneförrättningen föranlett, me
dan den andra hälften skall erläggas av 
staten. 

Helsingfors den 27 april 1937. 

24 §. 
Gör sig åbo å kronohemman skyldig till 

sådan vanhävd av lägenheten, att han en
ligt 2 § kan förverka sin besittningsrätt 
till hemmanet, bör länsmannen efter därom 
erhållen kännedom ofördröjligen inberätta 
saken till landshövdingen, och förordne 
landshövdingen, då skäl därtill äro, att syn 
skall å hemmanet anställas. Sedan synen 
hållits, skola handlingarna sändas till läns
mannen, vilken äger mot å:bon göra de på
ståenden, vartill han anser skäl föreligga. 

Sedan åbon beretts tillfälle att i anled
ning av länsmannens påståenden avgiva 
skriftlig förklaring, avgöre landshövdin
gen ärendet genom utslag. Förklaras 
åbon hava förverkat sin besittningsrätt till 
kronohemmanet, skall han även åläggas att 
ersätta de av synen föranledda kostna
derna, och äge landshövdingen, ändå att 
besvär över utslaget anförts, skrida till de 
i 12 § stadgade åtgärder för antagande av 
ny åbo å hemmanet. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
innefattande ändring av förordningen angående åborätt 
å ·kron'ohemman. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 48 innefattande änd
ring av förordningen angående åborätt å 
kronohemman, och har Riksdagen, som i 

ärendet emottagit Lag- och ekonomiutskot
tets betänkande N: o 8, antagit följande 
lag: 

Lag 
om ändring av förordningen angående åborätt å kronohemman. 

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12, 14, 15, 17, 18, 20 och 24 §§ för-
ordningen den 6 juni 1883 angående äborätt å kronohemman på följande sätt: 

12 §. 
Då åboskap å kronohemman blivit ledigt, 

skall landshövdingen införskaffa utredning 
om senaste å!bons rättsinnehavare samt, om 
någon av dem är omyndig och icke har 
förmyndare, tillse, att förmyndare eller 
god man ofördröjligen utses för att be
vaka den omyndiges rätt till kronohemma
net. 

Landshövdingen bör genom kungörelse, 
som skall en gång införas i officiella tid
ningen och vara anslagen å vederbörande 
kommuns anslagstavla under en tid av 
trettio dagar, uppmana dem, som önska 
övertaga åboskapet eller äga bevaka omyn
digs rätt därtill, att inom sextio dagar 
från det kungörelse på omförmält sätt 
offentliggjordes till landshövdingen in
lämna skriftlig ansökan om åborätt, vartill 
böra fogas sökandens f,rejdebevis och de 
övriga handlingar sökanden ärnar till stöd 
för sin ansökan åberopa. 

Innan ansökningarna upptagas till slut
lig prövning, skall å kronohemmanet an
ställas sådan syn, varom stadgas i 14 och 
15 § §. Dock må, där endast en sökande 

finnes oe!h han företer tillförlitlig utred
ning om hemmanets byggnader och odlin
gar, ansökningen upptagas till slutlig pröv
ning utan förrättande av syn. 

14 §. 
Syn, varom stadgas i 12 § 3 mom., 

skall anställas av länsmannen eller annan 
av landshövdingen förordnad lämr>lig per
son med biträde av en i lanthushållning 
förfaren person. 

Tillkännagivande om syn skall vara an
slaget å kommunens anslagstavla under en 
tid av fjorton dagar, varjämte underrät
telse om synen skall särskilt tillställas 
varje sökande genom brev, som senast 
fjorton dagar före förrättningens början 
skall under rekommendation för postJbe
fordran inlämnas. sakägares utevaro ut
göre ej hinder för synens förrättande. 

15 §. 
Vid syn skola synemännen undersöka 

och i syneinstrumentet upptaga i vilket 
skick hemmanet befinner sig och härvid 
särskilt utreda byggnadernas beskaffenhet 
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och storlek ävensom vidden och hävden av 
åker och äng samt hagar och skogsmarker. 
Vid förrättningen skall dessutom utredas 
och i syneinstrumentet antecknas senaste 
åbons åtkomst till åborätten samt huru
vida någon sökande eller, om de äro 
flere, vilka av dem äro berättigade att 
bliva å!bor å kronohemmanet, så ock, där 
yrkande på hemmanets delning framställts, 
huruvida och i huru många delar hemma
net kan delas. I syneinstrumentet skola 
även antecknas sakägarnas påminnelser 
och yrkanden samt, då i 5 § påbjuden 
lottning verkställts, resultatet därav och 
beloppet av löseskillingen, såframt veder
börande ~därom enats. 

Synemännens utlåtande om vad vid för
rättningen konstaterats samt deras förslag 
till antagande av äbo skola för de till
städeskomna sakägarna uppläsas, varv1d 
samtidigt bör tillkännagivas vad den, som 
ärnar göra påminnelser i anledning av 
förrättningen, har att ia)kttaga. 

17 §. 
Syneinstrumentet och övriga synehand

lingar böra av länsmannen eller den per
son, som förordnats att verkställa synen, 
inom sextio dagar från förrättningens av
slutande insändas till landshövdingen. 

Syneförrättaren är även skyldig att 
inom trettio dagar från förrättningens av
slutande mot stadgad lösen tillställa saJk:
ägare, som därom anihå:ller, avskrift av sy
neinstrumentet. Då synen förrättats av an
nan än ~änsman, skola vid lösens faststäl
lande de stll!dganden tillämpas, vilka äro 
gallande beträffande lärusman. 

18 §. 
Den, som icke nöjes åt synemännens ut

låtande och förslag, ingive sina till lands-

Helsingfors den 4 maj 1937. 

hövdingen ställda skriftliga påminnelser 
till länsmannen eller direkte till landshöv
dingen inom sextio dagar från förrättnin
gens avslutande. 

20 §. 
För förrättande av syn tillkommer 

länsman dagtraktamente och ersättning 
för resekostnad enligt resereglementet samt 
annan, som i synens anställande deltagit, 
skäligt förrättningsarvode och ersättning 
för resekostnader, vilkas belopp fastställas 
av landshövdingen. 

Av synekostnaderna skall, förutom i det i 
24 § 2 mom. nämnda fall, hälften erläggas 
av den, som antages till åbo eller som syne
förrättningen föranlett, medan den andra 
hälften skall erläggas av staten. 

24 §. 
Gör sig åibo å kronOhemman skyldig till 

sådan vanhävd av lägenheten, att han en
ligt 2 § kan förverka sin besittningsrätt 
till hemmanet, bör länsmannen efter därom 
erhållen kännedom ofördröjligen inberätta 
saken till landshövdingen, och förordne 
landshövdingen, då skäl därtill äro, att syn 
skall å hemmanet anställas. Sedan synen 
hållits, skola handlingarna sändas till läns
mannen, vilken äger mot åbon göra de på
ståenden, vartill han anser skäl föreligga. 

Sedan åbon beretts tillfälle att i anled
ning av länsmannens påståenden avgiva 
skriftlig förklaring, avgöre landshövdin
gen ärendet genom utslag. Förklaras 
åbon hava förverkat sin besittningsrätt till 
kronohemmanet, skall han även åläggas att 
ersätta de av synen föranledda kostna
derna, och äge landshövdingen, ändå att 
besvär över utslaget anförts, skrida till 
de i 12 § iStadgade åtgärder för anta
gande av ny åbo å kronohemmanet. 



1937 års rik:sdag N :o 49. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående tillägg 
till anslaget för det nya post- och telegrafhuset i Helsingfors. 

Såsom i Regeringens proposition till 
Riksdagen angående statsförslaget för år 
1937 nämnes, hava byggnadskostnaderna 
för det nya post- och telegrafhuset i Hel
singfors !beräknats till 52,000,000 mark. 
I detta belopp ingå, förutom de egentliga 
byggnadskostnaderna, utgifterna för de 
fasta inventarierna och kostnaderna för de 
postbefordringsanläggningar, som skola an
ordnas i byggnaden. För byggnadsarbe
tet har 'hittills .beviljats i statsförslaget för 
år 1935 6,000,000 mark, i tilläggsbudgeten 
för samma år 6,000,000 mark, i statsför-

Pålning och grund o o o o o o o 

Arbetscentrum och befolk
ningsskydd under krigstid 

Byggnadskostnader och rit
ningar samt studieresor o o 

rransportanordningar . o o o o 

Jatnarbeten och planterin-
·gar .. o o •• o. o. o •• o o. o. o 

Kontrollanter, sakkunniga, 
undersökningar och bygg
nadskommissionen 

Byggnadskostnader 
enligt förslag av 
27 sept. 1935 

Fmk 

5,000,000:-

1,559,565: -

41,906,800:-
1,700,000: -

250,000:-

880,000:-

slaget för år 1936 under 19 Ht. I: 16 mom. 
11,000,000 mark, av det under V: l mom. 
av samma huvudtitel för arbetslöshetens 
lindrande dbserverade anslaget 10,000,000 
mark och i statsförslaget för år 1937 un
der 19 Ht. I: 17 mom. 10,000,000 mark 
eller sammanlagt 43,000,000 mark. Kost
nadsförslagets återstående belopp har va
rit avsett att observeras i utgiftsstaten för 
år 1938. 

Kostnadsförslaget för ifrågavarande 
byggnad har icke hållit streck, såsom av 
följande jämförelse framgår: 

N uvarande kostnader Tillägg 
kalkyl 7/4 1937 

Fmk Fmk 

5,609,483: 10 609,483: 10 

3,000,000:- 1,440,43·5: -

52,627,848: 65 10,721,048: 65 
2,600,000:- 900,000:-

250,000:-

880,000:-
Höjning av mit

.telflygeln ... o 

Åt järnvägssty
relsen för riv
na byggnader 

Körväg till sta
tionen o • o o o o o 

390,000:-

150,000:-

100,000:-
2,392,668: 25 

390,000:-

150,000:-

100,000:-
1,689,033:: 25 )förutsedda utgifter 703,635:-

------------------------------------------------------------Fmk 52,000,000: - Fmk 68,000,000: - Fmk 16,000,000: -

1887-37 
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Orsaken till ökningen av kostnaderna är, 
att till pålningen och grunden samt be
folkningsskyddet, för vilka det under arbe
tets fortgång varit nödvändigt att upp
göra nya planer, åtgått mera material än 
vad i det ursprungliga kostnadsförslaget 
hade beräknats samt att det varit nödvän
digt att utföra en del sådana arbeten, som 
icke förutsatts i det ursprungliga försla
get, ävensom den omständigheten, att pris
och lönenivån i högsta grad stigit och fort
farande stiger. 

Helsingfors den 9 april 1937. 

Enär utöver det innevarande år dis
ponibla anslaget ytterligare erfordras 
10,000,000 mark, föreslås, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till utgiftsstaten för 

år 1937 under 19 H t. I: 17 mom. 
bevilja ett reservationsanslag av 
10,000,000 mark för det nya post
och telegrafhuset i Helsingfors; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgift anlita under 
år 1937 inflytande statsinkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

~Iinister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Hannes Ryömä. 
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S t a t s u t s k o t t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 60 med 
anledning av regeringens proposition angående tiJläigg till 
anslaget f.ör det nya post- och telegrafhuset i Helsingfors. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 16 innevarande april till statsutskot
tet för beredning remitterat regeringens 
proposition n:o 49 angående tillägg till an
slaget för det nya post- och telegrafhuset 
i Helsingfors. 

På grund av de skäl, som anföras i pro
positionen, är det nödvändigt att bevilja 
det föreslagna tilläggsanslaget, varför ut
skottet förordar dess godkä.nnande. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltwgit ord
föranden Pelikala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, M. Hannula, 
Hirvensalo, Hästbacka, Lehtokoski, I.1ep-

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till utgiftsstaten för 

år 1937 under 19 Ht. l: 17 bevilja 
ett reservationsanslag av 10,000,000 
mark för det nya post- och telegraf
huset i Helsingfors; 'samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgift anlita under 
år 1937 inflytande statsinkomster. 

pälä, Moilanen, Pilppula, Rantala, Sal
menoja, Turkia och WeHing samt supplean
terna Honka, Junes, Paasonen, Peltonen, 
Tuorila och österholm. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regering.ens proposition an
gående rtilliägg t:iJJ.l allislagert för det ny,a p.osrt- och telegraf
huset i Helsingfors. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 49 angående tillägg 
till anslaget :för det nya post- och telegraf
huset i Helsingfors, och har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit statsutskottets be
tänkande N:o 60, beslutat 

såsom tillägg till utgiftsstaten för 

Helsingfors den 30 april 1937. 

år 1937 under 19 Ht. I: 17 bevilJa 
ett reservationsanslag av 10,000,000 
mark för det nya post- och telegraf
huset i Helsingfors; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgift anlita under 
år 1937 inflytande statsinkomster. 





1937 års riksdag N:o 50. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående använd
ningen av vissa för anordnande av arbeten för fångar avsedda 
reservationsanslag. 

I 1936 års statsförslag har under 19 Ht. 
I: 24 upptagits ett reservationsanslag av 
5,000,000 mark och i statsförslaget för 
detta år under 19 Ht. I: 29 ett enahanda 
anslag av 2,000,000 mark för anordnande 
av ar'beten för fångar. I propositionerna 
angående dessa statsförslag har meddelats, 
att med nämnda anslag ombyggnadsarbe
tena å Särkijärvi och Lietjärvi slussgrup
per i Saima kanal skulle fortsättas med an
vändning av fångar, och i budgetpropositio
nen för innevarande år har särskilt fram
håHits, a:tt detta års anslag skulle användas 
huvudsakligen för utförande av ombygg
nadsarbeten å Sä:rik:ijärvi slussgrupp. A 
Lietjärvi arbetsplats avslutades fångar'betet 
senaste år den l november, varvid en vä
sentlig del av d:e i arbetet deltagande fån
garna öv·erfördes till Särkijärvi arbetsplats. 
Emedan fångar, lämpliga att användas i 
ombyggnadsarbetena å Särkijärvi 8luss
grupp, icke numera i tiHräckligt antal stå 
att erhålla och dessa arbeten i~ke heNer 
längre äro av sådan beskaffenhet, att de 
fullt lämpa sig till utförande med använd
ning av fångar, har man beslutat inställa 
fånga:vbetena även på sistnämnda arbets
plats till den l instundande maj. 

Ombyggnadsarbetena å Särkijärvi sluss
grupp befinna sig emellertid för närva
rande i ett sådant s!kede, att ·deras fort-· 
sättande med anv;ändning av fri arbetskraft 
ic!ke kan undvikas. Maskinernas skötsel, 
uppumpningen av vatten och andra dyllika 
arbeten måste fortfarande utföras och även 
eljest böra vi8Sa ofullbordade byggnads-

1863-37 

arbeten fullständigas i sådan utsträck
ning, att skador undvikas ocli ombyggnads
arbetena sedermera kunna lämpligen fort
sättas med anslag, som framdeles upptagas 
i statsförslagen. Med den till omkring 
800,000 mark uppgående och till inneva
rande år överförda återstoden av senaste 
års reservwtionsans!lag för anordnande av 
arbeten för fångar samt med detta års mot
svarande anslag vore det förty nödvändigt 
att med fri arbetskraft fortsätta ombygg
nadsa:r1betena å Särkijärvi slussgrupp. Det 
i statsförslaget för innevarande år under 
19 Ht. I: 27 upptagna anslaget av 14 milj. 
mark för förny·else- och reparationsarbe
ten å Saima kanal är visser l:i:gen enligt 
budgetpropositionen a'"sett att användas 
även för ändring av arbetsplatser för fån
gar till arbetsplatser för fri al'betskraft, 
men enär vid budgetförslrugets uppgörande 
förutsattes, att Säl'kijärvi arbetet kunde 
utförals med fångar till årets slut, skulle 
användningen av detta anslag jämväl för 
Särkijärviarbetets fortsättande med fri ar
betskraft vålla svårigiheter rvid förverkli
gandet av detta års om!byggnadsprogram. 

På grund av det ovananförda och då 
ifrågavarande för anordnande av arbeten 
för fångar avsedda anslag icke kunna utan 
vidare användas för arbetenas fortsättande 
med fri arbetskraft, föreslås 

att Riksdagen ville besluta be
rättiga statsrådet att använda åter
stoden av reservationsanslaget un
der 19 Ht. I: 24 i 1936 års stats-



2 N:o 50 

förslag och det i innevamnde års 
statsförslag unde1· 19 Ht. l: 29 upp
tagna reservationsanslaget för fort
sättande med fri arbetskraft av om
byggnadsarbetena å Särkijärvi sluss
grupp utan avseende därå, att sagda 

Hdsingfors den 9 april 1937. 

anslag enligt de ovannämnda stats
förslagen äro avsedda att användas 
för utförande med anlitande av fåtn
gar av ombyggnadsarbeten å Saima 
kanal. 

Republikens President 

KYöSTI KA'LLlO. 

Biträdande minister för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena Väinö V. Salovaara. 



1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 50. 

S t a t s u t sik '0 t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 49 med 
anledning a;v regeringens proposition angående använd
ningen av vissa för an!ordnande av ,arbeten för fångar av
sedda reservaitionsalliSilag. 

Riksdagen !hår jämte protokollsutdrag av 
den 16 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 50 angående användrången av 
vissa för anordnande av arbeten för fån
gar avsedda reservationsanslag. 

På de skäl, som anföras i P'ropositionen, 
tillstyrker utskottet, att statsrådet berätti
gas använda de ifrågavarande anslagen på 
sätt, som 'föreslagits. Utskottet påpekar, 
att de å 19 Ht. I: 24 i statsförslaget för 
1936 återstående medlen, vi1ka överförts 
till innevarande år, utgöra 1,000,000 mark 
och i<fu:e cirka 800,000 mark, såsom i pro
positionens motivering säges, varför så
lunda, med :beaktande av det :belopp av 
1,900,000 mark, som ännu icke använts av 
anslaget under 19 Ht. I: 29 i statsförsla
get för innevarande år, ·för fortsättande av 
ombyggnadsa~betena å Särkijärvi sluss-

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordförandten, Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
M. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst-

grupp på ovannämnt sätt kan användas 
inalles 2,900,000 mark. 

På grund av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta 
berättiga statsrådet att använda 

återstoden av reservationsanslaget 
under 19 Ht. I: 24 i 1936 års stats
förslag och det i innevarande års 
statsförslag under 19 Ht. I: 29 upp
tagna reservationsanslaget för fort
sättande med anlitande av fri arbets
kraft av ombyggnadsarbetena å Sär
kijärvi slussgrupp utan avseende 
därå, att sagda anslag enligt de 
ovannämnda statsförslagen äro av
sedda att användas för utförande 
med anlitande av fångar av ombygg
nadsarbeten å Saima kanal. 

backa, Lehtokoski, Moilanen, Rantala, Sal
menoja, Soini, Turkia, Welling och Veste
rinen samt suppleanterna Huittinen, Junes 
och Paasonen. 





1937 Rd. - RliJkisd. SNIM'. - Prop. N :o 50. 

R i ~k s d a g ,e n ~s s v a r å Regeri.11g1ens .proposition an
gående användningen av vissa för anordnande ~av arbeten 
för fångar avsedda veserv111tionsa.ns~. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens rproposition N:o 50 angående an
vändningen av vissa för anordnande av ar
beten för fångar avsedda reservationsan
slag, och har statsutskottet i ärendet av
givit sitt betänkande N :o 49. 

Riksdagen påpekar, att de å 1'9 Ht. I: 24 
i statsförslaget för år 1936 återstående med
len, vilka överförts till innevarande år, ut
göra 1,000,000 mark oc!h icke 'cirka 800,000 
mark, såsom i propositionens motivering 
säges, varför sålunda, med beaktande av 
det belopp av 1,900,000 mark, som ännu 
icke använts av anslaget under 19 Ht. 
I: 29 i statsförslaget för innevarande år, 
för fortsåttamde av ombyggnadsai'betena å 
Särkijärvi slussgrupp på ovannämnt sätt 
kan användas ina'lles 2,900,000 mark. 

Helsing:l'ors den 24 april 1937. 

Riksdag·en har beslutat 

berättiga statsrådet att använda 
återstoden av reservationsanslaget 
undet· 19 Ht. I: 24 i 1936 års stats
förslag och det i innevarande års 
statsförslag under 19 Ht. I: 29 upp
tagna reservationsanslaget för fort
sättande med anlitande av fri arbets
kraft av ombyggnadsarbetena å Sär
kijärvi slussgrupp utan avseende 
därå, att sagda anslag enligt de 
ovannämnda statsförslagen äro av
sedda att användas för utförande 
med anlitande av fångar av ombygg
nadsarbeten å Saima kanal. 
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1937 års riksdag N :o 51. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av anslag f'ör byggande av alkoholistanstalter. 

I enlighet med den plan, som av Rege
ringen senaste år förelades Riksdagen, har 
det i Yläne socken helägna alkoholistsana
toriet Turva genom köp från förenitJJgen 
Raittiuden Ystävät förvärvats ~tilll vård
anstalt för kvinnliga alkoholister, ehuru 
där nu tillsvidare skötas manliga alkoho
lister. En vårdanstalt för :manliga a~koho
lister har inrättats å Germundsvedja be
nämnda, staten tiLlhöriga lägenhet i Bjerno 
kommun. En annan vålidanstalt för man
liga alkoholister vidtag·er med sin v·erksam
het den l maj å Sjökulla lägenhet i Lapp
träsk kommun. Till köpeskiNingen för 
Turva, för reparation av lägenheternas 
byggnader samt för byggande av två bad
stugor och ·en isoleringsavdelning, har så
som tillägg till statsförslaget för senaste 
år beviljats ett reservationsanslag om sam
manlagt 2,035,000 mark. 

Förutom vanliga boställsbyggnader fin
nas varken å Germundsvedja eller å Sjö
kulla egentliga anstahsbyggnader, ifall 
man ej såsom en sådan hetraktar ·en å Sjö
kulla befintlig baraekbyggnad, vilken om
fattar två stora rum och ett provisoriskt 
kök. Den lkommitte, som beredde frågan 
om inrättande av a~koholistansta:lter, upp
gjorde i tiden skisser och kostnadsförslag 
till de för dessa anstalter behövliga an
staltsbyggna;derna. Då det emellertid syn
tes nödigt att ytterligare överväga saken, 
meddelade Regeringen i sin proposition, 
att med föreslående av anslag i denna del 
~~kulle anstå tiH ·en senare tidpunkt. Vid 
sådant förhållande befinner sig iståndsät
tarrdet av alkoholistanstalterna först i sin 
hörjan och då behovet av platser i dessa 
anstalter betydligt överskridit vad man på 
förhand uppskattade, är det nödigt att 

1873-37 

skyndsamt vidtaga med uppförandet av de 
hehövliga anstaltsbyggnaderna, ,särskilt som 
byggnadsarbetet kräver sin tid. 

Vardera anstalten för marrliga alkoho
lister planeras för 150 interner, varför 
ekonomiebyggnader måste uppföras för 
detta antal, övriga byggnader tHisvidare 
iblott för hälften av detta antal interner. 
Byggnadsp:lanen är enligt byggnadsstyrel
sens uppskattning följande: 

Bjerno alkoholistanstalt: 

Ekonomiebyggna:den ...... . 
Mottagningsavdelningen 

(~kansliet, läkarrummet), 
kanslistens, sjukvårdarens 
och biträdande förestån
darens bostäder, sjukrum, 
rum för 15 interner .... 

Byggnaden för internerna 
(rum för 30 interner, bo
stad för två arbetsledare) 

Likaså 

Fmk 
1,045,000: -

998,000:-

1,029,000: -
1,029,000: -

Fm'k 4,101,000: -

S j ö kulla alkoholistanstalt: 

Fmk 
Enahanda byggnader . . . . . . 4,101,000: -
Badstuga ( 480 m3

) • • • • • • • • 86,000:-

Fm'k 4,187,000: -

Sammanlagt behöves enligt dessa upp
skattningar 8,288,000 mark. Av detta be
[opp borde under innevarande år erhållas 
5,000,000 mark, vilken summa motsvarar 
ungefär det belopp, som under innevarande 
år ti1lfaller statsverket av Oy. Al'koholiliike 
Ab:s vinstmedel att utöver det uppskattade 
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användas för alkoholistvård och till övriga 
sociala utgifter. Resten borde upptagas i 
statsförslaget för nästa år. 

I ,stöd av det ovan ,anförda föreslås, 
att Riksdagen ville besluta 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt 52 mom. av 20 Ht. 

Helsingilars den 9 april 1937. 

II kap. anvisa ett reservationsan
slag om 5,000,000 mark för byg
gande av vårdanstalter för alkoho
lister; samt 

berättiga statsrådet att t1-~l bestri
dande av sagda utgift använda till 
statsverket under innevarande år in
flytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KA.LLlO. 

Socialminister J. W. Keto. 



1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 51. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 59 med 
auledning rav regeringens proposition angående beviljmde 
av :anslag för byggande av aJkoholistans:talter. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 1·6 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 51 angående beviljande av an
slag för hyggande av alkoholistanstalter. 

På de i rpropositionen anförda skäl för
ordar utskottet ibeviljandet av det för·e
slagna anslaget. I anledning av att ut
skottet i sitt betänkande n:o 56 i enlighet 
med regeringens proposition föreslagit ett 
nytt anslag under 20 Ht. II: 52, har ut
skottet i momentets ordningsnummer vidta
git en härav ·betingad ändring. 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka-' 
nen, ledamöterna Aattela, M. Hannula, Hir
vensalo, Hästbacka, I.-~ehtokoski, Leppälä, 

Utskottet föreslär vördsamt, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 å ett nytt moment 51 a un
der 20 Ht. II kap. anvisa ett reser
vationsanslag av 5,000,000 mark för 
byggande av vårdanstalter för alko
holister; samt 

berättiga statsrådet att h7l bestri
dande av sagda utgift använda till 
statsverket under innevarande år in
flytande inkomster. 

Moilanen, Pilppu:la, Rantala, Salmenoja, 
Turkia och W elling samt suppleanterna 
Honka, Junes, Paa;sonen, Peltonen, Tuorila 
och österholm. 





1937 Rd. - Rdksd. SV!ar. - P11op. N :o 51. 

R i k s d a g <e n <S s v a r å Regeringens proposition &n

gående be,viljande av ans[ag för byggande av alkoholist
anstalte!l". 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 51 angående bevil
jande av anslag för hyggande av alkoholist
anstalter, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit Statsutsk<Jttets betänkande N :o 
59, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt moment 51 a un-

Helsingfors den 30 april 1937. 

der 20 Ht. II kap. anvisa ett reser
vationsanslag av 5,000,000 mark fö1· 
byggande av vårdanstalter för alko
holister; samt 

berättiga statsrådet att till bestri
dande av sagda utgift använda till 
statsverket under innevarande år in
flytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 52. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
av anslag för anskaffning av hästar till Kankaanpää övnings
centrum. 

Den i Kankaanpääs repetitionsövnings
centrums omnejd befintliga häststammen är 
såpass liten, att det visat sig omöjligt att 
genom upphyrning av hästar av privata 
hästägare erhålla ett tillräckligt antal 
hästar för de repetitionsövningar, som av
hållas å detta landets största repetitions
övningrscentrum. Då det icke heller är att 
vänta, att möjligheterna att upphyra hästar 
i närmaste framtid skulle fö11bättras, ihar 
det ansetts ändamålsenligt att för swgda 
övningscentrum skulle anskwffas en be
stående hwststam om cirka 100 hästar för 
tryggande av övningarnas regellbundna av
hållande. Då övningarna redan i detta nu 
pågå under ungefär halva året och i en 
framtid tydligen komma att fortgå under 
ännu längre tid, kommer upprätthållandet 
av denna häststam icke att iörorsaka stats
verket större årliga utgifter än upphyran
det av ett motsvarande antal hästar. Av
sikten har varit att iörenämnda häststam 

Helsingfors den 9 april 1937. 

skulle anskaffas i tvenne repriser sålunda, 
att ena hä1ften skulle anSikru:fifas redan för 
instundande övningsperiod och den andra 
hälften under nästa år. Anskaffningskost
naderna hava beräknats stiga till 1,000,000 
mark. 

Då förenämnda hästanskaifning för 
tryggarrdet av repetitionsövningarna under 
innevarande år borde skyndsamt försiggå, 
föreslås, att Riksdagen 

måtte besluta att såsom tillägg till 
9 Huvudtiteln IV kapitlet 2 momen
tet i innevarande års statsförslau 
för anskaffning av hästar till Kan-· 
kaanpää övningscentrum bevilj1t 
500,000 mark; samt 

måtte bemyndiga statsrådet att 
för bestridande av sagda utgiftspost 
använda till statsverket under inne
varande år inflytande inkomste1·. 

Republikens President 

KYö,STI KALLIO. 

Försvarsminister Julw Nittkkanen. 

1892-37 





1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 52. 

statsutskottets betän'kan,de N:o 51 med 
anledning av reg-eringens p~oposita!on angående bevilj'a4l.de 
av anslag för anskaffning !W häiSitrar till Kan:kaa.npää öv
ningscentrum. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 16 innevfllrande wpril till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 52 angåJende !beviljande av an
slag 'för anskaffning av 'hästar till Kankaan
piiä övn:ingscentrum. 

Med hänsyn till, wtt ett äJrerrde av denna 
art enligt utskottets åsikt borde :handläggas 
i sarniband med det ordinarie statsförs1aget, 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets ibehandl'ing !hava deltwgit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
M. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst-

har utskottet icke ansett sig kunna för
orda p'ropositionens godkännande utan före
slår dess avböjande. 

På grund av vad ovan arriförts får ut
skottet vördsamt förestå, 

(l;tt Riksdagen måtte besluta av
böja propositionen. 

bac:ka, Lehtdkoski, Moilanen, Pi1lppula, 
Rantala, Salmen:oja, Soini, Turkia, W~elling 
o~h Vestermen samt suppleanterna Huitti
nen, Junes, Paasonen och 'TuorHa. 



2 1937 ltd. ___, U. B. - Prop. N :o 52. 

Reservation. 

Då för verksamheten v:i:d Ka,nka,anpää 
repert:iJtionsö'vnilng~&cootrum :Dör inilm-m
mande sommar ick>e iku:niiHIJt hyras nödigt 
anta:l hws:t:ar och sådana -e.j hehl~er kun:na 
öv:enfö,ms från rtruppavtdeln:1ngM'na i ar-

HtJl!singfors den ,22 april 1937. 

Ka.a;pro Moillanen. 
:ma,a,pro llmttinen. 
Pauli Tuorila. 
L. O. lldrvensaJo. 
Me.ndi llannuia. 

men, utan att fÖI'ISVål'a de ,aJkt~Va vä,m
pli:ktig>aS UJtJbii1dn1ng, föres~å vi, 

att regeringens proposition rnåtte 
godkännas. 

An:tti Junes. 
~a;lle Soini. 
E. M. Tarldcanen. 
J. E. :Pil:ppula. 
Vih'liori Veslterinen. 



1937 R~d. - Rik:sd. srvar. - Prop. N:o 52. 

R i k s d a g e n s s v a r å RegeringelliS rpropos!tion a,n. 
gående hevtljande av anslag för amsk:affning arv hästar 
tiU Kankalanpää övni.n:gscentrum. 

Till Riksda:gen har överlämnats Regerin
gens 1proposition N:o 52 angående 'bevil
jande av ans'lag för anskaffning av ihästar 
till Kankaanpää övningscentrum, och har 
Riksdagen, som i ärendet emottagit stats
utskottets betänkande N:o 51, heslutat 

,såsom Wlägg till 9 Huvudtiteln 
IV kapitlet 2 momentet i inneva-

Helsingfors den 28 april 1937. 

rande års statsförslag för anskaff
ning av hästar till Kankaanpää öv
ningscentrum bevilja 500,000 mark; 
samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgiftspost an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 53. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
av anslag för utvidgning av Högsta förvaltningsdomstolens lokal. 

Sedan Högsta förvaltningsdomstolens 
verksamhet utvidgats ooh det med anled
ning härav varit nödvändigt att öka an
talet innehavare av tjänst och befattning 
vid Högsta förval tningsclomstolen, har 
stor utrymmesbrist yppat sig i Högsta för
valtningsdom.stolens ämhetslokal i gården 
n:o 3 vid Norra Esplanadgatan. Sålunda 
hava t. ex. av nämnda domstols före
dragande fyra måst placeras i ett rum, 
ooo i ett annat rum ända till fem före
dragande. Jämväl det för Högsta förvalt
ningsdomstolens maskinskriverskor ordnade 
utrymmet måste redan nu anses alltför 
trångt, då det varlit nödvändigt att i 
tvämre jämförelsevis små rum placera fyra 
ma.Skinskriverskor i vartdera. Denna ut
rymmesbrist blir än mer olidlig efter den 
nödigbefunna ökning av antalet föredra
gande och renskriverskor vid sagda dom
stol, varom ·en regeringsproposition som 
häst behandlas i Riksdagen. Vård sådant 
förhållande är det nödvändigt att skrida 
till särskilda åtgärder för anskaffande av 
ytterligare utrymme till nämnda domstols 
förfogande, såvitt möjligt redan inneva
rande år. 

Byggnadsstyrelsen har undersökt de för
handenvarande möjligheterna att avhjälpa 
utrymmesbristen i Högsta förvaltnings
domstolens lokal och härvid ansett för möj
ligt, att nämnda domstols nuvarande tjänste-

Helsingfors den 16 april 1937. 

lokal med vissa tillbyggnader jämförel. 
sevis lätt kan u.t:v~idgas. Detta skulle gå för 
sig sålunda, att gårdsflygeln i den till 
högsta domstolarnas förfogande upplåtna 
gården höjes med en våning, vars plan
lösning i huvuddrag överensstämmer med 
underliggande våning. Härigenom skulle 
för Högsta förvaltningsdomstolens räkning 
evhållas ytterligare sex rum. Enligt ;be
rakningar komme ifrågavarande tillbygg
nad med nuvarande pris att kosta 200,000 
mark. Med beaktande av prisnivåns fort
gående stegving vore det dook skäl att för 
projektets förverkligande reservera 250,000 
mark. 

Med hänvisning till det ovan anförda 
föreslår Regeringen, att Riksdagen måtte 
besluta, 

att såsom tillägg till 20 huvud
titeln Il kapitlet av statsförslaget 
för innevaronde år under ett nytt 
3 a moment bevilja ett reservations
anslag av 250,000 mark för utvidg
ning av Högsta förvaltningsdomsto
lens ämbetslokal i gården n:o 3 vid 
Norra Esplanadgatan i Helsingforsj 
och 

berättiga Regeringen att för de 
härigenom under innevarande år 
föranledda utgifterna anlita till 
staten inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Justitieminister K. A. E. Ahmavaara. 
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1937 Rd.- U. B. - Prop. N:o 53. 

S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n !k a n d e N :o 69 med 
anledning· av regeringens proposition angående beviljande 
av anslag för utvidning av Högsta föl'valtningsdomsto
lens lokal. 

Riksda.g.en har jämte protokollsutdrag av 
den 17 sistlidne april till statsutskiottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n: o 53 angående beviljande av anslag 
för utvidning av Högsta förvaltningsdom
stolens lokal. 

På de skäl, som anföras i propositionen, 
föro:rdar utskottet det föreslagna anslagets 
beviljande. 

Utskottet föreslår v'ördsamt, 
att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till 20 huvudtiteln 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden PekkaJa, viceordföranden T~rk

kanen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
Furuhjelm, M. Hannula, Hirvensalo, Häst-

II kapitlet av statsförslaget för 
innevarande år under ett nytt mo
ment 3 a bevil.fa ett reservations
anslag av 250,000 mark för utvidg
ning av Högst.a förvaltningsdomsto
lens ämbe,tslokal i gården n:o 3 vid 
Norra Esplanadgatan i Helsingfors; 
samt 

berättiga 1·egeringen att för be
stridande av denna merutgift anlita 
till staten under år 1937 inflytande 
inkomster. 

backa, Lehtokoski, Leppälä, Pi,lppula, Ran
tala, Soini, Turkia, Welling och V•esterinen 
samt suppleanterna Hiltunen, Junes och 
J>,eltonen. 
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1937 Rd.- Riksd.. svar. - Prop. N:o 53. 

R i k s d a g e n s s v a r å lt~eringens pl'loposition 
angående hevHjande av mslag för utvidgning av Högsta 
förvaltnillg'sdomstolens lokal. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 53 angående bevil
jande av anslag för utvidgning av Högsta 
förvaltningsdomstolens lokal, och har Riks
dagen, som i ärendet emottagit statsutskot
tets betänkande N:o 69, beslutat 

såsom tillägg till 20 huvudtiteln 
Il kapitlet i statsförslaget för inne
varande år under ett nytt moment 

Helsingfol's den 5 maj 1937. 

3 a bevilja ett reservationsanslag av 
250,000 mark för utvidgning at' 
Högsta fö1·valtningsdomstolens äm
betslokal i gården N :o 3 vid N orm 
Esplanadgatan i Helsingfors; samt 

berättiga Regeringen att för be
stridande av denna merutgift anlita 
till staten under år 1.987 inflytande 
inkomste1·. 





1937 års riksdag N :o 54. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående ändring 
av kommunala vallagen. 

Vid det kommunala valsystemets till
lämpning i praxis hava vissa brister och 
olägenheter i vallagen av den 27 november 
1917 gjort sig märkbara, vilka ansetts böra 
genom lagändring avlägsnas. 

Jämlikt 10 § 2 mom. kommunala val
lagen, sådant detta lagrum lyder i lagen 
den 16 januari 1935, bildas valfö;rbund vid 
kommunala val sålunda, att därtill an
slutna valmansföreningar härom gemen
samt upprätta en skriftlig överenskom
melse, som undertecknas av valmansförenin
garnas ombudsmän. Denna överenskom
melse bör enligt 3 mom. av samma para
graf inlämnas till centralnämnden senast 
den 4 november. överenskommelsen skall 
enligt 2 mom. åtföljas av valmansförenin
garnas beslut om anslutning till valför
bundet eller, där förening uppdragit åt 
vissa av sina medlemmar att härom be
sluta, det åt dessa givna bemyndigandet, 
oeh vederbörandes beslut om anslutning 
tHl valförbundet. Då sålunda i 2 mom. 
förutsättes, att ,bemyndigandet och över
enskommelsen skola samtidigt till central
nämnden ingivas, har detta i praxis lett 
därhän, att bemyndigande, varom nu är 
fråga, icke kunnat upptagas i den skrift, 
-v-arigenom valmansföreningen bildats och 
vilken enligt 9 § redan skall vara till 
centralnämnden inlämnad senast den 25 
oktober. Vid sådant förhällande har ut
vägen att bilda valförbund genom beslut 
av vissa av valmansföreningarna befull
mäktigade medlemmar nästan undantags
löst lämnats obega'gna:d, ehuru man ge-

1963-37 

nom en år 1933 vidtagen lagändring 
just avsäg att detta förenklade :förfa
ran'de skulle allmänt tagas i bruk. I 
praxis förfares f. n. så, att de personer, 
som bildat en valmansförening, under
teckna såväl grundläggningsskriften som 
en särskild förklaring angående anslutning 
till valförbundet. Denna anordning är 
emellertid förenad med vissa praktiska 
nackdelar. Det torde fördenskull vara skäl 
att giva 10 § en sådan avfattning, att-val
mansförening finge lämna ifrågavarande 
bemyndigande genom förklaring i den 
skrift, varigenom föreningen bildats. Detta 
synes i själva verket hava varit syftemålet 
med lagändringen av år 1933, ehuru stad
gandet i 10 § 2 mom. erhållit en alltför 
snäv formulering. 

Det förekommer icke sällan, att valmans
förenings anslutning till valförbund på 
grund av felaktigheter i handlingarna blir 
av centralnämnden förkastad, varigenom 
valmansföreningens kandidatlista uteslutes 
från valförbundet och sålunda bildar en 
ensamstående röstgrupp. De för dylika 
s. k. vilda listor avgivna rösterna gå i re
geln förlorade. Enär det synts vara sak
enligt, att dessa vilda listor kunna fås 
avlägsnade från valsedeln, såvitt fler
talet av de personer, som bildat föreningen, 
sådant önska, torde centralnämnden böra 
tilldelas befogenhet att fatta beslut härom 
på anmälan av vederbörande ombudsman. 
Anmälningen förutsätter givetvlis behö
rigt bemyndigande för ombudsmannen 
att vidtaga nämnda åtgärd, vilket bemyn-
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digande kan meddelas antingen i den skrift, 
varigenom valmansföreningen bildats, eller 
i en särskild skrift. V allagens 12 § har i 
enlighet härmed fullständigats. 

Den, som blivit vald till fullmäktig, har 
endast i vissa, av lagen normerade fall rätt 
att avsäga sig uppdraget och valbar person 
kan enligt lag även mot sin vilja uppställas 
såsom kandidat och utses till fullmäktig. 
Emellertid har vid kommunalvalen ofta nog 
sådant oskick ,förekommit, att å kandidat
lista i illojalt sy;fte upptagits person, hörande 
till en främmande meningsgrupp. Även har 
förekommit, att person, som icke åtnjuter 
nämnvärt understöd inom kommunen, 
grundat en egen valmansförening samt i 
dess lista såsom första kandidat upptagit 
någon allmänt uppburen kommunalman 
och uppställt sig själv som andra kandidat, 
med den påföljd, att denna andra kan
didat lyckats samla tillräckligt antal röster 
vid valet. För att såvitt möjligt före
bygga dylika missbruk, synes kandidat, 
som jämväl förekommer på annan valmans
förenings kandidatlista, böra beredas till
fälle att få sitt namn avlägsnat från lista, 
d, vilken han mot sin vilja upptagits. Ett 
tilläggsstadgande i sådant syfte har in
förts i vallagens 9 §. Denna anordning 
kan icke anses ledera grundsatsen om det 
kommunala fullmäktiguppdragets natur a'r 
en obligatorisk medborgarplikt. 

Jämlikt 12 § vallagen skall ombudsman, 
där ansökning om offentliggörande av val
mansförenings kandidatlista av central
nämnden avslagits eller där anhållan om 
bildande av valförbund icke blivit god
känd, under vissa förutsättningar beredas 
tillfälle att rätta de felaktigheter, som för
anlett avslaget. Lagens innebörd är syn
barligen den, att mindre väsentliga brister 
i handlingarna skola få på antytt sätt av-

hjälpas, men att sakliga felaktigheter vid 
valmansförenings eller valförbundets bil
dande, bristande behörighet för ombuds
mannen att företräda föreningen eller för
burrdet samt handlingarnas inlämnande i 
orätt ordning icke finge genom åtgärd av 
ombudsmannen rättas. Då en viss oklarhet 
i praxis varit rådande därom, i vilka fall 
rättelsemöjlighet föreligger och i vilka fall 
icke, synes 12 § böra i detta avseende för
tydligas för vinnande av nödig stadga och 
enhetlighet i valproceduren. 

Kommunala vallagen innehåller ej något 
uttryckligt stadgande om den ordning, i 
vilken valförbunden skola upptagas å val
sedeln. Då bestämmandet av denna ord
ning genom lottning visat sig ändamålsenlig 
vid de politiska valen, är det skäl att in
föra samma förfarande jämväl för de kom
munala valen. 13 § i lagen har undergått 
ändring i sådant avseende. Till samma 
paragraf har även fogats en bestämmelse, 
enligt vilken valförbundets rubrik skall an
givas ovanom valförbundets ram. 

Enligt 28 § 2 mom. vallagen skall röst
räkningen vidtaga dagen efter valet samt 
så snart som möjligt slutföras. Erfaren
heten har givit vid handen, att rösträknin
gen och fastställande av valresultatet i 
kommuner, där antalet röstande är jäm
förelsevis ringa, utan olägenhet kan vid
taga och eventuellt slutföras redan samma 
dag valet ägt rum, omedelbart efter det 
valförrättningen avslutats. I praxis har 
detta förfarande även vunnit tillämpning, 
ehuru vallagens ordalydelse icke förutsät
ter sådant tillvägagående. En jämkning 
av de fastställda terminerna i 12 § l mom. 
och 28 § 2 mom. har fördenskull vidtagits. 

På grund av vad ovan anförts föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 
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Lag 
angående ändring av kommunala vallagen. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 9, 10, 12, 13 och 28 §§ i kommunala val
lagen den 27 november 1917, sådll!na de lyda, 9 och 10 §§ i lagen den 16 ja
nuari 1935, 12 § i lagen den 25 maj 1934, 13 § i lagen den 24 mars 1933 och 28 § 
i lagen den 21 februari 1925, erhålla följande ändrade lydelse: 

9 §. 
Anhållan om offentliggörande av val

mansförenings kandidatlista göres skrift
ligen av ombudsman hos centralnämnden 
senast den 25 oktober före klockan tolv på 
dagen. Ansökningen skall åtföljas av den 
skrift, varigenom valmansföreningen bil
dats. I ansökningen skall ombudsmannen 
försäkra, att de personer, vilkas namn ingå 
såsom underskrifter å sagda skrift, äro 
vavberättigade inom kommunen, så ock att 
de egenhändigt undertecknat skriften. 

Upptager valmansförenings kandidat
lista person, som jämväl är annan val
mansförenings kandidat, vare ihan be
rättigad att få sitt namn avlägsnat 
från listan, såframt kandidaten icke är 
medlem av valmansföreningen eller eljest 
lämnat sitt medgivande att av föreningen 
uppställas såsom kandidat. Ansökan om 
sådan ändring av valmansföreningens kan
didatlista skall skriftligen göras av den, 
som påyrkat ärrdringen, hos centralnämnden 
senast den l november före klockan tolv 
på dagen. 

10 §. 
Valmans'föreningar, vilka vilja med var

andra samverka för valet, kunna samman
sluta sig till ett valförbund. Om anslut
ning till valförbund besluter envar val
mansförening; valmansförening likväl obe
taget att i den skrift, varigenom föreningen 
bildats,· eller genom särskilt bemyndigande 
uppdraga åt en eiler flere av sina med
lemmar att å föreningens vägnar därom 
fatta beslut. 

Valförbund bildas sålunda, att därtill 
anslutna valmansföreningar härom gemen
samt upprätta en skriftlig överenskom
melse, i vilken bör upptagas ordnings
nummern för föreningarnas kandidatlistor 
och som å valmansföreningarnas vägnar 
undertecknas av dessas ombudsmän. Envar 
ombudsman skall till sin namnunderskrift 
foga anteckning om ordningsnummern för 
den av honom företrädda valmansförenin
gens kandidatlista. Överenskommelsen skall 
jämväl innehålla bemyndigande för en av 
undertecknarna att vara valförbundets om
budsman och för en annan att vara dennes 
suppleant. I överenskommelsen må för val
förbundet föreslås viss rubrik, varom dock 
centralnämnden äger slutligt bestämma. 

Överenskommelsen skall av valförbundets 
ombudsman inlämnas till centralnämnden 
senast den 4 november före klockan tolv på 
dagen. Tillika skall till nämnden ingivas 
valmansföreningarnas beslut om anslutning 
till valförbundet eller, ,där förening upp
dragit åt vissa av sina medlemmar att 
härom besluta, det åt dessa givna bemyndi
gandet, såvitt detsamma ej ingår i den 
skrift, varigenom valmansföreningen bil
dats, ävensom sagda medlemmars beslut an
gående anslutning rtill valförbundet. 

Valmansförening må icke ingå i flere än 
ett valförbund. 

12 §. 
Centralnämnden sammanträder den 15 

och 27 oktober, den 4 november samt se
nast dagen efter valet. Vid behov sam
manträder nämnden även den l, 10 och 
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12 november samt ä andra dagar, då ären
denas handläggning sådant påkallar. 

Den 15 oktober utfärdar centralnämnden 
de i 11 § omförmälda meddelanden. 

Den 27 oktober upptager nämnden till 
granskning och förser med ordningsnum
mer de ansökningar och kandidatlistor, som 
för valmansföreninga,rna inlämnats, och 
meddelar dem de valberättigade till kän
nedom genom anslag i centralnämndens 
samlingsrum. Finnes ansökan icke vara 
behörigen gjord eller valmansförening icke 
lagligen bildad eller har i valmansförenings 
kandidatlista upptagits person, som enligt 
10 § 2 mom. i kommunallagen för lands
kommunerna eller 11 § 2 mom. i kom
munallagen för städerna ej ä;r valbar, skall 
centralnämnden meddela ombudsmannen 
underrättelse, att ansökningen avslagits 
och uppgiva skälen för avslaget. Tillika 
böra handlingarna till ombudsmannen åter
ställas. Var orsaken till avslaget den, att 
ansökan icke varit behörigen gjord eller 
valmansförening icke lagligen bildats, vare 
ombudsmannen befogad att ännu inom fyra 
dagar därefter ånyo inlämna handlingarna 
behörigen rättade. Dock må rättelse icke 
äga rum i det fall, a) att den skrift, var
igenom valmansföreningen bildats, ej är 
undertecknad av erforderligt antal valbe
rättigade medlemmar ; b) att den person, som 
inlämnat -ansökningen, i0ke är behörig att 
företräda föreningen; samt c) att ansök
ningen inlämnats sentida eller inkommit i 
annan än härför stadgad ordning. Var or
saken till avslaget åter den, att i valmans
förenings kandidatlista upptagits person, 
som ej är valbar, vare ombudsman befogad 
att inom samma tid avlägsna denna per
sons namn från listan. 

Den l november granskar nämnden de 
ändringar, vHka ombudsman vidtagit på 
grund av den honom enligt 3 mom. till
kommande rätt. Samma dag föredragas 
inkomna ansökningar om sådan ändring av 
valmansförenings kandidatlista, som i 9 § 

2 mom. omförmäles; börande valmans
föreningens ombudsman, innan ärendet till 
slutlig prövning upptages, beredas tillfälle 
att varda i saken hörd. 

Den 4 november ingår nämnden i gransk
ning av inkomna handlingar angående bil
dande av valförbund. Finnas dessa icke 
vara behörigen avfattade eller valförbundet 
icke vara lagligen bildat, skall nämnden 
utan dröjsmål skriftligen meddela valför
bundets ombudsman, att valföl'lbundet eller 
viss valmansförenings anslutning till det
samma ej kunnat godkännas, samt upp
giva skälen för avslaget. De felaktigheter, 
som föranlett avslaget, kunna inom fyra 
dagar därefter rättas genom åtgärd av 
ombudsmannen. Dock må rättelse icke äga 
rum i det fall, a) att överenskommelse, 
V3irigenom varförbundet bildats, icke un
dertecknats av vederbörande valmans
förenings ombudsman; b) att beslut av 
valmansförening om anslutning till valför
bund eller bemyndigande för vissa perso
ner att å föreningens vägnar härom be
sluta, icke undertecknats av föreningens 
samtliga medlemmar; c) att obehöriga per
soner deltagit i beslut om valfö.rbundets 
bildande; d) att den person, som inlämnat 
handlingarna, icke är behörig att företräda 
valförbundet; e) att valförbundets ombuds
man icke inlämnat överenskommelseskriften 
eller föreskriven utredning angående val
mansföreningarnas anslutning till förbun
det; ävensom f) att handlingarna inläm
nats sentida eller i annan än härför stad
gad ordning. 

Den 10 november granskar nämnden de 
ändringar, vilka valförbundets ombudsman 
med stöd av föregående moment vidtagit i 
handlingarna angående bildande av valför
bund. 

Har valmansförenings anslutning till val
förbund avslagits, skall centralnämnden på 
därom av valmansföreningens ombudsman 
gjord skriftlig anmälan, som bör inlämnas 
till nämnden senast den 12 november före 
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klockan 12 på dagen, utesluta föreningens 
kandidatlista från den valsedel, som skall 
Vlid valet användas. Sådan anmälan kan 
ske antingen i den skrift, varigenom för
eningen bildats, i stöd av ett åt ombuds
mannen givet bemyndigande, eller på grund 
av en till anmälan fogad skriftlig förkla
ring, undertecknad av mer än hälften av 
föreningens medlemmar, och vari ombuds
mannen bemyndigats att vidtaga nämnda 
åtgärd. I senare fallet bör ombudsman
nen i anmälan försäkra, att underskrift
terna i förklaring, som ovan sägs, tillkom
mit genom egenhändig namnteckning. 

13 §. 
Har endast en kandidatlista blivit för 

valet godkänd, verkställes icke särskild val
förrättning, utan förfare centralnämnden 
såsom i 28 § l mom. sägs. 

Därest två eller flere kandidatlistor för 
valet godkänts, bör centralnämnden sam
manställa den valsedel, som skall vid valet 
användas och i vilken de lagligen bildade 
valmansföreningarnas kandidatlistor inta
gas sålunda ordnade, att till samma val
förbund hörande kandidatlistor i nummer
följd förenas under gemensam rubrik 
och avskiljas från andra listor på så
dant sätt, att det tydligt framgår, vilka 
kandidatlistor som höra till varje valför
bund. Valförbundens inbördes ordnings
följd inom sammanställningen bestämmes 
genom lottning och de utom valförbund 
stående kandidatlistorna intagas sist å val
sedeln, ordnade efter ordningsnummer. 

Valsedeln må ej innehålla annat än ge
mensam rubrik, utvisande för vilket val 

Helsingfors, den 16 april 1937. 

densamma uppgjorts, valförbundens rubri
ker, envar tryckt ovanför vederbörande val
förbunds ram, ävensom samtliga kandidat
listor med deras ordningsnummer. 

Valsedeln bör meddelas de valberättigade 
till kännedom på enahanda sätt som övriga 
kommunala tillkännagivanden samt genom 
anslag i centralnämndens sessionsrum. Så
dana valsedlar skola även, genom central
nämndens försorg makulerade, såvitt möj
ligt tillställas varje valmansförenings om
budsman i så många ·exemplar, som det 
finnes underte~knare å den skrift, varige
nom valmansföreningen bildats. 

28 §. 
Har blott en kandidatlista blivit för 

valet godkänd, anses denna hava vunnit 
valmännens enhälliga anslutning, och för
klare centralnämnden vid sammanträde 
den 4 december för valda så många av 
kandidatlistans varbara kandidater, räknat 
från listans början, som skola vid valet 
utses. 

Har särskild valförrättning ägt rum, bör 
rösträkningen vidtaga senast dagen efter 
va:let samt så snart som möjligt slutföras. 

Då rösträ:kningen skall begynna, öppnas 
de från varje särskilt röstningsområde till 
centralnämnden inkomna valsedlarnas om
slag, räknas däri befintliga valsedlar och 
jämföres antalet med det i valnämndens 
protokoll antecknade. 

Därefter skola valsedlarna öppnas och 
ordnas sålunda, att till en röstgrupp 
förenas de sedlar, i vilka väljarna avgivit 
sin röst för samma kandidatlista. 

Republikens Pr·esident 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för inrikesärendena U rh o K ekkonen. 
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L a g- o c h e k o n o m i u t s k o t t e t s b e t ä n
k a n d e N: o 12 med anledning av regeringens proposi
tion angående ändring av kommunala vallagen. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 sistlidne april till lag- och ekonomi
utskottet för beredning remitterat regerin
gens ovannämnda proposition n: o 54. 
Utskottet, vilket med anledning av propo
sitionen såsom sakkunniga hört Maalais
kuntien Liitto benämnda fö!'bunds juri
diske rådgivare, juriskandidaten Viljo 
Linni, samt advokaten Rieti Itkonen, har 
med omfattande av propositionens motive
ring godkänt lagförslaget oförändrat. I 
anseende till att de felaktigheter, som in
träffa vid de kommunala valen, oftast för-

Helsingfors den 26 oktober 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Horelli, viceordföranden Linna, 
ledamöterna Haga, Helenius, Jern, Koivu-

orsakas av formella omständigheter, finner 
utskottet det sannolikt, att dessa felaktig
heter framdeles komme att minskas, därest 
enhetliga formulär för de erforderliga 
handlingarna skulle uppgöras enligt av 
regeringen utfärdade direktiv, vilka for
mulär vid hehov utan svårilghet kunde er
hållas genom kommunernas förmedling. 

Utskottet får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga lag
förslaget i oförändrad form. 

lahti-Lehto, Kuj,ala, Kääriäinen, Lahtela, 
Luukk:a, Pitkäsilta, Salo, Simojoki, Tukia 
och Vallas samt suppleanten Arhama. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 65 med 
anledning av regeringens proposition angående ändring 
av kommunala vallagen. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n: o 12 :framställda :förslaget och :får :förty 
vördsamt :föreslå, 

Helsingfors den 2 november 1937. 

att Riksdagen måtte antaga det i 
regeringens proposition ingående 
lagförslaget oförändrat. 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition an
gående ändring av kommunala vallagen. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N: o 54 angående änd
ring av kommunala vallagen, och har Lag
och ekonomiutskottet i ärendet avgivit sitt 
betänkande N: o 12. 

I anseende till att de felaktigheter, som 
inträffa vid de kommunala valen, oftast 
förorsakas av formella omständigheter, fin-

ner Riksdagen det sannolikt, att dessa fel
aktigheter framdeles komme att minskas, 
därest enhetliga formulär för de erforder
liga handlingarna uppgöras enligt av rege
ringen utfärdade direktiv, vilka formulär 
vid behov utan svårighet kunde erhållas 
genom kommunernas förmedling. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag 
angående ändring av kommunala vallagen. 

I enlighet med Riksdagens beslut skola 9, 10, 12, 13 och 28 §§ i kommunala val
lagen den 27 november 1917, såda;na de lyda, 9 och 10 §§ i lagen den 16 ja
nuari 1935, 12 § i lagen den 25 maj 1934, 13 § i lagen den 24 mars 1933 och 28 § 
i lagen den 21 februari 1925, erhålla följande ändrade lydelse: 

9 §. 
Anhållan om offentliggörande av val

mansförenings kandidatlista göres skrift
ligen av ombudsman hos centralnämnden 
senast den 25 oktober före klockan tolv på 
dagen. Ansökningen skall åtföljas av den 
skrift, varigenom valmansföreningen ibil
dats. I ansökningen skall ombudsmannen 
försäkra, att de personer, vilkas namn ingå 
såsom underskrifter å sagda skrift, äro 
valberättigade inom kommunen, så ock att 
de egenhändigt undertecknat skriften. 

Upptager valmansförenings kandidat
lista person, som jämväl är annan val
mansförenings kandidat, vare han be
rättigad att få sitt namn avlägsnat 
från listan, såframt han icke är med
lem a v valmansföreningen eller eljest 
lämnat sitt medgivande att av föreningen 

uppställas såsom kandidat. Ansökan om 
sådan ändring av valmansföreningens kan
didatlista skall skriftligen göras av den, 
som påyrkat ändringen, hos centralnämnden 
senast den l november före klockan tolv 
på dagen. 

10 §. 
Valmansföreningar, vilka vilja med var

andra samverka för valet, kunna samman
sluta sig till ett valförbund. Om anslut
ning till valförbund besluter envar val
mansförening; valmansförening likväl obe
taget att i den skrift, varigenom föreningen 
bildats, eller genom särskilt bemyndigande 
uppdraga åt en eiler flere av sina med
lemmar att å föreningens vägnar därom 
fatta beslut. 

Valförbund bildas sålunda, att därtill 
anslutna valmansföreningar härom gemen-
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samt upprätta en skriftlig överenskom
melse, i vi1ken bör upptagas ordnings
nummern för föreningarnas kandidatlistor 
och som å valmansföreningarnas vägnar 
undertecknas av dessas ombudsmän. Envar 
ombudsman skall till sin namnunderskrift 
foga anteckning Qm ordningsnummern för 
den av honom företrädda valmansförenin
gens kandidatlista. Överenskommelsen skall 
jämväl innehålla bemyndigande för en av 
undertecknarna att vara valförbundets om
budsman och för en annan att vara dennes 
suppleant. I överenslrommelsen må för val
förbundet föreslås viss rubrik, varom dock 
centralnämnden äger slutligt bestämma. 

överenskommelsen skall av va:lförbundets 
ombudsman inlämnas till centralnämnden 
senast den 4 november före klockan tolv på 
dagen. Tillika skall till nämnden ingivas 
valmansföreningarnas beslut om anslutning 
till valförbundet eller, där förening upp
dragit åt vissa av sina medlemmar att 
härom besluta, det åt dessa givna bemyndi
gandet, såvitt detsamma ej ingår i den 
skrift, varigenom valmansföreningen bil
dats, ävensom sagda medlemmars beslut an
gående anslutning till valförbundet. 

V almansförening må icke ingå i flere än 
ett valförbund. 

12 §. 
Centralnämnden sammanträder den 15 

och 27 oktober, den 4 novemiber samt se
nast dagen efter valet. Yid behov sam
manträder nämnden även den l, 10 och 
12 november samt å andra dagar, då ären
denas handläggning sådant påkallar. 

Den 15 oktober utfärdar centralnämnden 
de i 11 § omförmälda meddelanden. 

Den 27 ·oktober upptager nämnden till 
granskning och förser med ordningsnum
mer de ansökningar och kandidatlistor, som 
för valmansföreningarna inlämnats, och 
meddelar dem de valberättigade till kän
nedom genom anslag i centralnämndens 
samlingsrum. Finnes ansökan icke vara 

behörigen gjord eller valmansförening icke 
lagligen bildad eller har i valmansförenings 
kandidatlista upptagits person, som enligt 
10 § 2 mom. i kommunallagen för lands
kommunerna eller 11 § 2 mom. i kom
munallagen för städerna ej är valbar, skall 
centralnämnden meddela ombudsmannen 
underrättelse, att ansökningen avslagits 
och uppgiva skälen för avslaget. Tillika 
böra handlingarna till ombudsmannen åter
ställas. V ar orsaken till avslaget den, att 
ansökan icke varit behörigen gjord eller 
valmansförening icke lagligen bildats, vare 
ombudsmannen befogad att ännu inom fyra 
dagar därefter ånyo inlämna handlingarna, 
behörigen rättade. Dock må rättelse icke 
äga rum i det fall, a) att den skrift, var
igenom valmansföreningen bildats, ej är 
undertecknad av erforderligt antal valbe
rättigade medlemmar; b) att den person, som 
inlämnat ansökningen, icke är behörig att 
företräda föreningen; samt c) att ansök
ningen inlämnats sentida eller inkommit j 

annan än härför stadgad ordning. V ar or
saken till avslaget åter den, att i valmans
förenings kandidatlista upptagits person, 
som ej är valbar, vare ombudsman befogad 
att inom samma tid avlägsna denna per
sons namn från listan. 

Den l november granskar nämnden de 
ändringar, vilka ombudsman vidtagit på 
grund av den honom enligt 3 momentet till
kommande rätt. Samma dag föredragas 
inkomna ansökningar om sådan ändring av 
valmansförenings kandidatlista, som i 9 § 
2 mom. omförmäles ; börande valmans
föreningens ombudsman, innan ärendet till 
slutlig prövning upptages, beredas tillfälle 
att varda i saken hörd. 

Den 4 november ingår nämnden i gransk
ning av inkomna handlingar angående bil
dande av valförbund. Finnas dessa icke 
vara behörigen avfattade eller valförbundet 
icke vara lagligen bildat, skall nämnden 
utan dröjsmål skriftligen meddela valför
bundets ombudsman, att valförbundet eller 
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viss valmansförenings anslutning till det
samma ej kunnat godkännas, samt upp
giva skälen för avslaget. De felaktigheter, 
som föranlett avslaget, kunna inom fyra 
dagar därefter rättas genom åtgärd av 
ombudsmannen. Dock må rättelse icke äga 

·rum i det fall, a) att överenskommelse, 
varigenom valförbundet bildats, icke un-
dertecknats av vederbörande valmans
förenings ombudsman; b) att beslut av 
valmansförening om anslutning till valför
bund eller bemyndigande för vissa perso
ner att å föreningens vägnar härom be
sluta, icke undertecknats av föreningens 
samtliga medlemmar; c) att obehöriga per
soner deltagit i beslut om valförbundets 
bildande; d) att den person, som inlämnat 
handlingarna, icke är behörig att företräda 
valförbundet ; e) att valförbundets ombuds
man icke inlämnat överenskommelseskriften 
eller föreskriven utredning angående val
mansföreningarnas anslutning till förbun
det; ävensom f) att handlingarna inläm
nats sentida eller i annan än härför stad
gad ordning. 

Den 10 november granskar nämnden de 
ändringar, vilka valförbundets ombudsman 
med stöd av föregående moment vidtagit i 
handlingarna angående bildande av valför
bund. 

Har valmansförenings anslutning till val
förbund avslagits, skall centralnämnden på 
därom av valmansföreningens ombudsman 
gjord skriftlig anmälan, som bör inlämnas 
till nämnden senast den 12 november före 
klockan tolv på dagen, utesluta föreningens 
kandidatlista från den valsedel, som skall 
vid valet användas. Sådan anmälan kan 
ske antingen i den skrift, varigenom för
eningen bildats, i stöd av ett åt ombuds
mannen givet bemyndigande, eller på grund 
av en till anmälan fogad skriftlig förkla
ring, undertecknad av mer än hälften av 
föreningens medlemmar, och vari ombuds
mannen bemyndigats att vidtaga nämnda 
åtgärd. I senare fallet bör ombudsman-

nen i anmälan försäkra, att underskrift
terna i sagda förklaring tillkommit genom 
egenhändig namnteckning. 

13 §. 
Har endast en kandidatlista blivit för 

valet godkänd, verkställes icke särskild val
förrättning, utan förfare centralnämnden 
såsom i 28 § 1 mom. sägs. 

Därest två eller flere kandidatlistor för 
valet godkänts, bör centralnämnden sam
manställa den valsedel, som skall vid valet 
användas och i vilken de lagligen bildade 
valmansföreningarnas kandidatlistor inta
gas sålunda ordnade, att till samma val
förbund hörande kandidatlistor i nummer
följd förenas under gemensam rubrik 
och avskiljas från andra listor på så
dant sätt, att det tydligt framgår, vilka 
kandidatlistor som höra till varje valför
bund. Valförbundens inbördes ordnings
följd inom sammanställningen bestämmes 
genom lottning och de utom valförbund 
stående kandidatlistorna intagas sist å val
sedeln, ordnade efter ordningsnummer. 

Valsedeln må ej innehålla annat än ge
mensam rubrik, utvisande för vilket val 
densamma uppgjorts, valförbundens rubri
ker, envar tryckt ovanför vederbörande val
förbunds ram, ävensom samtliga kandidat
listor med deras ordningsnummer. 

Valsedeln bör meddelas de valberättigade 
till kännedom på enahanda sätt som övriga 
kommunala tillkännagivanden samt genom 
anslag i centralnämndens sessionsrum. Så
dana valsedlar skola även, genom central
nämndens försorg makulerade, såvitt möj
ligt tillställas varje valmansförenings om
budsman i så många exemplar, som det 
finnes undertecknare å den skrift, varige
nom valmansföreningen bildats. 

28 §. 
Har blott en kandidatlista blivit för 

valet godkänd, anses denna hava vunnit 
valmännens enhälliga anslutning, och för-
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klare centralnämnden vid sammanträde 
den 4 december för valda så många av 
kandidatlistans valbara kandidater, räknat 
från listans början, som skola vid valet 
utses. 

Har särskild valförrättning ägt rum, bör 
rösträkningen vidtaga senast dagen efter 
valet samt så snart som möjligt slutföras. 

Då rösträkningen skall begynna, öppnas 

Helsingfors den 9 november Hl37. 

de från varje särskilt röstningsområde till 
centralnämnden inkomna valsedlarnas om
slag, räknas däri befintliga valsedlar och 
jämföres antalet med det i valnämndens 
protokoll antecknade. 

Därefter skola valsedlarna öppnas och 
ordnas sålunda, att till en röstgrupp 
förenas de sedlar, i vilka väljarna avgivit 
sin röst för samma kandidatlista. 



:0037 års riksdag N :o 55. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
bemyndigande för statsrådet att överlåta det vid Vasabrin
ken Ö i kvarteret 361) av 12 stadsdelen i Helsingfors stad be
lägna skolhuset jämte tomt åt Sällskapet för Evangelisation 
på Industriorter till arbetscentrum för sällskapets kristligt
sociala verksamhet. 

På därom gjord anhållan överlät stats
rådet medelst beslut av den 20 juni 1919 
den å dåvarande gården Vasagatan 41, för 
närvarande Vasabrinken 5, av kvarteret 
N: o 365 i Helsingfors stad belägna s. k. 
Bobrikoffska skolan åt Sällskapet för Evan
gelisation på Industriorter för en tid av 25 
år att användas till arbetscentrum för säll
skapets kristligt-sociala verksamhet. 

Under den svåra lokalbrist, som var rå
dande under det d:örsta skedet av detta ar
betscentrums verksamhet, föreslog skolsty
relsen år 1921, att den åt sällskapet över
låtna gården skulle indragas till staten för 
att användas såsom för tiden erforderlig 
skollokal, men statsrådet ansåg detta arbets
centrums verksamhet vara av den natur och 
det värde, att sällskapet fortfarande borde 
få behålla huset i sin besittning. Enär i 
statsrådets ursprungliga beslut angående 
överlåtandet av gården ingick ett sådant 
förbehåll, att gården vid behov, med ett års 
uppsägningstid, eventuellt skulle återläm
nas till staten, anhöll säJliskapet hos stats
rådet i början av år 1926 om förlängd 
dispositionsrätt till gården ävensom ute
slutning av ovannämnda uppsägningsvill
kor. Med anledning av denna anhållan 
överlät statsrådet genom beslut av den 4 
februari 1926, med ändring av de den 20 
juni 1919 meddelade bestämmelserna, går
den åt Sällskapet för Evangelisation på 
Industriorter att disponeras under 25 års 

1978-37 

tid från dagen för beslutet på villkor, att 
sällskapet droge försorg om reparationerna 
i gården, renhållningen av gatuandelarna 
och alla övriga av gården föranledda ut
gifter, samt att sällskapet redan före sagda 
termin var skyldigt att återlämna gården 
till staten i det fall, att gården ej vidare 
skulle användas såsom arbetscentrum för 
sagda sällskaps kristligt-sociala verksamhet 
i huvudsaklig överensstämmelse med de i 
sällskapets verksamhet dittills följda prin
ciperna. 

För att den i sällskapets besittning över
gångna gården skall kunna användas på 
ett sätt, motsvarande dess syftemål, måste 
däri redan före arbetets påbörjande och 
i flere omgångar även senare utföras en 
del genomgående reparationsarbeten, för 
vilka sä:llskapet ii enlig'het med beslutet av 
den 20 juni 1919 var 'berättigat att av sta
ten erhålla ersättning i enlighet med vär
dering i samband med eventuellt återläm
nande av gården, Men ehuru man i sam
band med dessa reparationer, vil'ka 'hittills 
dragit en kostnad av sammanlagt 207,300 
mark, nödgats bl. a. förnya gårdens pann
rum och centralvärmeledningspannor samt 
största delen av gårdens avloppsledningar, 
genom att utbyta förstörda lergodsrör mot 
sådana av metall, liksom även en del av det 
sönderrostade vattenledningsnätet, befinner 
sig gården för närvarande ii sådant skick, att 
verksamheten i gården ej länge kan fortsät-
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tas utan grundliga ytterligare reparationer. 
Med anledning härav och då ifrågavarande 
hus, Kalliola, därtill blivit allt för trångt, 
har sällskapets direktion övervägt möjlig
heterna av en grundlig förnyelse och be
tydande utvidgning av Ka:lliola med beak
tande av arbetets nuvarande 1behov oeh 
framtida utveekling. Av prwktiska skäl 
kunna dessa nyanläggningar bäst utföras 
i samband med de genomgående repara
tioner, som i huset blivåt oundgängliga. 
Förrän sällskapet likväl kan skrida till 
g·enomförande av planer av denna art, 
borde det erhålla full äganderätt .till den 
till dess förfogande ställda gården, och har 
sällskapet i denna avsikt vänt sig till stats
rådet med en anhållan, att ifrågavarande 
hus jämte tomt måtte överlåtas åt Sällska
pet för Evangelisation på Industriorter till 
ägo för ett arbetscentrum för sällskapets 
kristligt-sociala verksamhet. 

Hrågavarande det . s. k. Bobrikoffska 
skolhuset hacr konsultativa kommitten 
för de i Finland befintliga ryska sko
lorna låtit uppföra på tomten, vilken 
nämnda kommitte år 1906 hade köpt 
av Drätselkammaren i Helsingfors stad 
för en köpeskilling av 37,443 mark 
16 penni. Då bl. a. denna gård genom 
beslut av Finlands senat den 17 april 1918 
såsom krigsbyte övertagits i senatens vård, 
vände sig överstyrelsen för allmänna bygg
naderna i skrivelse av den 14 oktober 1919 
till statsrådet oeh hemställde, huruViida 

., icke nämnda tomt finge inlösas för 
finska statens räkning genom erläggande 
på en gång av det ännu oguldna beloppet 
av köpeskillingen för tomten med 25,913 
mark 17 penni jämte räntor. statsrådet 
förordnade även den 5 mars 1920, att 
nämnda återstod av köpeskillingen jämte 
oguldna räntor skulle mot de originala kvit-

terade skuldsedlarna erläggas till Helsing
fors drätselkammare. Den sålunda i sta
tens besittning övergångna fastighetens nu
tida värde utgör enligt av byggnadsstyrel
sen den 13 innevarande april verkställd 
värdering 2,284,867 mark, varav på tom
tens andel kommer 1,310,512 mark och på 
byggnadernas andel 974,355 mark. 

I enlighet med lagen den 27 juli 1922 om 
rätt för statsrådet att föryttra särskild sta
tens egendom och inkomstbringande rättig
heter äger statsrådet rätt att, efter pröv
ning i varje särskilt fall av föreliggande 
omständigheter, mot ersättning eller, därest 
särskilda orsaker sådant föranleda, för all
männyttiga ändamål utan ersättning över
låta bl. a. byggnader och mindre värdefull 
jordegendom, vilka såsom krigsbyte kommit 
i statens ägo, i den mån desamma icke be
hövas för statsändamåL 

Ehuru ifrågavarande egendom, såsom i 
det föregående påvisats, kommit i statens 
ägo för en mycket ringa kostnad och ·ehuru 
staten besparats alla vård- och under
hållskostnader för denna egendom, · har 
statsrådet likväl icke, då ifrågavarande 
fastighets värde för närvarande överstiger 
två miljoner mark, ansett sig med stöd av 
förenämnda lag av den 27 juli 1922 kunna 
avhända den begärda egendomen ur statens 
besittning, så allmännyttigt och värdefullt 
statsrådet än ansett oeh fortfarande anser 
det ändamål, för vilket den i Sällskapets 
för Evangelisation på Industriorter anhål
ia:n nämnda egendomen begäres och hit
tills med statsrådets tillstånd använts. 

Med stöd av vad ovan a11förts föreslår 
Regeringen, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga följande lagförslag: 
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Lag 
om bemyndigande för statsrådet att överlåta det vid Vasabrinken 5 i kvarteret 
365 av 12 stadsdelen i Helsingfors stad belägna skolhuset jämte tomt åt Sällska
pet för Evangelisation på Industriorter till centrum för sällskapets kristligt-

sociala verksamhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

statsrådet bemyndigas utan vederlag 
överlåta det vid Vasabrinken 5 i kvarteret 
365 av 12 stadsdelen i Helsingfors stad be
lägna skolhuset jämte tomt åt Sällskapet 

Helsingfors den 16 .april 1937. 

för Evangelisation på Industriorter till 
centrum för sällskapets kristligt-sociala 
verksamhet. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

UnderVJisningsminister U1tno Hannula. 





1937 Rd. - 'U. B. - Prop. N :o 55. 

,s t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 58 med 
anledning av regeringens proposition angålenide lag om 
bemyndigande för statsrå<Iet att överlåta det vid Vasa
brinken 5 i kvarteret 365 av 12 st'clldsdelen i Helsingfors 
stad belägna skolbuset jämte tomt åt Sällskapet för 
Evangelisation på Industriorter till a;rbetscentrum för 
sällskapets kristligt-sociala verksamhet. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 55 angående lag om bemyndi
ga;nde för statsrådet att överlåta det vid 
Vasabrinken 5 i kvarteret 365 av 12 stads
delen i Helsingfors stad helägna sko}huset 
jämte tomt åt Sällskapet för Evangelisation 
på Industriorter till arbetscentrum för säll
skapets kristligt-'sociala verksamhet. 

Med beaktande såväl av arten och bety
delsen av den verksamhet, som utövas av 

Helsingfors den 28 april 1937. 

I ärendets behandling :hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ,ledamöterna Aattela, M. Hannula, 
Hirvensalo, Hästbacka, Lehtokoski, Lep-

Sällskapet rför Evangelisation ,på Industri
orter, som av övriga i propositionens moti
vering anförda omständigheter förordar 
utskottet, att Kalliola skolhus jämte tomt 
överlåtes åt säDskapet för att tjäna såsom 
centrum för dess verksamhet. 

På grund ,av vad ovan anförts får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta an
taga lagförslaget i oförändrad form. 

pälä, Moilanen, Pilp.pula, Rantala, Salmen
oja, Turkia oeh W elling samt supplean
terna Hiltunen, Honka, Huittinen, Junes, 
Peltonen oeh Tuorila. 





1937 Rd. - S. U. B. - Pr-op. N :o 55. 

S t o r a. utskott e t s b e t ä n k a n d e N :o 59 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
bemyndigande för statsrådet att överlåta det vid Vasa
brinken 5 i kvarteret 365 a.v 12 stadsdelen i Helsingfors 
stad belägna skolhuset jämte tomt åt Sällskapet för 
Evangelisation på lndU!Striorter till arbetscentrum för 
sällskapets kristligt-sociala v,erksa.mbet. 

Efter behandling av ovannämnda ärende 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
statsutskottets betänkande n:o 58 fram
sä11da förslaget, att det i regeringens pro
position ingående lagförslaget måtte an-

Helsingfors den 3 maj 1937 

tagas i oförändrad form, och får förty 
vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifrdga
varande lagförslag oförändrat. 





1937 Rd. - Ri.ksd. svar. - Prop. N :o 55. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition 
angående lag om bemyndigande för statsrådet ~att över
låta det vid Vasabrinken 5 i kvarteret 365 av 12 stads
delen i He!lsingfors stad belägna. 1skolhus,et jämte tomt åt 
Sällskap,et för Ev:angeli:sation på Industriorter till arbets
centrum för sälismpets mstligtsocialla verksamhet. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 55 angående lag om 
bemyndigande för statsrådet att överlåta 
det vid V asabrinken 5 i kvarteret 365 av 
12 stadsdelen i Helsingfors stad belägna 
skolhuset jämte tomt åt Sällskapet för 

Evangelisation på Industriorter till arbets
centrum för sällskapets kristligtsociala 
verksamhet, och har Riksdagen, som i ären
det emottagit statsutskottets betänkande 
N: o 58, antagit följande lag: 

Lag 
om bemyndigande för statsrådet att överlåta det vid Vasabrinken 5 i kvarteret 
365 av 12 stadsdelen i Helsingfors stad belägna skolhuset jämte tomt åt Sällska
pet för Evangelisation på Industriorter till centrum för sällskapets kristligt-

sociala verksamhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

statsrådet bemyndigas utan vederlag 
överlåta det vid V asabrinken 5 i kvarteret 
365 av 12 stadsdelen i Helsingfors stad be
lägna skolhuset jämte tomt åt Sällskapet 

Helsingfors den 7 maj 1937. 

för Evangelisation på Industriorter till 
centrum för sällskapets kristligtsociala 
verksamhet. 
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1937 års riksdag N:o 56. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående bevil
jande av tillägg till vissa anslag för statsjärnvägarna. 

Då den tillbyggnad till statsjärnvägar
nas administrationsbyggnad i Helsingfors, 
som är under uppförande, blir färdig i 
början av instundande juni, kan järnvä
gens sjukhus flyttas till en för detsamma 
i sagda byggnad reserverad rymVigare lo
kal än den nuvarande. Tillika borde sjuk
husets för närvarande mycket otillräckliga 
oCJh bristfälliga inventarier kompletteras 
och sjukvårdsmaterialen förnyas. Då detta 
ej helt och <hållet kan ske med det för 
komplettering av inventarier dll>ponibl-a 
anslaget, föreslås, att för detta ändamål 
beviljas ett <tilläggsanslag av 160,000 mark. 

För uppförande av förenämnda till
byggnad har i statsförslagen för åren 1936 
och 1937 beviljats sammanlagt 4,000,000 
mark. Enär under byggnadsarbetets för
lopp en del nödvändiga kompletteringar 
o0h extra arbeten, vilka icke kurniat obser
veras vid uppgörandet av kostnadsförsla
get, utförts och ännu måste utföras och 
då även materialkostnaderna och arbetslö
nerna senare betydligt stigit, förslår det 
för byggnadsarbetet beviljade beloppet ej 
för byggnadsarbetets fullbordande, utan 
erfordras härför ytterligare 330,000 mark. 

Riksdagen beviljade vid 1935 års riks
dag såsom <tillägg till statsförslaget för år 
1936 ett anslag av 3,900,000 mark för 
förnyande och utvidgning av statsjärnvä
garnas värmecentral i Helsingfors. Då 
värmecentralen utvidgas jämväl för tJiU
godoseende av det nya post- och telegraf
husets b~hov, har av de för uppförande av 
sistnämnda byggnad beviljade medlen för 

1952-37 

ändamålet anvisats ett belopp av 2,055,000 
mark, vadan inalles 5,955,000 mark stått 
till förfogande. Nu har det emellertid 
visat sig, att värmecentralens ombyggnad 
och utvidgning kommer att draga en kost
nad av sammanlagt 8,241,000 mark, varför 
ytterligare 2,286,000 mark äro ,erforderliga. 
Orsakerna till anslagets otillräcklighet äro 
flere. Sålunda kunde man vid uppgöran
det av det förberedande projektet oCJh kost
nadsförslaget till följd av tidens knapphet 
ej erhålla bindande anbud av leverantö
rerna, utan hade att hålla sig <till en anli
tad sakkunnigs kalkyler. Då leverantörer
nas anbud sedermera ingingo, d'ramgi0k det, 
att prisen i flere punkter voro högre än de 
ka~kylerade, vartill delvis även den under 
tiden inträdda prisstegringen medverkat. 
Överskridandet har jämväl i en del fall 
förwn~,etts av anskaffningen av vissa ur syn
punkten av anläggningens ekonomi o0h 
kontrollen över användningen nödigbe
funna anordningar, vilka icke upptagits i 
det ursprungliga projektet. Ehuru det för 
ifrågavarande anläggning beviljade ansla
get sålunda kommer att överskridas med 
ett jämförelsevis stort belopp, är anlägg
ningens e1lmnomiska räntabilitet dock 
garanterad. 

I stöd av det ovan anförda föreslås, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg Ull statsförslaget för 

år 1937 under 18 Ht. II: 11 mom. 
,Komplettering och underhåll av 
inventarier ,jämte inventeringskost-
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nader" bevilja 160,000 mark och un
der 19 Ht. I: 10 mom. ,Nybygg
nads- och förnyelsearbeten å färdiga 
järnvägar" 2,616,000 mark eller sam
manlagt 2,776,000 mark; samt 

Helsingfors den 16 april 1937. 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda tt'll 
staten under år 1937 inflytande in
komster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLlO. 

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Hannes Ryömä. 



1937 Rd ......... U. B.- Prop. N:o 56. 

statsutskottets 'betänk,ande N:o 48 med 
auledning av regering1ens proposition a.n:gäende -beviljande 
av tiDlägg tiJJ. vi'S!Sia ans~ag för strutsjärnväga.rna. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 innevarande april :till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens rpro
position n:o 56 angående beviljande av till
lägg 'till vissa anslag för statsjärnvägarna. 

På d!e skäl, som anföras i propositionen, 
förordar utskottet de föreSlagna anslagens 
beviljande. 

Utskottet får förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceoroföranden, Tark
kanen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
Furuhjelm, M. Hannula, Harvala, Hirven-

år 1937 under 18 Ht. Il: 11 
,Komplettering och underhåll av 
inventarier .{ämte inventC1·ingskost
nader" bevilja 160,000 mark och 
under 19 Ht. I: 10 ,Nybygg
nads- och förnyelsearbeten å färdiga 
järnvägar" 2,616,000 mark eller 
sammanlagt 2,776,000 mm·k; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av sagda utgift använda till 
staten unde1· år 1937 inflytande in
komster. 

salo, Hästbacka, Lehtokoski, Pilppula, Ran
tala, 'Salmenoja, Soini, Turkia, W elling och 
Vesterinen samt suppleanterna Junes och 
Paasonen. 





19317 Rd.- Rmsd. svar.- Prop. N:o 56. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeri.D.g~ens proposition an
gående bevilja.nde av tillägg till vissa anslag för stats
järnväg!lirna. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 56 angående bevil
jande av tillägg till vissa anslag för stats
järnvägarna, och har Riksdagen, som i 
ärendet emottagit statsutskottets betän
kande N:o 48, beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 under 18 Ht. Il: 11 ,Kom
plettering och underhåll av lnven-

Helsingfors den 24 april 1937. 

tarier jämte inventeringskostnader" 
bevilja 160,000 mark och under 
19 Ht. I: 10 ,Nybyggnads- och för
nyelsearbeten å färdiga järnvägar" 
2,616,000 mark eller sammanlagt 
2,776,000 mark; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dain-de av sagda utgift använda till 
staten under år ·1937 inflytande ln
komster. 
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1937 års riksdag N :o 57. 

Regeringens proposition till Riksdagen om beviljande av 
anslag för byggnadsarbetenas fortsättande å och anskaffning av 
anordningar f'ör Helsingfors flygstation och flyglinjen Helsing
fors-Abo-Stocholm. 

I Regeringens proposition till Riksdagen 
av den 20 mars 1936 angående beviljande 
av anslag för inrättande av en med lan'd
flygplan trafike~bar flyglinje från Helsing-

fors via .Åibo till Stockho1m meddelades 
bl. a., att totalkostnaderna för flyglinjen 
komma att utgöra 36,780,000 mark enligt 
följande kalkyl: 

A) Landflygstationen i Helsingfors: 

l) flygfält m. m. . ................. . 
2) administrationsbyggnad ......... . 
3) hangar ........................ . 
4) v:a ttenledning . . ................ . 
5) avloppsledningar å byggnadsområ-

det ........................ · ·. · 
6) belysningsanordningar .......... . 
7) radioanordningar .............. . 
8) anordningar för lan'dning vid dimma 
9) inhägnad ...................... . 

B) Landflygstationen i Åbo: 

l) flygfält ....................... . 
2) administrationsbyggnad ......... . 
3) belysningsanordningar .......... . 
4) radioanordningar .............. . 

C) Hjälplandningsfältet i Lojo: 

l) flygfält ....................... . 
2) belysningsanordningar .......... . 

D) Hjälplandningsfältet i Salo: 

l) flygfält ....................... . 
2) ,belysningsanordningar .......... . 

E) Hjälplandningsfältet på Åland: 
l) flygfält ....................... . 
2) belysningsanordningar .......... . 

1896-37 

11,905,000: -
3,000,000: -
6,340,000: -

450,000:-

250,000:-
2,670,000: -

535,000:-
1,600,000: -

250,000: - 27,000,000: -

4,540,000: -
460,000:-
960,000:-
350,000: - 6,310,000:-

320,000:-
150,000:-

130,000:-
150,000:-

930,000:-
170,000:-

470,000:-

. 
280,000:-

1,100,000: -
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F) Flygfyrar: 

l) Helsingfors .................... . 350,000:-
150,000:-
270,000:-
210,000:-
220,000:-
220,000:-

2) Lojo .......................... . 
3) Salo .......................... . 
4. Åbo ...................... ········ 
5) Skärgården I .................. . 
6) skärgården Il ................. . 
7) Åland ......................... . 200,000: - 1,620,000: -

I ··kalkylens slutsumma ingå ·ej mindre 
det belopp av 4,100,000 mark, som av Riks
dagen den 6 november 1934 beviljats för 
flygfältet å Helsingfors landflygstation 
Mh de 3,200,000 mark, som Å'bo stad er
hållit för sin landflygstation, än även vad 
Helsingfors stad redan erlagt eller kommer 
att erlägga för flygfältet, purrkt A l, för 
byggnadsområdets avloppsledningar, punkt 
A 5, och för inhägna:den, punkt A 9, sam
manlagt 6,202,500 mark, ävensom den av 
Åbo stad erlagda andden av kostnaderna, 
B l och B 2, för Åbo landflygstation, sam
manlagt 1,800,000 mark. I enlighet här
med skulle statens andel av kostnaderna ut
göra 36,780,000- (6,202,500 + 1,800,000) 
= 28,777,500 marik. 

I Regeringens år 1934 till Riksdagen av
givna proposition anfördes bl. a., att bygg-

Landflygstationen i Helsingfors: 

Summa Fmk 36,780,000: -

nadsarbetena .för landflygstationen i Hel
singfors skulle utföras i .två skeden. Det 
första skedet, som omfattar glidbanornas 
permanentbeläggning och, med undantag 
av administrationsbyggnaden, aUa övriga 
byggnader och inrättningar, vilka äro av 
nöden för att försätta flygstationen i fullt 
användbart skick, skulle genomföras under 
åren 1934-1937. På grund härav och då 
det nya flygfältet i Bromma i närheten av 
Stockholm meddelades bliva färdigt under 
sommaren 1936, anhöll Regeringen i ovan
nämnda proposition av år 1936 att för 
fortsättande av byggnadsarbetena å och 
bringande i trafikerbart skick av Helsing
fors flygstation och flyglinjen Helsingfors 
-Åbo-Stockho1m ett anslag av 13,945,000 
mark skulle beviljas enligt följande kalkyl: 

hangartbyggnad ....................... . 6,340,000: -
2,670,000: -

535,000:-
belysningsanordningar å fältet ......... . 
radioanordningar ..................... . 
inredning av provisoriska kontors- och byrå-

rum .............................. .. 50,000:-
vattenledning (totalkostnad 450,000: -) .. 400,000:- 9,995,000:-

Landflygstationen i Åbo: 
hi~lften a v belysningsanordningarna å fältet 480,000:-
radidanordningar ..................... . 350,000: - 830,000: -

Hjälplandningsfält en: 

Loj o 
fältet ...................... 320,000:-
belysni14:,oosanordningar å fältet 150,000:-'- 470,000:-
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Salo 
fältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,000: -
belysningsanordningar ä fältet 150,000: - 280,000:-

Åland 
fältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930,000: -
belysningsanordningar å fältet 170,000:- 1,100,000:- 1,850,000:-

Flygfyrarr~: 

Lojo ................................. . 150,000:-
270,000:-
210,000:-
220,000:-
220,000:-

Salo ................................. . 
Å>bo ................................. . 
Skärg'ården I ......................... . 
Skärgården II ....................... . 
Åland ...................... · · .. · · ·. · · · 200,000: - 1,270,000: -

Den 21 april 1936 beviljade Riksdagen 
sammanlagt. 14,425,000 mark, varav för 
belysningsanordningarna å landflygfältet i 
.J\,bo å olika moment 960,000 mark. 

Oräknat det anslag om 803,000 mark, 
som Riksdagen den 14 sistlidna december 
efter särskild proposition beviljade för an
skaffning av för skötseln av Helsingfors 
flygfält behövliga maskiner och materiel, 
s~J~mt ·ett i statsförslaget för år 1937 upp
taget anslag för avlöningar och omkostna
der, har sålunda för landflygstationen i 
Helsingfors och flyglinjen Helsingfors
Åbo-stockholm beviljats sammanlagt 
21,725,000 mark. 

De till Helsingfors flygfälts första bygg
nadsskede hörande byggnadsarbetena äro i 
stort sett slutförda och flygfältet har redan 
upplåtits för trafik. Vägen till fältet, flyg
stationens vattenledningsvel\k, byggnadsom
rådets avloppsledningar och de provisoriska 
kontors- och byrårummen äro 1likaså fär
diga och hava tagits i .bruk. Hangarbygg
naden är så gott som färdig. Övriga i 
ovanstående förteckning nämnda byggna
der, konstruktioner och anordningar, för 
vilka anslag beviljats, äro ännu icke fär
diga eller ock har anskaffningen ännu icke 
påbörjats. Då vid utjämningen av flyg-

Summa Fmk 13,945,000: -

fältet såväl dräneringsdikena som de 
gamla tegdikena blevo icfyllda och vid 
bea11betningen av flygfältsytan ett tämli
gen digert lager fyllnadsjord och sand kom 
till användning, kommer i flygfältet att 
efter första vintern uppstå betydliga för
djupningar, som skola utjämnas strax 
efter snösmältningen. Härför samt för re
parationer av dräneringen och de öppna 
dikena ertfordras 700,000 mark. 

Såsom ovan nämnts, antog man, då an
slag år 1934 utverkades för påbörjande av 
byggnadsa11bet·ena å Helsingfors ,flygstation, 
att dessa arbeten icke behövde utföras for
tare än att flygstationen kunde fås i am
vändbart skick under år 1937 och även då 
endast för en tämligen anspråkslös trafik. 
Nästan samma uppfattning om flygtrafi
kens omfång å Helsingfors flygfält u!!l'der 
de närmaste åren gjorde sig gällande ännu 
i senaste års proposition till Riksdagen, i 
det man förutsatte, att flygtrafiken skulle 
kunna ledas från provisoriska byrå- och 
kontorsrum samt uppförandet av den 
egentliga administrationsbyggnaden upp
skjutas till en senare .tidpunkt. 

Flygtrafiken på Helsingfors flygfält be
gynte emellertid redan den 16 december 
1936 och roommer ,en:li:g,t f1aststäl'ld tid-
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tabeH att redan på sommaren 1937 vara 
mycket störr.e än vad S'Om antagits. 
Nämnda tidtabell har följande utseende 

S.oo :tiH Stockholm 
9. 5o från Tammerfors 

11.15 till Rev:a:l (Berlin) 
12.45' rfrån St•ockholm 
13.15 till Reval 
13.3o till Viborg 
15.15 från Rev:a'l (Warschau) 
14.30 från Reval 
15.oo rt:iH Rev.aiJ. (Warschau) 
16.30 från Viborg 
17.oo från Reva:l (Berlin) 
17.15 till StoCtkholm 
17.30 tiH T·ammerfors 
20.oo från Stockho1m 

Då Helsingfors flygfält dessutom kom
mer a.trt anväJndas av ·ebt betydande anrtal 
mhemslka och utländska idrottsmaskiner 
och möjligen äv•en tillfä:lHgt 'aN andra 
flygplan, är det själv:ld·arrt, a:tt det inom 
kort blir omöjli~ at1t i de nuv·ar.a:nde 
provisoriska byrårummen sköta en så liv
lig flygtm.fik. Därför borde den plane
rade administrationsbyggnaden snarast 
möjligt byggas och all1JS1ag därför bevia:ja:s. 

I föi'herörda till Riksdagen i augus.ti 
1934 och mam 1936 avlåtna propositioner 
uppga.vs, atrt ikostnalderna för admini:sltra
tionsbyggnaden skulle uppgå tiU omkring 
3,000,000 mark. Erfarenlheterna från ut
landet samt den oväntat snabibt utve0klade 
o~h alltjämt växande flygtrarfiken göra 
det nödvändigt, att administrationsbyggna
den från början projekterats avsevärt 
större än vad år 1934 ansågs påkallat. På 
grund härav oc!h med beaktande av löne
och prisnivåns starka, alltjämt fortgående 
stegring, hava kostnaderna för uppförande 
av den oroprojekterade administrations
byggnaden uppskattats ttill 6,600,000 mark, 
varav för byggnadsarbetets första avsnitt 
under detta år erfordras 3,000,000 mark. 

Efter det hangarbyggnaden blivit färdig 

och flygtrafiken utvidgats b'lir det jämväl 
nödvändigt att anskafrfa fasta maskiner 
och andra inventarier för hangarbyggna
den och därtill hörande reparationsverk
städer, så ock att komplettera flygstatio
nens brand- och pionjärmaterieL Härför 
ertfordras denna gång 150,000 mark. 

Då kännedom om de vid varje tidpunkt 
å flyglinjerna rådande väderleksförhållan
dena är av största vikt för luftfarten, 
har radiering av väderleksobservationer 
kommit till användning i den internatio
nella flygtrafiken. Då flygtrafiken emel
lan Helsingfors och W arschau förutsätter 
en noggrann kännedom om väderleksiörhål
landena även på denna linje o~h Meteoro
logiska centralanstalten i Helsim.gfors i 
brist på mottagare icke kan införskaffa 
uppgifter härom, måste flygstationen i 
Helsingfors själv sörja för mottagandet av 
de erforderliga väderleksrapporterna. Detta 
har ansetts fördelaktigast kunna ske över 
Stockh.olm, där väderleksrapporterna från 
W arschau emottagas per radio. I händelse 
teleprinterförbindelse anordnas emellan Hel
singfors och Stockhohn, kan Stockholm, 
samtidigt som väderleksuppgifterna från 
WarseJhan sändas till Malmö, sända samma 
uppgifter jämväl till flygstationerna i Hel
singfors och Åbo. 

Utsändandet av väderleksobservationer 
från Helsingfors flygstation varje :timme 
hindrar radiostatiornen å fältet att utan 
avbrott lyssna på flygmaskinernas radio
anrop och är alltså ägnat att minska d'lyg
säkerheten. För avlägsnande av detta 
missförhållande borde till 'flygstationen i 
Helsingfors anskaffas en maskinsända1·e 
med perforator. 

Anskaf·fandet av en teleprinters och en 
maskinsändare kommer att kosta samman
lagt 250,000 mark. 

Sedan flygtrafiken begynt, ordnades Hel
singfors flygstations radiopejlingstjänst 
provisoriskt sMunda, att pejlingsresultaten 
med tillhjälp av tillfälliga fältkablar för-
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medlas från ett å fältet befintligt proviso
riskt pejlingsskjul till radiotelegrafisten för 
vidare befordran till flyg;planet. Då ,pro
visoriska anordningar äro osäkra, har det 
ansetts nödvändigt att ersätta de proviso
riska fältkablarna med lämpliga underjor
diska ka;blar. Kostnaderna stiga till 
100,000 mark. 

Flygfältet i Åbo anlades, på sätt projek
terats, belagd med gräsmatta utan egent
liga glidbanor, men praktiken har dock 
visat, att fältet rpå detta sätt icke håller 
om !hösten och !Våren. På grund härav 
och för möjliggörande av en oavbruten 
flygtrafik året runt borde flygfältet ännu 
i år förses med glidbanor, för vilket ända
mål erfordras 2,000,000 mark. 

Detta år erfordras således följande an
slag: 

Avslutande arbeten å Hel-
singfors flygfält . . . . . . . . . 700,000: -

Administrationsbyggnaden å 
Helsingfors flygfält . . . . . . 3,000,000: -

Brandskydds o. a. materiel å 
Helsingfors flygfält . . . . . . 150,000:-

Helsingfors den 16 april 1937. 

Teleprinters o. maskinsändare 
Underjordiska kablar å Hel-

singfors flygfält ........ . 
Glidbanor å Åbo flygfält .. 

250,000:-

100,000:-
2,000,000: -

Summa 6,200,000: -

Hänvisande till vad ovan anförts före
slås, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 under ett nytt 43 a mom. 
vid 20 Ht. Il kap. anvisa ett reser
vationsanslag om 3,700,000 mark fö1· 
administrationsbyggnaden och av
slutande arbeten å Helsingfors flyg
fält; 

samt under ett nytt 10 mom. vid 
12 Ht. X kap. anvisa ett reserva
tionsanslag om 2,500,000 mark för 
anskaffning av vissa anordninga1· 
för Helsingfors flygfält och för glid
banor å Åbo flygfält; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda tilläggsutgift an
vända till statsverket under inneva
rande år inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

:Minister för kommunikationsväsendet oeh allmänna arbetena Hannes Ryömä. 
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1937 Rd. - U. B. - Prop. N :o 57. 

S t a t s u t s. k ·o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 66 med 
anledning aN regeringens proposition om beviljande av 
anslag för byggnadsa.rbeten~ fortsättande å ooh anslm.ff
ning av a.nordni:ngar för Helsigfors flygstation och flyg
linjen Helsingfors-Abo-Stookho1m. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 sistlidne april till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens proposi
tion n:o 57 om beviljande av anslag för 
byggnadsarbetenas fortsättande å och an
skaffning av anordningar för Helsingfors 
:flygstation och :flyglinjen Helsingfors
Åbo-Stockholm. 

På de i propositionen anförda skäl :!\in
ner utskottet de föreslagna anslagen av 
behovet påkallade och förordar deras god
kännande. 

Utskottet :får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till statsförslaget för 

år 1937 å ett nytt moment 43 a 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
Furuhjelm, M. Hannula, Hirvensalo, Häst-

under 20 H t. II kap. anvisa ett re
servationsanslag av 3,700,000 mark 
för administrationsbyggnaden å H el
singfors flygstation och för arbete
nas slutförande å Helsingfors flyg
fält; 

likaså å ett nytt moment 10 
under 12 Ht. X kap. anvisa ett re
servationsanslag av 2,500,000 mark 
för anskaffning av vissa anordnin
gar för Helsingfors flygstation och 
för glidbanor å Å.bo flygfält; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda tilläggsutgifter an
vända t27l statsverket under inneva
rande år inflytande inkomster. 

backa, Lehtokoski, Leppälä, Pilppula, Ran
tala, Soini, Turkia, W elling och V esteri
nen samt suppleanterna Hiltunen, Junes 
och Peltonen. 

• 
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1937 Rd.- R~ksd. Sl\na.r.- Prop. N:o 57. 

R i k ·s ·d a g e n s s v a r å Reg,erfngell!s p11oposition 
om beviljande ·av an:slrag för byggna.dsa.I'Ibetenas fort·sät
tande å och ~anskaffning av ano11dnillgar för Helsingfors 
flygstation och flyglinjen Helsingfors-Abo---'Stookholm. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 57 om beviljande av 
anslag för ·byggnadsa11betenas fortsättande 
å och anskaffning av anordningar för Hel
singfors flygstation och flyglinjen Helsing
fors-Åbo-Stockiholm, och har Riksdagen, 
som i ärendet emottagit statsutskottets be
tänkande N :o 66, beslutat 

såsom tiUägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt moment 43 a. 
under 20 Ht. II kap. anvisa ett re
servationsanslag av 3,700,000 mark 
för administrationsbyggnaden å H el-

Helsingfors den 5 maj 1937. 

singfors flygstation och för arbete
nas slutförande å Helsingfors flyg
fält; 

likaså å ett nytt moment 10 un
der 12 Ht. X kap. anvisa ett re
servationsanslag av 2,500,000 mark 
för anskaffning av vissa anordnin
gar för Helsingfors flygstatrion och 
för glidbanor å Ab o flygfält; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda. tilläggsutgift an
vända till statsverket under inneva
rande år inflytande inkomster. 
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1937 års riksdag N :o 58. 

Regeringens proposition till Riksdagen om beviljande av 
anslag till inrättande av en statens arbetsanstalt för kvinnliga 
lösdrivare i förra reservf'ångelset i Dmajoki. 

Uti 8 § av den 17 januari 1936 till
komna lagen om lösdrivare, som trädde i 
kraft från ·början av innevarande år, stad
gas, att arbetsanstalt för vård av lösdri
vare kan vara antingen av staten inrättad 
eller sådan kommunal eller privat anstalt 
eller avdelning därav, som av socialmi
nisteriet godkänts såsom arbetsanstalt för 
lösdrivare. Med avseende å arbetsanstal
ter, som av staten tilläventyrs skulle in
rättas, framhöll Regeringen i motiven till 
nämnda lag, att behovet av dem och an
läggningskostnaderna för desamma kunde 
först då uppskattas, när tillförlitlig erfa
renhet vunnits beträffande tillräckligheten 
av de vårdplatser, som for ändamålet stå 
till statens förfogande i de kommunala 
arbetsanstalterna. I den händelse staten 
bleve nödsakad inrätta egna ai'betsanstal
ter, skulle sådana enligt den uppfattning, 
som framförts i motiveringen till propo
sitionen, anordnas på landsbygden såsom 
arbetskolonier. 

Vid uppgörande av statsverkspropositio
nen för innevarande år ansåg Regeringen 
ännu år 1936 ej möjligt att beräkna och 
föreslå något anslag till inrättande av 
statsliga arbetsanstalter. I början av in
nevarande år visade det sig emellertid rätt 
snart, att för manliga lösdrivare åtmin
stone tillsvid-are vårdplatser i tillräckligt 
antal stodo till buds, men att för kvinnliga 
lösdrivare sådana stodo till förfogande till 
ett alldeles obetydligt antal, vadan skynd
samma åtgärder oundgängligen måste vid
tagas för anskaffande av dylika vårdplat
ser. 

1984-37 

För vinnande av den klaraste möjliga 
uppfattning om behovet av och tillgången 
på vårdplatser för lösdrivare, beträffande 
vilka förordnande om intagning i arbets
anstalt meddelats, föranstaltade socialmi
nisteriet vid utgången av mars månad 
tvenne enkäter, riktade den ena till lands
hövdingarna och den andra till de inter
kommunala arbetsanstalterna. Enligt de 
från landshövdingarna ingångna, visserli
gen försiktigt gjorda beräkningarna komme 
under innevarande och de två följande 
åren att behövas årligen c. 70-100 dylika 
platser för män och 125-150 för kvinnor. 
Sannolikt är, att dessa siffror komma år 
för år att i någon mån tillväxa, alltefter 
som den nya lagen om lösdrivare vinner 
allt effektivare tillämpning. I de inter
kommunala arbetsanstalterna finnas för 
närvarande till förfogande omkring 160 
vårdplatser för manliga lösdrivare, vilket 
antal synes tillsvidare täcka behovet. För 
kvinnliga lösdrivare stodo i början av året 
till buds endast 10 platser, vilka alla äro 
belagda. I de karelska kommunernas ar
betsanstalt torde emellertid 15 platser för 
kvinnor kunna provisoriskt anordnas, vil
ket antal givetvis förslår blott för en 
kort tid. I början av nästa år kunna en
ligt hittills ingångna uppgifter måhända 
inalles omkring 70 platser för kvinnliga 
lösdrivare i de interkommunala arbetsan
stalterna tillkomma genom utvidgning eller 
omändring av desamma, men överläggnin
garna därom äro ännu icke slutförda. Hel
singfors stad har visserligen inrättat en 
ny arbetsanstalt å Tervalampi lägenhet i 
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Vihti kommun, men stadsstyrelsen har på 
socialministeriets förfrågan svarat, att sty
relsen ej tillsvidare kan lämna säkert be
sked i fråga om reserverande av vårdplat
ser för lösdrivare. Vid sådant förhållande 
måste staten utan dröjsmål gå i författ
ning om inrättande av en egen arbetsan
stalt för kvinnor, beträffande vilka för
ordnande om intagning i sådan anstalt 
meddelats, med beaktande såväl av inne
varande års tillfälliga, men ofrånkomliga 
behov som därav, att vårdplatser för 
kvinnliga lösdrivare ej heller från början 
av nästa år komma att finnas i tillräck
ligt antal. 

Denna åtgärd kan ock skyndsamt för
verkligas för relativt obetydliga kostnader. 
På socialministeriets förfrågan \har fång
vårdsverket (fångvårdsavdelningen vid ju
stitieministeriet) förklarat sig villigt att 
till socialministeriet utan vederlag avträda 
Ilmajoki för fångvården obehövliga och 
mindre lämpliga samt för närvarande obe
gagnade reservfängelse, d. v. s. dess jord
område och byggnader samt de däri ännu 
förefintliga egentliga fängelseinventarierna 
<>ch övrig utrustning. 

Ilmajoki reservfängelse befinner sig uti 
Tuomikylä by i Ilmajoki kommun på ett 
avs·tånd av c. 3 kilometer från likabe
nämnda haltpunkt. Dess totalareal upp
går till knappt 100 ha, varav omkring 
45 ha äro uppodlade. Området tudelas av 
Seinäjoki-Kristinestadbanan sålunda, att 
syodost om banan stanna c. 60 ha, därav 
c. 17 ha odlad jord och resten torvmosse. 
Denna del av området borde helst utarren
deras såsom obehövligt för en kvinnlig ar
betsanstalt. I arrende därför lkan beräknas 
inflyta omkring 9,000 mark om året. Den 
övriga delen, varav c. 28 ha bestå av odlad 
jord, skulle behållas av arbetsanstalten. 
Byggnaderna äro i gott stånd, förutom 
taket å en, som borde repareras, så att 
det ej skulle läcka. I byggnaderna finnes 
utrymme för ända till 200 interner, men 

under begynnelseåren borde internantalet 
ej beräknas överstiga 100. Å lägenheten 
finnes dessutom en kanslibyggnad, ett 
klubbhus, nödiga bostäder för personalen 
och ekonom~byggnader. 

Då lägenheten jiimte åbyggnaderna och 
särskilda inventarier skulle övergå till so
cialministeriet utan vederlag, bleve de 
därutöver nödviindiga anläggningskostna
derna synnerligen låga. De framgå av 
följande karkyl: 

Anläggningskostnader. 

Beklädnad för 100 kvinnor 
a 1,500:- ............... t5o,ooo:-

Kansliinventarier jämte tillbe-
•hör ..................... . 

Handarbetsinventarier ...... . 
Boskwp: 10 kor a 3,500:- och 

l tjur a 5,000:- ....... . 
4 hästar a 10,000:- ..... . 
10 gödsvin i året a 300:-

Brännved (av fångvårdens 
förråd): 80 famnar tallved 
a 140:- ............... . 

Utsäde: potatis, havre, rotfruk-· 
ter ..................... . 

Foder (av fångvårdens förråd) 
Bigödning ................. . 
Diverse utgifter ........... . 

15,000:-
25,000:-

40,000:-
40,000:-
3,000:-

11,200:-

6,000:-
7,000:--

11,200:-
11,600:-

Suii\ma 320,000: -

Anläggningskostnaderna skulle sålunda 
utgöra endast 3,200 mark pro intern, un
der vilken utgift någon ny arbetsanstalt 
för lösdrivare ej kan åt staten förskaffas. 

Årsutgifterna för anstalten, förvalt
ningskostnaderna medräknade, böra enligt 
från fångvårdsverket erhåll:r;ta uppgifter 
beräknas efter en dagkostnad av 35 mark 
och uppgå .efter beräkning för 100 interner 
till 35 X 100 X 365 = 1,277,500 mark. Un
der innevarande första verksamhetsår, då 
internantalet skulle småningom månad för 
månad stiga till 100 och personalen måste 
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i motsvarande mån småningom ökas, kunna 
vårdkostnaderna från och med maj månad 
beräknas uppgå till 400,000 mark. 

Vad beträffar inkomsterna från anstal
ten, bör först och främst bemärkas, att 
enligt 41 § 5 mom. i lagen om lösdrivare, 
bör den kommun, i vilken lösdrivare un
derkastats i denna lag stadgad behandling, 
ersätta staten en tredjedel av kostnaderna 
för lösd11ivares 'hållande i arbetsanstalt, 
beräknade .efter antalet vårddagar. De 
kunde under detta första år uppgå till 
högst 133,333 mark. Försiktigast är att 
beräkna dem till omkring 100,000 mark, 
vilka, lilksom ock det i detta nu svårt upp
skattbara jordarrendet samt bruttoin
komsterna från handarbetena och lantbru
ket, bleve en extra inkomst för statsverket. 

Helsingfors, den 16 april 1937. 

På ovananförda grunder hemställer Re
geringen, att Riksdagen ville besluta, 

att i tillägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt 51 b moment un
der 20 Ht. Il kap. anvisa ett anslag 
av 320,000 mark till inrättande av 
en arbetsanstalt för kvinnliga lös
drivare; 

att i tillägg till samma statsför
slag å ett nytt 9 moment under 
14 Ht. XVII kap. anvisa ett an
slag av 400,000 mark till vård- och 
förvaltningsutgifter för ovannämnda 
arbetsanstalt, samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgifter använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

Rep.ublikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Socialminister J. W. Keto. 





1937 :Rd. =-U. B. - Prop. N:o 58. 

,statsutskottets betänkande N:o 50 med 
anledning av regeringens proposition om bevilJande av 
ans[ag tml inräittande a;v en staten:s arbe1isansta1t för ikvinn
li~a lösdrivare i förra reservfä~else:t i Ilmajoki. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 innevarande april tiU statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens 'pro
position n:o 58 om beviljande aN anslag 
till ini'ättande av ten statens arbetsanstalt 
för kvinnliga lösdrivare i förra reserv
fängelset i Ilmajoki. 

På de skäl, som anföras i propositionen, 
förordar utskottet 1beviljande av de före
slagna anslagen. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

att Riksdagen ville besluta 
i tillägg till statsförslaget för år 

1937 å ett nytt moment 51 b un-

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets rbehandling !hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
:VI. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst-

der 20 Ht. II kap. anvisa ett anslag 
av 320,000 mark till inrättande av 
en arbetsanstalt fö1· kvinnliga lös
drivare; 

i tillägg till samma statsförslag 
å ett nytt 9 moment under 14 Ht. 
XVII kap. anvisa ett anslag av 
400,000 mark till vård- och förvalt
ningsutgifter fö1· ovannämnda ar
betsanstalt; samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgifter använda 
under innevarande år inflytande 
statsinkomster. 

backa, Lehtokoski, Moilanen, Rantala, Sal
menoja, Soini, Turkia, Welling oeh Veste
nin samt su,p;pleanterna Huittinen, Junes, 
Paasonen och Tuodla. 





1937 Rd. -- Riksd. sVIar. - Prop. N :o 58. 

R i k s d a g ·e n s s v a r å .Regeringens proposition om 
bev'iJjande :av anslag tiM inrättande av ·en statens 'arberts
anstai1t för kvinnliga lösdrivare i förrn reservfängeaset i 
Ilma;jloki. 

Till Riksdagen :har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 58 om bevirjande av 
anslag til'l inrättande av en statens arbets
anstalt för kvinnliga lösdrivare i förra re
servfängelset i Ilmajoki, och har Riksda
gen, som i ärendet emottagit statsutskottets 
betänkande N:o 50, beslutat 

i tillägg till statsförslaget för år 
1937 å ett nytt moment 51 b un
der 20 Ht. Il kap. anvisa ett anslag 
av 320,000 mark till inrättande av 

Helsingfors den 24 april 1937. 

en arbetsanstalt för kvinnliga lös
drivarej 

i tillägg till samma statsförslag 
å ett nytt 9 moment under 14 Ht. 
XVII kap. anvisa ett anslag av 
400,000 mark till vård- och förvalt
ningsutgifter för ovannämnda ar
betsanstalt j samt 

bemyndiga statsrådet att för be
stridande av sagda utgifter använda 
under innevarande år inflytande 
statsmkomster. 



• 



1937 års riksdag N :o 59. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående tillägg 
till statsförslaget för år 1937 för undersökning av bostads
förhållandena på landsbygden. 

Den 12 februari 1937 har en kommitte 
tillsatts för att undersöka förefintliga miss
förhåHanden inom hostadsförhållandena på 
landsbygden samt avgiva motiverat förslag 
till åtgärder för deras avhjälpande. Kom
mittens uppgift sönderfaller i tvenne de
lar, av vilka den första omfattar bråd
skande åtgärder för avlägsnande av inom 
bostadsförhå'llandena på landsbygden rå
dande m'issfö1:1hållanden och den senare åt
gärder, syftande till ett mera varaktigt 
ordnande av 'landsbygdens bostadsförhål
landen, såsom byggnadsbestämmelser, bo
stadsinspektion o. d. regelbundna åtgärder. 

Kommittens uppgift förutsätter föran
staltande av vissa undersökningar beträf
fande bostadsförhållandena på landsbygden. 
För projektering av brådskande åtgärder 
erfordras detaljerade uppgifter om brist
fälligheter i bostadsbyggnader på lands
bygden och om kostnaderna för deras av
hjälpande. Då kommittens förslag rörande 
denna verksamhet borde vara färdiga vid 
uppgörandet i st;:ttsrådet av budgetsförsla-

. get för instundande år, har för anordnande 
av rfrågavarande preliminära undersökning 
erforderliga medel beviljats från anslaget 
under 15 Ht. II: 3 mom. (Kommitteer och 
sakkunniga). Den senare delen av kom
mittens arbete förutsätter däremot föran
staltande av en mera omfattande represen
tativ undersökning av inom bostadsförhål
landena på landsbygden rådande missför
hållanden. Enligt projektet skulle under-

1962-37 

sökningen omfatta 55 kommuner med en 
sammanlagd bef<Jlkning av c:a 167,000 
personer och uppskattningsvis 35,000 bo
städer. Då byrån för social forskning ej 
kan åtaga sig undersökningen, :borde den 
verkställas under tillsyn av kommitten 
genom att :för densamma .tillsätta en under
sökningssektion, i vilken bl. a. chefen för 
byrån för social forskning skulle vara med
lem. Den lokala ledningen i varje kom
mun skulle omhänderhas av någon kompte
tent person, som åtminstone i någon mån 
borde vara förtrogen med bostadshygien. 
Denne skulle i sin tur utse bostadsinspek
törerna. Då undersökningsmaterialet borde 
insamlas under instundande sommar och 
materialet behandlas till sommaren 1938, 
för att icke svåra avbrott måtte inträda i 
kommitt<~ns aflbete, oeh då förbättrandet av 
bostadsförhållandena på landsbygden även 
i övrigt är en brådskande fråga, borde de 
för undersökningen erforderliga medlen, 
538,000 mark, 'beviljas som tillägg till inne
varande års statsförslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda 
föreslås, att Riksdagen ville besluta 

att såsom tillägg till innevarande 
års statsförslag å ett nytt 9 mom. 
under 14 Ht. l kap. anvisa såsom 
engångsutgift ett reservationsanslag 
av 538,000 mark för föranstaltande 
av en representativ bostadsundersök
ning på landsbygden; samt 
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berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna u·tgift använda till 

Helsingfors den 16 april 1937. 

staten under år 1937 inflytande ~n
komster. 

Repu:blikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Socialminister J. W. Keto. 



1937 Rd. =-U. B . ., Prop. N:o 59 . 

. s rt Q t s u t s k o t t e :t s b e t ä n k Q n d e N: o 52 med 
anledning av regeringens proposition angående ;tillägg ttll 
sta-tsförslaget för år 1937 f& undersökning av bostads
föl"bållQndena :på landsby~en. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 innevarande april till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n:o 59 angående tillägg till stats
förslaget för år 1937 ·för undersökning av 
bostadsförhållandena på landsbygden. 

På de skäl, som anföras i propositionen, 
förordar utskottet det föreslagna anslagets 
beviljande. 

Utskottet föreslår vördsamt, 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets hehandl'ing hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
M. Hannula, Harvala, Hästbacka, r~ehto-

att Riksdagen ville besluta 
såsom tillägg rtill innevarande 

är-s statsförslag å ett nytt 9 mom. 
under 14 Ht. I kap. anvisa såsom 
engångsutgift ett r·eservationsanslag 
av 538,000 mark för föranstaltande 
av en r·epresentativ bostadsundersök
ning på landsbygden,· samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgift använda till 
staten 'under år· 1937 inflytande in
komster. 

koski, Lohi, Moilanen, Rantala, Salmen
oja, Soini, Turkia, Welling och Veste
rinen samt suppleanterna Huittinen, Junes 
och Paasonen. 





1937 'Rd. - Riksd. siVIM'. - Prorp. N:o 59. 

R i k s ·d a g e· n s s v a r å Regeringens ,proposition an
gående rtiHägg till. stwtsfömliagert för år 1937 för undersök
ning av bostadsförhållandena på landsbygden. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 59 angående tillä.gg 
tiU statsförslaget för år 1937 'för under
sökning av bostadsförhållandena på lands
bygden, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit statsutskottets betänkande N: o 
52, beslutat 

såsom tillägg till innevarande 
års statsförslag å ett nytt 9 mom. 

Helsingfors den 24 april 1937. 

under 14 Ht. I kap. anvisa såsont 
engångsutgift ett reservationsanslag 
av 538,000 mark för föranstaltande 
av en representativ bostadsundersök
ning på landsbygden j samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av denna utgift använda till 
staten under år 1937 inflytande in
komster. 





1937 åirs riksdag N :o 60. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående lag om 
ansvarighet för skada i följd av trafik med motorfordon. 

Gällande lag angående ansvarighet för 
skada i 1följd av tracfik med motorfordon 
av den 28 ·april 1925 grundar sig på prin
cipen, att ägare och förare av motorfordon 
äro ansvariga för den skada, som i ·följd 
av tracfik med motorefordon tillfogas per
son eller egendom, som icke befordras med 
fordonet. Ägaren och föraren äro dock fria 
från ansvarighet, där av omständigheterna 
framgår, att skadan va~ken orsakats av 
bristfällighet å fordonet eller vållats av 'fö
raren. Om skada tillfogas person, som be
fordras med moto11fordon, är fordonets 
ägare ansvarig för skadan endast under 
förutsättning att sagda fordon mot ersätt
ning tillhandahålles allmänheten och att 
skadan vållwts av föraren el1er ·orsakats 
av bristfällighet å 1fordonet. För viss del 
av den i lagen närmare fixerade ersätt
ningsskyldi~het, som ansvarigheten för 
skada kan medföra, bör ägaren taga för
säkring i någon av staten för ändamålet 
godkänd ~försäkringsanstalt. Befriade från 
försäkringsplikten äro doek staten och 
kommunerna samt de, vilka av statsrådet 
på ansökan beviljats så:dan befrielS'e. 

Emedan ovannämnda 1lag visat sicg vara 
delvis bristfällig och oändamålsenlig samt 
i vissa ·fall t. o. m. direkt oskälig, tillsatte 
statsrådet den 30 december 1935 en kom
mitte för att utarbeta förslag till en revi
sion a v lagstiftningen rörande ansvarighe
ten cför skada i följd av trafik med motor
fordon. Sedan kommittens betänkande av
givits den 15 juni 1936, inbegärdes och er
höllos utlåtanden därom av 15 olika orga
nisationer, ämbetsverk ocli inrättningar. 

619-37 

Regeringen har uppgjort lagförslaget på 
den gällande lagens grund, såtillvida som 
det icke ansetts önskvärt att uti ifrågava
rande lagstiftning beträda helt nya banor. 
Detta ståndpunktstagande har dock icke 
hindrat, att även principiella ändringar 
vidtagits i den mån sådana ansetts vara av 
behovet påkallade. 

Ansvarigheten för skada i följd av trafik 
med motorfordon har i lag·försla:get bibe
hållits oförändrad med avseende å fordonets 
ägare. Däremot har det icke ansetts sak
enligt att bibehålla förarens ansva.righet 
lika med ägarens eller sådan den är i nu 
gällande lag. Förarens ekonomiska ställ
ning och hans förhållande till nyttan av 
fordonets anv;ändni.ng äro ju helt andra 
än ägarens, varför föraren icke skäligen 
kan påläggas ansvarighet utan vållande. I 
lagförslaget har förarens ansvar m
skrärrkts till de fall, då skadan skett genom 
hans förvållande. Förändringen är av 
mera principiell ·än praktisk betydelse. 

Den ledande principen i lagförslaget är 
tryggandet av dens intressen, som lidit 
skada. På grund härav föreslås försäk
ringsplikten utvidgad sålunda, att försäk
ringen täcker all den ersättningsskyldighet, 
som enligt lagförslaget kan åläggas ägaren, 
föraren, innehavaren eller den, som utan 
lov brukar motomordon. Nu gällande lag 
har visat sig särskilt bristfällig just däri, 
att försäkringspliMen icke täcker hela er
sättningsskyldigheten, utan lämnar utanför 
den dbligatoriska Iförsäkringen ersättning 
för övergående kroppsskada och övevgående 
cförlust av förvärvscför:rn:ågan samt, där ska-
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dan lett till döden, för begravningskost
na;derna. L:i:kaså faller den ·ersättnings
skyldighet, som kan åläggas person, vil
'ken o1ovligen bruklat fordonet, utan
för den nuvarande försäkringen. Detta 
innebär, att ifall personen är medellös, 
vi]ket oftast är fallet, den skadade icke er
håller någon som helst ersättning. Då Riks
dagen vid behandlingen av den nuvarande 
lagen beslöt inskränka den a v Regeringen 
föreslagna 'försäkringsplikten, torde det 
hava skett, dels emedan försakringspre
mierna befarades eljest bliva oskäligt höga, 
dels även därför, att det till förekom
mande av skador ansågs lämpligt att låta 
motorfmdonsägaren bära den del av ersätt
ningsskyldigheten, för vilken han antogs 
väl kunna svara. I praktiken har det dock 
visat sig vara synnerligen osi:i.:kert och be
svärligt att utfå den del av ersättningen, 
som icke täckts av försäkring. Med hänsyn 
till den nivå, på vilken premierna för för
säJkring, .som täeker all ersättningsskyldig
het för ägaren av fordonet, eller den s. k. 
allriskförsäkringen, för närvarande stabili
serat sig, måste det fastslås, att ägarens 
personliga ansvar måste betraktas så
som ett större missförhållande än den jäm
förelsevis obetydliga ökning av premierna 
som bleve följden av att försäkringen ut
vidgas att täcka hela ersättningsskyldighe
ten. Det måste medgivas, att ägarens 
personliga ansvarighet kan verka i viss 
mån inskränkande på skadefrekvensen, men 
detta ansvar bör och kan genomföras 
på ett .sätt, som i0ke medför olägen
het för de till skadestånd berättigade. sa
ken är avsedd .att ordnas sålun'da, att för
säkringsbolagen förpliktas att bevilja för
säkringstagaren en viss prernienedsättning, 
beräknad på basis av försäkringens skade
fria år. 

För tryggande av deras intressen, som 
lidit skada, hava i lagförslaget intagits 
stadganden angående ersättning för sådan 
personskada och, såvitt angår husdjur, 

egendomsskada, som orsakats av okänt 
motorfordon och av försäkringsplikt under
kastat, men av en eller annan or.sa!k oför
säkrat fordon. Det har nämligen visat sig 
i praktiken, att skador inträ::frfa, som kunna 
konstateras vara orsakade av ett motor
fordon, utan att man lyckas utröna vi1ket. 
I sådant fall har den, som lidit skadan, 
alltid blivit utan el'ISättning. För und
vikande av missbruk har ersättningsskyl
digheten icke utsträckts till alla egendoms
skador oeh ej heller till skador, vid vilkas 
inträ:flfande den skadade själv befann sig 
som passagerare i ett i gång varande mo
torfordon. 

Den gällande lagens stadganden rörande 
den ersättning, som skall u1Jbetalas till den, 
som lidit skadan, eller hans efterlevande 
hava, såvitt angår ersättningarnas art, bibe
hållits med vissa mindre ändringar. Där
emot hava ersättningarnas maximibe}opp 
höjts, ty ur deras synpunkt, som lidit ska
dan, förslå den nuvarande lagens ersätt
ningsbelopp i allmänhet icke att ersätta 
skadan. I fråga om förarens vållande kan 
full ersättning visser l igen tilldömas den 
skadade med stöd av strafflagen, men ty
värr visar sig den ersättningsskyldiga aHt
för ofta i 'följd av fattigdom vara oför
mögen att erlägga den utdömda ersättnin
gen. Ersättningarnas alltför låga maximi
belopp !har knappast varit till verklig för
del ens för större delen av automobil
ägarna, emedan dessa själva föra sina for
don och sålunda äro underkastade per
sonlig 'ansvarighet till skadans fulla belopp, 
ifall skadan vållats av dem. 

Det har i praktiken visat sig, att utfåen
det av ersättning i de fall, då skada orsa
kats av staten tillhörigt motorfordon, varit 
förenat med svårigheter. Detta har berott 
dels därpå, att ersättningsanspråk måst rik
tas mot olika ämbetsverk, dels åter därpå 
att ämbetsverken mycket sällan hava anslag 
till sitt ,förfogande cför sådana ändamål. 
För missförhållandets avhjälpande föreslås 
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en sådan ordning, att där parterna icke 
genast kunna enas om ersättningen, 
statens olycksfallsbyrå skall avgöra om 
och till vilket belopp skadestånd skall 
utgå av statsmedel utan rättegång. 

Då tförarens ersättn'ingsskyldighet på 
straffrättslig grund kan vara större 
än den 'På den tS. tk. trafiilmnsvarighetsla
gen grundade ~ersättningsskyldigheten, är 
det i praktiken mycket vanligt, att 
två mål samtidigt äro anhängiga mot 
föraren, . av . vilka det ena drives på 
kriminell grund och det andra såsom 
tvistemål i stöd av trafikansvarighetslagen. 
I sistn:ämrrda rättegång handlägges tillika 
det mot ägaren ri'kta;de ersättningsansprå
ket i stöd av ~trafi'kansvarig.hetsilagen. Man 
borde dock söka komma därhän, 'att ersätt
ningsanspråken mot ägaren och mot föraren 
kunde göras gällande genom samma proces
suella förfarande även i det fall, att de mot 
föraren rikta;de y:rkandena äro grunda;de an
.tingen enbart å påstått brott eller därjämte 
på trafikansvarighetslagens stadganden, 
och således vila även på civilrättslig grund. 
Det kan nämligen just ur målsägandens syn
punkt vara ändamålsenligt, att han genom 

samma processuella förfarande kan i full 
omfa:ttning göra gällande såväl förarens 
som ägarens ansvarsskyldi:ghet. En sådan 
möjlig/het att förena målen innebure en 
uppenJbar besparing av tid, möda och kost
nader, vilket även ur synpunkten av det 
allmänna bästa förtjärrar beaktande. Då 
det emellertid är en allmän princip i vår 
gällande rätt, att anspråk, som vila direkt 
på civilr.ättslig grund, skall göras gällande 
i civilprocessuell väg, och anspråk, som är 
omedelbart grundat å påstådd brottslig gär
ning, i den för brottmål stadgade ordnin
gen, är en förening av målen på sätt ovan 
berörts icke möjlig utan ut-tryckligt lag
stadgande. Regeringen har därför föresla
git, att i den nya lagen skall ingå ett stad
gan'de, jämlikt vi1ket talan om skadestånd 
enligt trafikansvarighetslagen mot ägare, 
förare eller innehavare av motorfordon eller 

· mot den, som utan lov brukat motorfordon, 
kan handläggas även i den rättegång, som 
i straffprocessuell ordning anhängiggjorts 
mat ·den, som våNat skadan. 

I enlighet med vad ovan anförts föreläg
ges Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 

Lag 
angående an,swrighet för skada i följd av trafik med motorfordon. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Ansvarighetens grund och innebörd. 

l' §. 
För ska:da, som i följd av trafik med 

motorfordon drabbar person eller egendom, 
som icke med ,fordonet befordras, vare for
donets ägare ansva:dg; d~ck vare ägaren 
från ansvarighet fri, där av omständig
heterna framgår, att skadan varken orsa-

kats av bristfällighet å fordonet eller 
vållats av föraren. 

Likaså sva.re ä.garen för skada, som drab
bar person, som mot ersättning befordras 
med motorfordon, vilket tillhandahålles ~all
mänheten, där skadan orsakats av brist
fällig•het å fordonet eller vållats av föraren. 

Föraren vare lika med ägaren ansvarig 
för skada i följd av trafik med motorfor
don, där han är till skadan vållande. 
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2 §. 
Brukar rrågon utan lov annans motor

fordon, svare i ägarens ställe för skada, 
som därunder inträffar. Fordons ägare, 
som är befriad från i denna lag stadgad 
försäkringsplikt, vare dock även i sådant 
fall ansvarig för skadan med rätt att av 
den, som utan lov brukade fordonet, söka 
åter vad han enligt denna lag nödgats i 
skadestånd utgiva. 

3 §. 
Skada, som drabbat person eller ock 

husdjur, med undantag av hund eller katt, 
och :för vilken motorfordons ägare eller 
den, som utan lov brukar sådant, är an
svarig, skall ersättas av de i 11 § nämnda 
försäkringsbolagen gemensamt, där utred
ning ej kunnat erhållas om det motorfor
don, som orsakat skadan, eller där skadan 
skett i följd av trafik med motorfordon, . 
vars ägare, ehuru icke i stöd av 10 § be
friad från försäkringsplikten, likväl under
låtit att ta;ga i 9 § avsedd försäkring. 

För. skada å person, som, då skadan in
träfd'ade, själv befann sig i fordonet i egen
skap av 'passagerare eller :förare, erlägges 
dock ersättning enligt l mom. endast 'ifall 
sagda fordon icke var i rörelse, då skadan 
skedde. 

4 §. 
Har den, som skadan led, genom eget 

vållande därtill bidragit eller har omstän
dighet, som ej ~står i samband med motor
fordonets drift, medverkat till skadan, skall 
ersättning utgivas efter vad i varje fall 
prövas skäligt. 

5 §. 
Har i :följd av trafik med två eller flere 

motorfordon uppstått skada, för vilken de
ras ägare enligt denna lag äro ersättnings
pliktiga, vare de, en för alla och alla för 
en, ansvariga ,för ska:deståndet och tage sig 
emellan del i ersättningens gäldande efter 
vad med hänsyn till omständigheterna prö
vas skäligt, dock sålunda, att ersättningen, 

där av omständigheterna framgår, att ska
dan orsakats av bristfällighet å något 
av fordonen eller vållats av dess förare, 
utan att sådan omständighet yppas beträf
fande annat fordon, skall gäldas av ägaren 
till förstnämnda fordon ensam. 

Tillskyndas i ·fall, som i l mom. sägs, 
ägaren till något av fordonen eller honom 
ti:Uhörig egendom skada och framgår av 
omständigheterna, att skadan orsakats av 
bristfällighet å annat fordon eller vållats 
av dess förare, utan att sådan omständig
het yppas 1beträrffande 'förstnämnda fordon, 
vare ägaren till det andra fordonet skyldig 
att erlägga hela ersättningen till den, som 
lidit skadan. I annat fall varde skadestån
det jämkat efter vad rätten prövar skäligt. 

6 §. 
Har ägare av motorfordon upplåtit det 

till brukande av annan, som icke är 
att betrakta såsom ägarens tillsyn under
kastad förare, vare sådan innehavare lika 
med ägaren ansvarig för skada, som upp
kommer i följd av trafik med fordonet. Äga~ 
ren svare härvid för skadan, vare sig inne
havaren iakttager av ägaren vid fordonets 
upplåtande uppställda villkor eller ej. Äga
ren have likväl rätt att i sådant fall av in
nehavaren söka åter, vad han nödgats i ska
destånd utgiva. 

7 §. 
I skadestånd skall utgivas: 
l) där någon lidit kroppsskada, 
a) kostnaderna för sjukvård samt första 

anskaHningen av konstgj'orda lemmar, spe
ciella bandager och annat dylikt; 

b) skälig ersättning för av skadan för
anledd övergående :förlust eller nedsättning 
av ,förvärvsförmågan; oc:h 

c) en årlig livränta vid bestående förlust 
eller nedsä:ttning av förvärvsförmågan 
eller ock, där ··rätten prövar skäligt, ett 
livräntekwpital, beräknat enligt av social
ministeriet fastställda grunder ; 
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2) där skadan lett till döden, 
a) jämte här ovan under punkterna a 

och b nämnd gottgörelse, skälig ersättning 
för begravningskostnaderna ; o0h 

b) en årlig försörjningspension åt änka, 
så länge hon lever ogift, likaså åt änkling, 
ifall hustrun på grund av mannens oför
måga till arbete varit hans huvudsakliga 
försörjare, åt efterlämnade barn ända till 
17 års ålder eller ,för längre tid, därest 
barnet på grund av bestående, a~betsför

mågan nedsättande orsak då ännu iclke kan 
försörja sig självt, ävensom, såvida den 
avlidna icke efterlämnat till försörjnings
pension berättigade barn, åt övriga perso
ner, vilka <den avlidna i livstiden enl'igt 
lag varit skyldig att försörja och försörjt; 
samt 

3) där egendom förstörts eller skadats, 
gottgörelse enligt rruttens prövning an

tingen genom den skada:de egendomens för
sättande i det skick, vari den befann sig 
innan skadan skedde, eller i form av ett 
motsvarande penningbelopp el,ler ersätt
ning motsvarande den förstörda egendo
mens värde eller den Slk!adade egendomens 
minskn'ing i värde enligt å orten rådande 
pris vid den tid, då skadan skedde. 

8 §. 
De högsta ersruttningsbelopp, som enligt 

7 § kunna komma att utgivas, äro: 
a) i årlig livränta å:t varje skrudad 12,000 

mark; 
b) i årlig försörjningspension åt änka 

efter varje dödad, 6,000 mai'k; 
c) i årlig försörjningspension åt barn 

efter varje dödad, ifall den avlidnas make 
lever, 3,000 mark, men eljest 6,000 mark; 

d) i årlig försörjningspension åt varje 
annan i 7 § 2 b punkten avsedd efterle
vande 3,000 mark; 

e) ersättning, som nämnes i 7 § l a och 
l b samt 2 a punkterna sammanlagt 25,000 
mark; 

f) för egendom, som förstörts eller ska
dats genom samma trafikolycka, 50,000 
mark. 

Enligt c och d punkterna erlägges dock 
efter en och samma avlidna såsom årliga 
försörjningspensioner sammanlagt högst 
6,000 mark eller, där ej heller den avlidnas 
make lever, högst 12,000 mark. Skulle 
sagda pensioner, beraknade enligt l mom., 
överstiga ovannämnda belopp, böra de i 
motsvarande mån nedsättas tiH dessa be
lopp. 

2 kap. 

Ansvarighetsförsäkring och försäkrings
boLag. 

9 §. 
Ägare av motorfordon, som skall använ

das i trafik, vare pliktig att taga försälk
ring till säkerhet för den ersättningsskyl
dighet, som han, fordonets förare e'ller in
nehavare e1ler den, som utan lov brukar 
detsamma, enligt denna 'lag kan bliva un
derrkastad, så oek, där ersättningsskyldig
heten fastställts genom laga kraft vunnen 
dom, för s:kyldighet.en att erlägga rätte
gångskostnad. 

Å så,dan trafikförsäkring skola, utan rätt 
för parterna att annorlunda ~överenskomma, 
lagens om försäkringsavtal stadganden om 
ansvarighetsförsäkring tiLlämpas, dock så
lunda, att den, som lidit skada, är berätti
gad till ersättning av försä:kringsgivaren 
på grund av laga kraft vunnen dom mot 
ägaren, föraren, innehavar_en eller den, 
som utan lov brukat fordonet, och 
att, ifall försäkringsgivaren enligt vill
koren i försllikringsavtalet är fri från an
svarighet gentemot. någon av dessa, 
den, som lidit skadan, 'likväl skrull hava 
samma rätt, som om sådant från ansvarig
heten befriande villkor icke funnes. Nämnda 
stadganden i lagen om försäkringsavtal ut
göre ej heller hinder för utövningen av i 
20 § 2 mom. avsedd regressrätt. Sådan 
försäkringshavarens motfordran, som till 
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äventyrs uppkommit i följd av den trafik
skada, för vilken försäkringsgivaren på 
nämnt sätt kan bliva skyldig enlägga er
sättning för försäkringshavarens rälkning, 
övergår tiliJ. försäkringsgivaren, dock icke 
utöver det ersättningsbelopp, som av denna 
erlagts. Lag samma vare beträffande mot
fordran, som preskriberats, men det oaktat 
enligt vad i 14 § 3 mom. är stadgat kan 
användas till kvittning. 

10 §. 
För ·användningen av motorcykel utan 

sidvagn, vars egenvikt uppgår till högst 
50 kilogram, är ägaren icke försäkrings
pliktig. 

Undantagna från försä:kringspli!kten äro 
republikens president och staten, så ock 
främmande statsöverhuvud, medlem av 
främmande regerande furstehus samt, på 
grund av ömsesidighet, främmande malkts 
härvarande beskiC'kning elier konsulat till
hörande personer, som icke äro finska med
borgare. 

StatiSrådet kan ·på anhållan bevilja ibe
frielse från försäkringspilikt för högst :Dem 
år i sänder. För sådan befrielse kunna upp
ställas villkor, i vilka 'kan ~ingå skyldighet 
att deltaga i den ansvarighet, som i 3 § 
stadgats för försäkringsanstalterna. 

11 §. 
I 9 § avsedda försäkringar få meddelas 

av inhemska försäkringsbolag, vilka av 
statsrädet, på villkor som till äv.entyrs prö
vats nödiga, beviljats koncession. Konces
sion kan återkahlas, om skäl därtill anses 
föreligga. 

12 §. 
De försäkringsbO'lag, vilka erhållit i 11 § 

nämnd 'koncession, böra organisera sig så
som en trafikförsä;kdngsförening, vHken 
står under socialministeriets kontroll och 
vars stadgar fastställas av ministeriet. 

13 §. 
Försäikringspremie för i 9 § av denna :tag 

stadgad försakring skall faststrullas så, •att 
den förslår tiU täckande av den försäkrade 
ansvarigheten samt ·skäliga affärS'fuostnader. 
Å grunderna för iberäknande av sådan rpre
mie skall socialministeriets fasbrtällelse ut
verkas. 

Premie är utan dom eller utslag utmät
ningsgilL Har motorfordon övergått till 
annan ägare, må det dock kunna utmätas 
för nämnda premie, där premien ej hos 
den tidigare ägaren 'lrnnnat utfäs inom tre 
månader från förfallodagen och från för
fallodagen ej förflutit längre tid än ett år. 

3 kap. 

Sökande av ersättning och handläggning 
av ersättningsärenden. 

14 §. 
Laga domstol i mål, varom i denna lag 

stadgas, är allmän underrätt på den ort, 
där skadan timat eller där den, hos vilken 
ersättning sötk!es, har sitt bo och hemvist. 

Talan om skadestånd :skall i den för 
tvistemål stadgade ordningen anhängig
göras inom två år, räknat, i fråga om 
Skada å egendom och kroppsslmda utan 
dödlig påföljd, från den dag, ska.dan skett, 
men eljiest från dödsdagen. Påyl1kas er
sä;t:tning med stöd av 3 §, skall talan inom 
samma tid anhängiggöras mot något i 11 § 
nämnt försäkringsbolag. Önskar den, mot 
vilken anspråk på skadestånd gjorts gäl
lande, mot annan väcka talan, som i 5 eller 
6 §§ av,ses, skall sådan talan anhängiggöras 
inom ett år från det skadeståndet blev 
guldet, därest detta skett utan rättegång, 
men i annat fall från det han genom ,dom, 
som mot 'honom vunnit laga 'kraft, för
pliktats att gälda skll!destånd. 

Har talan icke anhängiggjorts inom den 
tid, •som i 2 mom. stadgas, vare rätten till 
utfående av ersättning ,enligt denna lag 
förverkad; dock må, då skadeersättnings· 
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anspråk ömsesidigt framställts på grund 
av samma trafiksrulda, det ena anspråket 
kvittas mot det andra. 

Rätt till talan, som avses i denna lag, 
bevaras ej genom talan, som anhängig
gjorts på annan än i denna lag stadgad 
grund. 

15 §. 
I skrudeståndsmål, som anhängiggjorts 

med stöd av denna lag, skall det försäik:
ringsbolag, hos vilket försäikringsplikten 
fullgjorts, instämmas att höl'as, och är för
säJkringsbolaget 1berättigat att självständigt 
anlita rättsmedel. 

Har försäkring tagits i flere bolag, skall 
stämningen delgivas något av dessa bolag. 

16 §. 
Vid avgörandet av huruvida och till vil

ket belopp skadestånd ,enEgt denna lag 
skall erläggas må dolllStolen fritt pröva 
ant vad i målet förel\1ommit. 

17 §. 
Skadeståndstalan, som med stöd av l, 2, 

5 eller 6 § anhängiggjorts mot ägare, 
förare eller innehavare av motorfol'don 
eller mot den, som utan lov brukat sådant 
fordon, kan på begäran av part eller för
säkringsbolag, som instämts fö,r att höras, 
med rättens begivande handläggas jämväl 
i rättegång, som i den för brottmål stad
grude ordning vid samma domstol är an
hängig mot den, som vållat skadan, och · 
skall i utslag~t den grund, ,på vilken skade
stånd utdömts, nämnas samt v1d medde
lande av utlåtande rörande skyldigheten 
att utgiva gottgörelse för rättegångskost
nad det belopp, som hänför sig till hand
läggningen av skadeståndstalan, uttryckli
gen angivas. 

Prövar rätten, att skadeståndstalans 
handläggning i samband med brottmålet 
icke är ändamålsenlig, vare berättigad för
ordna, att skadeståndstrularr skall såsom sär
skilt tvistemål handläggas. 

18 §. 
Undergår olägenheten av kroppsskada, 

som berättigar till livränta, med avseende å 
den skadades förvärvsförmåga väsentlig 
minskning eller okning efter det livräntans 
belopp fastställts, 'eller födes barn efter 
den, som ljutit döden, eller avlider hans 
änka efter det förnörjningspensionen fast
ställts, äge såväl den, vi!JJ~en utb~talar er
sättning, som den, till vilken den ,erlägges, 
rätt att bringa frågan om livräntan elier 
försörjningspensionen i dessa delar under 
rättens prövning. 

19 §. 
Har skada uppstått i följd av trafilk med 

motorfordon, som äges av staten, och kan 
överenskommclse i saken parterna emellan 
ic,ke genast uppnås, avgör statens olycks
fallsbyrå om och till vilket belopp !Skade
stånd skall utgå av statsmedel. 

Den, som icke önskar bringa ärendet un
der statens olycksfallsbyrås prövning el~er 
icke nöjes åt olycksfallsbyråns avgörande 
beträffande skadestånd, vare berättigad att 
söka ersättning i den uti 14 § stadgade 
ordningen. 

4 kap. 

Härskilda stadganden. 

20 §. 
Var, som enligt denna lag erhållit skade

stånd, äge rä:tt att söka sådant jämväl av 
den, som vållat skadan, eller av annan er
sättningsskyldig, dock icke mer än det be
lopp, varmed fu1l ersättning överstiger det 
enligt denna lag beviljade skadeståndet. 

Den, som erlagt ersättning enligt denna 
lag, äge söka å:ter vad han utgivit av den, 
som uppsåtligen eller av vållande orsakat 
skadan. Av annan ersättningss1kyldig må 
han av det skadestånd han 'el"lagt återfå 
det belopp, som av rätten prövas skäligt, 
där ej rätten med hänsyn till' omständig
heterna bestämmer, att han ensam skall 
svara för skadan. Försäik:ring.sgival'es ena-
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hanida rätt mot försäJkcringshavare är dock 
beroende av villkoren i försäJkrin:gsavtalet. 

21 §. 
Livränta eller försörjningspension, som 

enligt denna rlag Skall utgå, må ej till an
nan överlåtas, ej heller utmätas. 

Dock må domstol på framställning av 
vederbörande vårdnämnd kunna förordna, 
att errsättningen eUer en del därav skall 
utbetalas ti1l vårdnämnden för att använ
das till den ersättningsberättigades eller 
hans anhörigas försörjning. 

22 §. 
Såsom barn :till den, som ljutit döden, 

anses i denna lag även hans 1barn utom 
äiktenSkap och hans adoptivbarn, så ·ock 
hans makas äkta barn och adoptivbarn. Har 
adoptionen ägt rum efter det den trafik
skada skett, rSOm givit upphov till ersätt
ningsskyldigheten, vare dock ,sådant rudop· 
tivbarn icke berättigat ti1l försörjningspen
sion. 

23 §. 
V ar, som i trafik använder motorfordon, 

som honom veterligen icke är försäkrat en
ligt 9 §, straffes med högst tvåhundra 
dagsböter. 

Helsingfors den 16 april 1937. 

Lag samma vare i fråga om ägare eller 
innehavare av motorfordon, som tillåter 
att i l m,om. avs·ett motorfordon användes 
i trafik. 

24 §. 
Närmare bestämmelser angående verk

stäHigheten av denna lag utfärdas genom 
förordning. 

25 §. 
Denna lag träder i kraft den l januari 

193 och härigenom upphäves lagen den 
28 april 1925 angående ansvarighet för 
skada i följd av trafik med motorfordon. 
Före ikraftträdandet av denna lag kunna 
dock nödiga åtgärder för dess verkställighet 
vidtagas. 

Försäikring, :som enligt lagen den 28 rupril 
1925 tagits i försäkringsbolag, som före 
den l november 193 erhållit i 11 § nämnd 
koncession, fortfar efter ikraftträdandet av 
denna lag att gälla såsom rövsärkring renligt 
9 §, där ej fordonets ägare låtit taga så
dan försäkring. Har försäkring enligt 
den äldre lagen tagits i bolag, som 
icke inom ovannämnda tid beviljats konces
sion, upphör sådan försärkring att gälla Tid 
denna 1ags ikraftträdande, och är bolaget 
skyldigt att före den l december 193 un
derrätta försäkringstagaren om försälk
ringsavtalets upphörande. 

Republikens President 

KYö.STI KALLIO. 

Socialminister J. W. Keto. 
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Lagutskottets betänkande N:o 7 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
ansvarighet för skada i följd av trafik med motorfordon. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 sistlidne april till lagutskottet för 
beredning remitterat regeringens ovan
nämnda proposition n: o 60. Qtskottet, vars 
delegation såsom sakkunniga hört jurisdok
torn Arvo Sipilä, hovrättspresidenten J. E. 
Wilskman, professorn O. Hj. Granfelt, verk
ställande direktören, filosofiedoktorn 
Frithiof Nevanlinna, övermatematikern, fi
losofiedoktorn Yrjö Leinberg, försäkrings
direktören H. A. Parmala och direktören 
K. Aalto, har ansett sig kunna förorda det 
i propositionen ingående lagförslaget med 
nedan anförda ändringar. 

Enligt 2 § i lagförslaget vore endast så
dan ägare av motorfordon, som är befriad 
från försäkringsplikt, ansvarig för inträf
fad skada, då fordonet användes av någon 
utan lov. Därest ägaren vore försäkrings
pliktig, skulle han i det fall, som avses 
i paragrafen, icke vara ansvarig för ska
dan. Då åter den, som lidit skada, enligt 
9 § är berättigad till ersättning av försäk
ringsgivaren endast på grund av laga 
kraft vunnen dom mot ägaren, föraren, 
innehavaren eller den, som utan lov an
vänt fordonet, men den sistnämnda ofta 
förbliver okänd och klarhet om honom icke 
kan vinnas, och fördenskull mot honom icke 
kan föras talan, kunde icke den, som lidit 
skada, vid sådant förhållande i fall av 
ovananfört slag kräva ersättning av nå
gon. På grund därav har utskottet fun
nit nödigt föreslå, att den ifrågavarande 
inskränkningen i ägarens ansvar måtte ute
slutas ur 2 §. 1\garens slutliga ansvar 

skulle icke på grund härav ökas, enär för
säkringen skulle täcka detsamma. 

Därest skadan berodde på användningen 
av sådant motorfordon, om vilket klarhet 
icke vunnits eller vars ägare försummat sin 
försäkringsplikt, och drabbat person, som 
befunnit sig i annat motorfordon, skulle 
försäkringsbolagen enligt 3 § 2 mom. en
dast i det fall ansvara för skadan, att sist
nämnda fordon icke varit i rörelse, då ska
dan skedde. Utskottet har icke ansett, att 
en inskränkning av ansvarigheten på en 
dylik grund trälfat det riktiga, utan har 
föreslagit, att momentet måtte ändras där
hän, att sagda ansvarighet skulle drabba 
försäkringsbolagen i det fall, att det av 
omständigheterna framgår, att skadan orsa
kats av bristfällighet hos det fordon, som 
åsamkat skadan, eller vållats av föraren. 
Ansvarigheten skulle sålunda vara beroende 
därav, huruvida orsaken till skadan legat 
hos fordonet eller hos dess förare, och be
visningsskyldigheten bleve den motsatta 
mot vad i 1 § 1 mom. stadgas. 

Utskottet har föreslagit, att det i 7 § 
1 a punkten angivna skadeståndet skulle 
utvidgas att omfatta jämväl reparation och 
förnyelse av proteser och speciella förband, 
där detta med hänsyn till den persons eko
nomiska förhållanden, vilken lidit skada, 
är av behovet påkallat. stadgandet skulle 
i så fall motsvara 4 punkten i 15 § 2 mom. 
i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring. 

Enligt vad utskottet erfarit, komme för
säkringspremierna dels på grund av den 
utvidgade skadeståndsplikten, dels till följd 
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av de i 8 § föreslagna ersättningsbeloppen 
att stiga med 30-40 %. Då såväl en 
utvidgning av ersättningsskyldigheten som 
de föreslagna ersättningsbeloppen måste 
anses skäliga, har utskottet icke funnit an
ledning att föreslå annan ändring i de
samma, än vad under 7 § sagts. 

De i 9 § föreslagna ändringarna beröra 
icke paragrafens sakliga innehåll, utan ut
göra endast förtydliganden. 

Det helt och hållet på fri prövning grun
dade koncessionssystem, som ingår i 11 § 
i lagförslaget, har utskottet icke ansett sig 
kunna förorda, utan har utskottet föresla
git, att paragrafen måtte ändras därhän, 
att koncession icke skulle förvägras för
säkringsbolag, vilket bör anses kunna till 
fullo svara för de ersättningar, vilka en
ligt lagen böra erläggas, och även i öv
rigt är i stånd att på ett ändamålsenligt 
sätt handhava försäkringsverksamheten. I 
analogi härmed komme återkallande av kon
cession i fråga endast i det fall, att de 
därmed förenade villkoren icke uppfyllts 
eller att omständigheter senare yppa sig, 
vilka, därest fråga vore om ansökan om 
koncession, skulle föranleda ett avböjande 
av denna. 

17 § i lagförslaget skulle, enligt vad jäm
väl en del sakkunniga uttalat, vara ägnad 
att medföra förvirring och svårigheter, och 
kunde detta ha till följd, att vid samma 
rättegäng bevisningsskyldigheten med av
seende å samma omständighet bleve olika, 
beroende på, huruvida fråga vore om 
straff- eller skadeständsyrkan. Denna 
olika fördelning av bevisningsskyldigheten 
kunde även leda därhän, att i samma mål 
samma omständighet ansäges bevisad med 
avseende å skadeståndsyrkandet, men obe
visad med avseende å straffyrkandet. Li
kaså vore sätten för ändringsansökan med 

avseende å ersättningsyrkandet olika, be
roende på, huruvida detsamma dreves skilt 
för sig eller i samband med straffyrkandet, 
och kunde avgörandet beträffande ersätt
ningsyrkandet till och med bliva hemställt. 
Då ett dylikt resultat icke kan försvaras, 
har utskottet föreslagit, att paragrafen 
måtte uteslutas. 

25 (24) § i lagförslaget har uppgjorts 
med beaktande av, att den nya lagen skulle 
träda i kraft redan från och med ingången 
av år 1938. Då detta dock icke torde vara 
möjligt, har utskottet ändrat paragrafen 
sålunda, att densamma är tillämplig även i 
det fall, att lagen träder i kraft senare. 

Utöver redan relaterade ändringar har 
utskottet föreslagit en del förtydliganden 
och i huvudsak formella ändringar i 3, 4, 
6, 7, 8, 19 (20) och 22 (23) §§. 

Utskottet har föreslagit, att lagförslagets 
rubrik för uppnående av en kortfattad 
form skulle erhålla den ändrade lydelsen 
,lag om motorfordonsansvarighet' '. Detta 
har medfört en förtydligande ändring jäm
väl i 1 §. 

Slutligen har utskottet funnit det vara 
skäl att framhålla, att man av propositio
nens motivering får den uppfattningen, 
att ägaren enligt lagförslaget vore ansva
rig även för icke vållad skada. Detta 
vore dock icke enligt 1 § 1 mom., än 
mindre enligt 2 mom., fallet, utan enligt 
1 mom. skulle bevisningsskyldigheten, med 
avvikelse från vad annars i allmänhet är 
gällande, endast åvila ägaren. 

Med stöd av vad ovan uttalats får ut
skottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga det 
i propositionen ingående lagförsla
get sålydande: 



Motorfordonsansvarighet. 3 

Lag 
om motorfordonsansvarighet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Ansvarighetens grund och innebörd. 

l §. 
För skada, som i följd av trafik med 

automobil eller annat motorfordon drabbar 
person eller egendom, som ieke med fordo
net befordras, vare fordonets ägare ansva
rig; dock vare ägaren från ansvarighet fri, 
där av omständigheterna framgår, att ska
dan varken orsakats av bristfällighet å for
donet eller vållats av föraren. 

Likaså svare ägaren för skada, som drab
bar person, som mot ersättning befordras 
med motorfordon, vilket tillhandahålles all
mänheten, där skadan orsakats av brist
fällighet å fordonet eller vållats av föraren. 

Föraren vare lika med ägaren ansvarig 
för skada i följd av trafik med motorfor
don, där han är till skadan vållande. 

2 §. 
Brukar någon utan lov annans motor

;fordon, svare ( utesl.) för skada, som där
under inträffar. Fordons ägare (utesl./ 
vare dock även i sådant fall ansvarig för 
skadan med rätt att av den, som utan lov 
brukade fordonet, söka åter vad han i 
stöd av denna lag (utesl.) i skadestånd 
utgivit. 

3 §. 
Skada, som drabbat person eller ock 

husdjur, med undantag av hund eller katt, 
och för vilken motorfordons ägare eller 
den, som utan lov brukar sådant, är an
svarig, skall ersättas 'av de i 11 § nämnda 
försäkringsbolagen gemensamt, där utred
ning ej kunnat erhållas om det motorfor
don, som orsakat skadan, eller där skadan 
skett i följd av trafik med motorfordon, 

vars ägare, ehuru icke i stöd av 10 § be
friad från försäkringsplikten, likväl under
låtit att taga i 9 § avsedd försäkring. 

H ar skada, som vållats vid trafik med 
motorfordon, om vilket klarhet icke vun
nits, drabbat person eller i 1 momentet 
avsett ·husdjur, som vid skadans inträf
fande befunnit sig i ett annat motorfor
don, erlägges ersättning enligt 1 momentet 
dock endast ifall av omständigheterna 
framgår, att skadan orsakats av bristfäl
lighet å det förstnämnda fordonet eller vål
lats a.v dess förare. 

4 §. 
Har den, som skadan led, genom eget 

vållande därtill bidragit eller har omstän
dighet, som ej står i samband med motor
fordonets drift, medverkat till skadan, för
ordne rätten, efter vad i varje fall prövas 
skäligt, huruvida skadestånd skall utgivas 
och i så fall huru mycket. 

5 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

6 §. 
Har ägare av motorfordon upplåtit det

samma till annans brukande med befogen
het för denne att anställa förare å fordonet, 
vare innehavaren lika med motorfordonets 
ägare ansvarig för skada, som i följd av 
trafik med motorfordonet inträffar. Lag 
samma vare, om fordonet upplåtits åt inne
havaren utan sådan befogenhet, som nämnd 
är, men innehava·ren likväl anlitar annan 
förare än den av ägaren anställde samt 
skada under denne förares handhavande av 
fordonet inträffar. Fordonets ägare have 
rätt att i dessa fall av innehavaren söka 
åter, vad han nödgats i skadestånd utgiva. 
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7 §. 
I skadeständ skall utgivas: 

l) där någon lidit kroppsskada, 
a) kostnaderna för sjukvärd samt första 

anskaffningen av konstgjorda lemmar, spe
ciella förband och annat dylikt, så ock 
för reparation och förnyelse av dessa, där 
sådant med hänsyn till den skadades eko
nomiska förhållanden är av behovet på
kallat; 

b) skälig ersättning för av skadan för
anledd övergående förlust eller nedsättning 
av förvärvsförmågan; och 

c) en ärlig livränta vid bestående förlust 
eller nedsättning av förvärvsförmågan 
eller ock, där rätten prövar skäligt, ett 
livräntekapital, beräknat enligt av social
ministeriet fastställda grunder ; 

2) där skadan lett till döden, 
a) jämte här ovan under punkterna a 

och b nämnd gottgörelse, skälig ersättning 
för begravningskostnaderna; och 

b) en årlig försörjningspension åt den 
efterlevande maken så länge han eller hon 
lever ogift, (utesl.) åt änkling likväl en
dast, ifall hustrun på grund av mannens 
oförmåga till arbete varit hans huvudsak
liga försörjare, åt efterlämnade barn ända 
till 17 års ålder eller för längre tid, därest 
barnet på grund av bestående, arbetsför
mågan nedsättande orsak då ännu icke kan 
försörja sig självt, ävensom, såvida den 
avlidne icke efterlämnat till försörjnings
pension berättigade barn, åt övriga perso
ner, vilka den avlidne i livstiden enligt 
lag varit skyldig att försörja och försörjt; 
samt 

3) där egendom förstörts eller skadats, 
gottgörelse enligt rättens prövning an

tingen genom den skadade egendomens för
sättande i det skick, vari den befann sig 
innan skadan skedde, eller i form av ett 
motsvarande penningbelopp eller ersätt
ning, motsvarande den förstörda egendo
mens värde eller den skadade egendomens 

minskning i värde enligt å orten rådande 
pris vid den tid, då skadan skedde. 

8 §. 
De högsta ersättningsbelopp, som enligt 

7 § kunna komma att utgivas, äro: 
a) i årlig livränta åt varje skadad 12,000 

mark; 
b) i årlig försörjningspension åt den 

efterlevande maken efter envar dödad, 
6,000 mark; 

c) i årlig försörjningspension åt barn 
efter envar dödad, ifall den avlidnes make 
lever, 3,000 mark, men eljest 6,000 mark; 

d) i årlig försörjningspension åt annan 
i 7 § 2 b punkten avsedd efterlevande 
till envar dödad 3,000 mark; 

e) ersättning, som nämnes i 7 § l a och 
l b samt 2 a punkterna samnianlagt 25,000 
mark för varje person, som skadats ellet· 
dödats; samt 

f) för egendom, som förstörts eller ska
dats genom samma trafikolycka, 50,000 
mark. 

Enligt punkterna c och d i l momentet 
erlägges dock efter en och samma avlidne 
årligen såsom försörjningspension samman
lagt högst 6,000 mark eller, där ej heller 
den avlidnes make lever, högst 12,000 
mark. Skulle sagda pensioner, beräknade 
-enligt l momentet, överstiga ovannämnda 
belopp, böra de i motsvarande mån nedsät
tas till dessa belopp. 

2 kap. 
Ansvarighetsfö1·säkring och försäkrings-

. bolag. 

9 §. 
Ägare av motorfordon, som skall använ

das i trafik, vare pliktig att taga försäk
ring till säkerhet för den ersättningsskyl
dighet, som han, fordonets förare eller in
nehavare eller den, som utan lov brukar 
detsamma, enligt denna lag kan bliva un
derkastad, så ock, där ersättningsskyldig
heten fastställts genom laga kraft vunnen 



Motorfordonsansvarighet. 5 

dom, för skyldigheten att erlägga rätte
gångskostnad. I stöd av sådan trafikförsäk
ring är den, som lidit skada, utan avseende 
å villkoren i försäkringsavtalet, berättigad 
till ersättning av försäkringsgivaren, ifall 
motorfordonets ägare, förare, innehavare 
eller den, som utan lov brukat fordonet, 
på grund av laga kraft vunnen dom är 
skyldig att åt honom utgiva ersättning. 

Fordran, som motorfordons ägare, förare, 
innehavare eller den, som utan lov brukat 
fordonet, har hos tredje person på grund 
av trafikskada, fö1· vilken försäkringsgiva
ren jämlikt 1 momentet äger erlägga er
sättning, övergår till försäkringsgivaren, 
dock icke utöver det ersättningsbelopp, som 
av denne erlagts. Lag samma vare beträf
fande (utesl.)fordran, som preskriberats, 
men det oaktat enligt vad i 14 § 3 mom. 
(utesl.) stadgas kan användas till kvitt
ning. 

10 §. 
( Likasom i regeringens proposition.) 

11 §. 
I 9 § avsedda försäkringar få meddelas 

av inhemska försäkringsbolag, vilka av 
statsrådet på därom gjord ansökan bevil
jats koncession. (Utesl.) 

Koncession, som kan givas på de villkor 
statsrådet finner nödiga, må icke förväg
ras försäkringsbolag, som prövas kunna till 
fullo svara för de ersättningar, vilka jäm
likt denna lag skola erläggas, och även 
eljest på ett ändamålsenligt sätt handhava 
försäkringsvM·ksamheten. Uppfyllas icke 
föreskrivna villkor eller yppa sig senare 
omständigheter, vilka, därest fråga vore om 
koncessionsansökan, skulle föranleda dess 
avböjande, kan koncessionen återkallas. 

12 och 13 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

3 kap. 

Bökande av ersättning och handläggning 
av ersättningsärenden. 

14-16 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

17 §. 
(Utesl.) 

17 (18) och 18 (19) §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

4 kap. 

Särskilda stadganden. 

19 (20) §. 
Var, som enligt denna lag erhållit skade

stånd, äge rätt att söka sådant jämväl av 
den, som jämlikt annan lag är ersättnings
skyldig, dock icke mer än det belopp, var
med i stöd av annan lag fastställd ersätt
ning överstiger det förstnämnda skadestån
det. 

Den, som erlagt ersättning enligt denna 
lag, äge söka åter vad han utgivit av den, 
som uppsåtligen eller av vållande orsakat 
skadan. Av annan ersättningsskyldig må 
han av det skadestånd han erlagt återfå 
det belopp, som av rätten prövas skäligt, 
där ej rätten med hänsyn till omständighe
terna bestämmer, att han ensam skall svara 
för skadan. Försäkringsgivares enahanda 
rätt mot ägare, förare elle1· innehavare av 
motorfordon eller den, som utan lov bru
kat sådant, är dock beroende av villkoren 
i försäkringsavtalet. 

20 (21) och 21 (22) §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

22 (23) §. 
Har ägare av motorfordon, som jämlikt 

denna lag bör försäkras, underlåtit att full
göra sin försäkringsplikt och det oaktat 
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använder eller tillåter annan att använda 
fordonet, straffes med högst tvåhundra 
dagsböter. 

Lag samma vare, om någon annan än 
ägaren använder motorfordon, som enligt 
denna lag bör försäkras men som han vet 
vara oförsäkrat. 

23 (24) §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

24 (25) §. 
Denna lag träder i kraft den 

193 och härigenom upphäves lagen den 
28 april 1925 angående ansvarighet för 
skada i följd av trafik med motorfordon. 
E'öre ikraftträdandet av denna lag kunna 

Helsingfors den 28 oktober 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Söderhjelm, viceordföranden Ki
vimäki samt ledamöterna Asikainen, Ha
kala, Huotari, Hämäläinen, Kivioja, Koso-

dock nödiga åtgärder för dess verkställighet 
vidtagas. 

Försäkring, som enligt den i 1 momen
tet nämnda äldre lagen tagits i försäkrings
bolag, som (utesl.) erhållit i 11 § nämnd 
koncession, fortfar efter ikraftträdandet av 
denna lag att gälla såsom försäkring enligt 
9 §, där ej fordonets ägare låtit taga sådan 
försäkring. Har försäkring enligt den 
äldre lagen tagits i bolag, som icke (utesl.) 
beviljats koncession, upphör sådan försäk
ring att gälla vid denna lags ikraftträ
dande, och är bolaget skyldigt. att, på sätt 
genom förordning stadgas, underrätta för
säkringstagaren om försäkringsavtalets upp
hörande. 

nen, Kämäräinen, Lastu, Lauren, Lintu
lahti, Malmivaara, Nurmesniemi, Rapo och 
Soininen. 
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S t o r a u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 69 med 
anledning av regeringens proposition angående lag om 
ansvarighet för skada i följd av trafik med motorfordon. 

Efter det en av stora utskottet tillsatt 
delegation berett ärendet, har stora utskot
tet handlagt detsamma och beslutat omfatta 
det i regeringens proposition ingående lag
förslaget med de i lagutskottets betänkande 

Helsingfors den 13 november 1937. 

n: o 7 däri föreslagna ändringar och får 
förty vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifrå
gavarande lagförslag i enlighet med 
lagutskottets betänkande. 
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R i k s d a g e n s s v a r å. Regeringens proposition • 
angående lag om ansvarighet för skada i följd av trafik 
med motorfordon. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N: o 60 angående lag 
om ansvarighet för skada i följd av trafik 

med motorfordon, och har Riksdagen, som 
i ärendet emottagit Lagutskottets betän
kande N:o 7, antagit följande lag: 

Lag 
om ansvarighet vid trafik med motorfordon. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Ansvarighetens grund och inneböt·d. 

l §. 
För skada, som i följd av trafik med 

automobil eller annat motorfordon drabbar 
person eller egendom, som icke med fordo
net befordras, vare fordonets ägare ansva
rig; dock vare ägaren från ansvarighet fri, 
där av omständigheterna framgär, att ska
dan varken orsakats av bristfällighet å for- , 
donet eller vållats av föraren. 

Likaså svare ägaren för skada, som drab
bar person, som mot ersättning befordras 
med motorfordon, vilket tillhandahålles all
mänheten, där skadan orsakats av brist
fällighet å fordonet eller vållats av föraren. 

Föraren vare lika med ägaren ansvarig 
för skada i följd av trafik med motorfor
don, där han är till skadan vållande. 

2 §. 
Brukar någon utan lov annans motor

fordon, svare för skada, som därunder 
inträffar. Fordons ägare vare dock även 

i sådant fall ansvarig för skadan med rätt 
att av den, som utan lov brukade fordo
net, söka åter vad han i stöd av denna 
lag i skadestånd utgivit. 

3 §. 
Skada, som drabbat person eller ock 

husdjur, med undantag av hund eller katt, 
och för vilken motorfordons ägare eller 
den, som utan lov brukar sådant, är an
svarig, skall ersättas av de i 11 § nämnda 
försäkringsbolagen gemensamt, där utred
ning ej kunnat erhållas om det motorfor
don, som orsakat skadan, eller där skadan 
skett i följd av trafik med motorfordon, 
vars ägare, ehuru icke i stöd av 10 § be
friad från försäkringsplikten, likväl under
låtit att taga i 9 § avsedd försäkring. 

Har skada, som vållats vid trafik med 
motorfordon, om vilket utredning icke vun
nits, drabbat person eller i l momentet 
avsett husdjur, som vid skadans inträf
fande befunnit sig i ett annat motorfor
don, erlägges ersättning enligt l momentet 
dock endast ifall av omständigheterna 
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framgår, att skadan orsakats av bristfäl
lighet å det förstnämnda fordonet eller vål
lats av dess förare. 

4 §. 
Har den, som skadan led, genom eget 

vållande därtill bidragit eller har omstän
dighet, som ej står i samband med motor
fordonets drift, medverkat till skadan, för
ordne rätten, efter vad i varje fall prövas 
skäligt, huruvida skadestånd skall utgivas 
och i så fall huru mycket. · 

5 §. 
Har i följd av trafik med två eller flere 

motorfordon uppstått skada, för vilken de
ras ägare enligt denna lag äro ersättnings
pliktiga, vare de, en för alla och alla ·för 
en, ·ansvariga för skadeståndet och tage sig 
emellan del i ersättningens gäldande efter 
vad med hänsyn till omständigheterna prö
vas skäligt, dock sålunda, att ersättningen, 
där av omständigheterna framgår, att ska
dan orsakats av bristfällighet å något 
av fordonen eller vållats av dess förare, 
utan att sådan omständighet yppas beträf
fande annat fordon, skall gäldas av ägaren 
till förstnämnda fordon ensam. 

Tillskyndas i fall, som i l momentet sägs, 
ägaren till något av fordonen eller honom 
tillhörig egendom skada o0h framgår av 
omständigheterna, a:tt skadan orsakats av 
bristfällighet å annat fordon eller vållats 
av dess förare, utan att sådan omständig
het yppas beträffande förstnämnda fordon, 
vare ägaren till det andra fordonet skyldig 
att erlägga. hela ersättningen till den, som 
lidit slkadan. I annat fall varde skadestån
det jämkat efter vad rätten prövar skäligt. 

6 §. 
Har ägare av motorfordon upplåtit det

samma till annans brukande med befogen-

het för denne att anställa förare å fordonet, 
vare innehavaren lika med motorfordonets 
ägare ansvarig för skada, som i följd av 
trafik med motorfordonet inträffar. Lag 
samma vare, om fordonet upplåtits åt inne
havaren utan sådan befogenhet, som nämnd 
är, men innehavaren likväl anlitar annan 
förare än den av ägaren anställde samt 
skada under denne förares handhavande av 
fordonet inträffar. Fordonets ägare have 
rätt att i dessa fall av innehavaren söka 
åter, vad han nödgats i skadestånd utgiva. 

7 §. 
l skadestånd skall utgivas: 
l) där någon lidit kroppsskada, 
a) kostnaderna för sjukvård samt första 

anskaffningen .av konstgjorda lemmar, spe
ciella förband och annat dylikt, så ock 
för reparation och förnyelse av dessa, där 
sådant med hänsyn till den skadades eko
nomiska förhållanden är nödvändigt; 

b) skälig ersättning för av skadan för
anledd övergående förlust eller nedsättning 
av förvärvsförmågan; och 

c) en årlig livränta vid bestående förlust 
eller nedsättning av förvärvsförmågan 
eller ock, där rätten prövar skäligt, ett 
livräntekapital, beräknat enligt av social
ministeriet fastställda grunder ; 

2) där skadan lett till döden, 
a) jämte här ovan under punkterna a 

och b nämnd gottgörelse, skälig ersättning 
för begravningskostnaderna ; och 

b) en årlig· försörjningspension åt den 
efterlevande maken så länge han eller hon 
lever ogift, åt änkling likväl endast, ifall 
hustrun på grund av mannens oförmåga 
till arbete varit hans huvudsakliga försör
jare, åt efterlämnade barn ända till 17 års 
ålder eller för längre tid, därest barnet 
på grund av bestående, arbetsförmågan 
nedsättande orsak då ännu icke kan för
sorJa sig självt, ävensom, såvida den av
lidne icke efterlämnat till försörjnings-
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pension berättigade barn, åt övriga perso
ner, vilka den avlidne i livstiden enligt 
lag varit skyldig att försörja och försörjt; 
samt 

3) där egendom förstörts eller skadats, 
gottgörelse enligt rättens prövning an

tingen genom den skadade egendomens för
sättande i det skick, vari den befann sig 
innan skadan skedde, eller i form av ett 
motsvarande penningbelopp eller ersätt
ning, motsvarande den förstörda egendo
mens värde eller den skadade egendomens 
minskning i värde enligt å orten rådande 
pris vid den tid, då skadan skedde. 

8 §. 
De högsta ersättningsbelopp, som enligt 

7 § kunna komma att utgivas, äro: 
a) i årlig livränta åt varje skadad 12,000 

mark; 
b) i årlig försörjningspension åt den 

efterlevande maken efter envar dödad, 
6,000 mark; 

c) i årlig försörjningspension åt barn 
efter envar dödad, ifall den avlidnes make 
lever, 3,000 mark, men eljest 6,000 mark; 

d) i årlig försörjningspension åt annan 
i 7 § 2 b punkten avsedd efterlevande 
till envar dödad 3,000 mark; 

e) ersättning, som nämnes i 7 § l a och 
l b samt 2 a punkterna sammanlagt 25,000 
mark för varje person, som skadats eller 
dödats; samt 

f) för egendom, som förstörts eller ska
dats genom samma trafikolycka, 50,000 
mark. 

Enligt punkterna c och d i l momentet 
erlägges dock efter en och samma avlidne 
årligen såsom försörjningspension samman
lagt högst 6,000 mark eller, där ej heller 
den avlidnes make lever, högst 12,000 
mark. Skulle sagda pensioner, beräknade 
enligt l momentet, överstiga ovannämnda 
belopp, böra de i motsvarande mån nedsät
tas till dessa belopp. 

2 kap. 

Ansvarighetsförsäkring och försäkrings
bolag. 

9 §. 
Ägare av motorfordon, som skall använ

das i trafik, vare pliktig att taga försäk
ring till säkerhet för den ersättningsskyl
dighet1 som han, fordonets förare eller in
nehavare eller den, som utan lov brukar 
detsamma, enligt denna lag kan bliva un
derkastad, så ock, där ersättningsskyldig
heten fastställts genom laga kraft vunnen: 
dom, för skyldigheten att erlägga rätte
gångskostnad. I stöd av sådan trafikför
säkring är den, som lidit skada, utan av
seende å villkoren i försäkringsavtalet, be
rättigad till ersättning av försäkrings
givaren, ifall motorfordonets ägare, förare, 
innehavare eller den, som utan lov brukat 
fordonet, på grund av laga kraft vunnen 
dom är skyldig att åt honom utgiva ersätt
ning. 

Fordran, som motorfordons ägare, förare, 
innehavare eller den, som utan lov brukat 
fordonet, har hos tredje person på grund 
av skada vid trafik, för vilken skada för
säkringsgivaren jämlikt l momentet äger 
erlägga ersättning, övergår till försäkrings
givaren, dock icke utöver det ersättnings
belopp, som av denne erlagts. Lag samma 
vare beträffande fordran, som preskribe
rats, men det oaktat enligt vad i 14 § 
3 mom. stadgas kan användas till kvitt
ning. 

10 §. 
För användningen av motorcykel, som 

saknar sidovagn och vars egen vikt uppgår 
till högst 50 kilogram, är ägaren icke för
säkringspliktig. 

Undantagna från försäkringsplikten äro 
republikens president och staten, så ock 
fräJlllllla:nde statsöverhuvud, medlem av 
främmande regerande furstehus samt, på 
grund av ömsesidighet, främmande maJkts 
härvarande beskiek:ning eller konsulat till-
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hörand(l personer, som icke äro finska med
borgare. 

statsrådet kan på anhållan bevilja 1be
frielse från försäkringsplikt för högst ~em 
år i sänder. För sådan befrielse kunna upp
ställas villkor, i vilka kan ingå skyldighet 
att deltaga i den ansvarighet, som i 3 § 
stadgats för försäkringsanstalterna. 

11 §. 
I 9 § avsedda försäkringar få meddelas 

av inhemska försäkringsbolag, vilka av 
statsrådet på därom gjord ansökan bevil
jats koncession. 

Koncession, som kan givas på de villkor 
statsrådet finner nödiga, må icke förväg
ras försäkringsbolag, som prövas kunna till 
fullo svara för de ersättningar, vilka jäm
likt denna lag skola erläggas, och även 
eljest på ett ändamålsenligt sätt handhava 
försäkringsverksamheten. Uppfyllas icke 
föreskrivna villkor eller yppa sig senare 
omständigheter, vilka, därest fråga vore om 
koncessionsansökan, skulle föranleda dess 
avböjande, kan koncessionen återkallas. 

12 §. 
De försäkringsbo'lag, vilka erhållit i 11 § 

nämnd koncession, böra organisera sig så
som en trafikförsäkringsförening, vil:ken 
!rtår under socialministeriets ikontroll och 
vars stadgar fastställas av ministeriet. 

13 §. 
Försäkringspremie för i 9 § av denna Jag 

stadgad försäkring skall faststMlas så, ·att 
den förslår till täckande av den försäkrade 
ansvarigheten samt skäliga omkostnader. 
Å grunderna för iberäknande av sådan pre
mie skall socialministedets fastställelse ut
verkas. 

Premie är utan dom eller utslag utmät
ningsgilL Har motorfordon övergått till 
annan ägare, må det dock kunna utmätas 
för nämnda premie, där premien ej hos 
den tidigare ägaren kunnat utfås inom tre 

månader från förfallodagen och från för
fallodagen ej förflutit längre tid än ett år. 

3 kap. 

Sökande av et•sättning och handläggning 
av ersättningsärenden. 

14 §. 
Laga domstol i mål, varom i denna lag 

stadgas, är alLmän underrätt på den ort, 
där skadan timat eller där den, hos vilken 
ersättning s&:,es, har sitt bo och hemvist. 

Talan om skadestånd skall i den för 
tvistemål stadgade ordningen anhängig
göras inom två år, räknat, i fråga om 
Skada å egendom och kroppsskaida utan 
dödlig påföljd, från den dag skadan skett, 
men ~ljest från dödsdagen. Påynkas er
sä.ttning med stöd av 3 §, skall talan inom 
samma tid anhängiggöras mot något i 11 § 
nämnt försäkringsbolag. Önskar den, mot 
vilken anspråk på skadestånd gjorts gäl
lande, mot annan väcka talan, som i 5 eller 
6 § avses, skall sådan talan anhängiggöras 
inom ett år från det skadeståndet blev 
guldet, därest d~ta skett utan rättegång, 
men i annat fall från det han genom dom, 
som mot honom vunnit :}aga kraft, för
pliktats att gälda s'kadestånd. 

Har talan i0ke anhängig g j orts inom den 
tid, som i 2 momentet stadgas, vare riiltten 
till utfående av ersättning enligt denna lag 
förverkad; dock må, då skrudeersättnings
anspråk ömsesidigt framställts på grund 
av samma vid trafik uppkomna skada, det 
ena anspråket kvittas mot det andra. 

Rätt till talan, som avses i denna lag, 
bevaras ej genom talan, som anhängig
gjorts på annan än i denna lag stadgad 
grund. 

15 §. 
I ska:deståndsmål, som anhängiggjorts 

med stöd av denna lag, skall det försäk
ringsbolag, hos vilket försä:kringspUkten 
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:fullgjorts, instämmas att höras, och är :för
säJkringsbolaget berättigat att självständigt 
anlita rättsmedel. 

Har försä:kring tagits i flere bolag, skall 
stämningen delgivas något av dessa bolag. 

16 §. 
Vid avgörandet av huruvida och till vil

ket belopp skadestånd enJ.igt denna lag 
skall erläggas må domstolen fritt pröva 
allt vad i målet :förekommit. 

17 §. 
Undergår olägenheten av kroppsskada, 

som berättigar till livränta, med avseende å 
den skadades förvärvsförmåga väsentlig 
minskning eller okning efter det livräntans 
belopp fastställts, eller födes barn efter 
den, som ljutit döden, eller avlider hans 
änka efter det försörjningspensionen fast
ställts, äge såväl ·den, viThen utbetalar er
sättning, som den, till vilken den ·erlägges, 
rätt att brin~a :frågan om livräntan eller 
försörjningspensionen i dessa delar under 
rättens prövning. 

18 §. 
Har skada uppstått i följd av trafiik med 

motorfordon, som äges av staten, och kan 
överenskommelse i saken parterna emeHan 
icke genast uppnås, avgör statens oly~ks

fallsbyrå om och till vilket belopp skade
stånd skall utgå av statsmedel. 

Den, som icke önskar bringa ärendet un
der statens olycksfallsbyrås prövning elier 
icke nöjes åt olycksfallsbyråns avgörande 
beträffande skadestånd, vare berättigad att 
söka ersättning i den uti 14 § stadgade 
ordning. 

4 kap. 

Särskilda stadganden. 

19 §. 
Var, som enligt denna lag erhållit skade

stånd, äge rätt att söka sådant jämväl av 
den, som jämlikt annan lag är ersättnings-

skyldig, dock icke mer än det belopp, var
med i stöd av annan lag fastställd ersätt
ning överstiger det förstnämnda skadestån
det. 

Den, som erlagt ersättning enligt denna 
lag, äge söka åter vad han utgivit av den, 
som uppsåtligen eller av vållande orsakat 
skadan. A v annan ersättningsskyldig må 
han av det skadestånd han erlagt återfå 
det belopp, som av rätten prövas skäligt, 
där ej rätten med hänsyn till omständighe
terna bestämmer, att han ensam skall svara 
:för skadan. Försäkringsgivares enahanda 
rätt mot ägare, förare eller innehavare av 
motorfordon eller den, som utan lov bru
kat sådant, är dock beroende av villkoren 
i försäkringsavtalet. 

20 §. 
Livränta eller försörjningspension, som 

enligt denna Jag skall utgå, må ej till an
nan överlåtas, ej heller utmätas. 

Dock må domstol på framställning av 
vedel'börande vål'dnämnd kunna förordna, 
att ersättningen eller en del därav skall 
utbetalas ti1l vårdnämnden :för att använ
das till den el'sättningsberättigades eller 
hans anhörigas försörjning. 

21 §. 
Såsom barn till den, som ljutit döden, 

anses i denna lag även hans barn utom 
älktenskap och hans adoptivbarn, så ock 
hans makas äkta barn och adoptivbarn. Har 
adoptionen ägt rum efter det den skada vid 
trafik skett, som givit upphov till ersätt
ningsskyldigheten, vare dock sådant a:Jdop
tivbarn icke berättigat ti11 försörjningspen
sion. 

22 §. 
Har ägare av motorfordon, som jämlikt 

denna lag bör försäkras, underlåtit att :full
göra sin försäkringsplikt och det oaktat 
använder eller tillåter annan att använda 
fordonet, straffes med högst tvåhundra 
dagsböter. 
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Lag samma vare, om någon annan än 
ägaren använder motorfordon, som enligt 
denna lag bör försäkras men som han vet 
vara oförsäkrat. 

23 §. 
Närmare bestämmelser angående verk

ställigheten av denna lag utfärdas genom 
förordning. 

24 §. 
Denna lag träder i kraft den ....... . 

193 . , och upphäves härigenom lagen den 
28 april 1925 angående ansvarighet för 
skada i följd av trafik med motorfordon. 
Före ikraftträdandet av denna lag kunna 

Helsingfors den 19 november 1937. 

dock nödiga åtgärder för dess verkställighet 
vidtagas. 

Försäkring, som enligt den i 1 momen
tet nämnda äldre lagen tagits i försäk
ringsbolag, som erhållit i 11 § nämnd kon
cession, fortfar efter ikraftträdandet av 
denna lag att gälla såsom försäkring enligt 
9 §, där ej fordonets ägare låtit taga så
dan försäkring. Har försäkring enligt den 
äldre lagen tagits i bolag, som icke be
viljats koncession, upphör sådan försäkring 
att gälla vid denna lags ikraftträdande, 
och är bolaget skyldigt att, på sätt genom 
förordning stadgas, underrätta försäkrings
tagaren om försäkringsavtalets upphörande. 



1937 års riksdag N :o 61. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
av anslag f'or anskaffande av maskiner till statens gevärsfabrik. 

statens gevärsfabrik i Jyväskylä har allt 
sedan den grundades huvudswkligen till
verkat snabbeldsgevär, vi1ka V'id utgången 
av innevarande år komma att stiga till ett 
antal, som ungefär motsvarar försvars
väsendets grundbehov. Nästa år borde 
fabriken i större antal börja tillverka ält
tare handvapen, pistoler, vilket arbete kom
mer att räcka i flere år. Det maskineri, 
som i tiden anskaffades till gevärsfabriken, 
var sammansatt med 'hänsyn till tillverk
ningen av snwbbeldsgevär, och hör, i fall 
man önskar få tillve11kning av pistoler att 
fortlöpa i större serier, kompletteras med 
för detta ar-hete lämpliga maskiner, för 
vilket ändamål sammanlagt 14 nya maski
ner räknas vara erforderliga. Priset ut
gör i medeltal 200,000 mark per styck, var
för för anskaffning av nämnda maskiner 
erfordras sammanlagt 2,800,000 mark. 
Monteringskostnaderna samt utgifterna för 
vissa nödvändiga hjälpmedel uppskattas 

Helsingfors ·den 16 april 1937. 

1Jill 300,000 mark, varför det totala anslags
behovet utgör 3,100,000 mark. 

Då leveranstiden för maskiner under nu
varande exceptionella förhållanden är syn
nerligen lång, nämligen 12-15 månader, 
borde anskaffningen ske redan under inne
varande år, så att fabriken redan nästa år 
kunde börja tillverka pistoler. 

I stöd av det ovan anförda föreslås, 
att Riksdagen 

måtte besluta att i statsförslaget 
för innevarande år under ett nytt 
2 b moment 19 Huvudtiteln I kapit
let bevilja ett reservationsanslag om 
3,100,000 mark för anskaffande av 
maskiner till statens gevärsfabrik; 
samt 

måtte berättiga statsrådet att UU 
bestridande av ovannämnda utgift 
använda till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLirO. 

Försvarsminister J uho N iukkanen. 
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S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 53 med 
anledning av reg1eringelliS :proposition angående berviljande 
av amialg .för amka,ffamde av ma,sikiner till statens gevärs
fa,brik. 

Riksdagen har jämte protokdllsutdrag av 
den 17 innevarande a,pril ~tiH sta·tsutskottet 
för beredning remitterat regeringens (pro
position n: o 61 angående beviljande av 
anslag för anskaffande av maSikiner till 
statens geviilrsfabrik. 

Utskottet finner det nödig.t, att det före
slagna aDJSlaget beviljas, och förordar pro
positionens godkännande. 

Utskottet får vördsamt föreslå, 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets behandling hava deltwgit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
l\II. Hannula, Harvala, Hirvensalo, Häst-

att Riksdagen måtte besluta 
i statsförslaget för innevarande år 

å ett nytt moment 2 b under 19 Hu
vudtiteln I kapitlet bevilja ett reset·
vationsanslag av 3,100,000 mark för 
anskaffande av maskiner till statens 
gevärsfabrik; samt 

berättiga statsrådet att till besh·i
dande av ovannämnda utgift an
vända till statsverket undet· inne
varande år inflytande inkomste1·. 

backa, I-.~ehtokoski, Moilanen, Rantala, Sal
menoja, Soini, Tut'kia, Wellin:g och Veste
rinen samt suppleanterna Huittinen, Junes 
och Paasonen. 
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R i k S' d a g e n s s v a r å. 'Regeringens :proposition an
gående 'bevilljande av a,ns,lag för anskwffande av ma;skiner 
tin :srtlatelllS ge:v:ärsfabrik. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N :o 61 angående bevil
jande av anslag för anskaffande av ma
skiner till statens gevärsfabrik, och har 
Riksdagen, som i ärendet emottagit ,stats
utskottets betänkande N:o 53, beslutat 

i statsförslaget för innevarande å'r 
å ett nytt moment 2 b undm· 19 Hu-

Helsingfors den 24 april 1937. 

vudtiteln I kapitlet bevilja ett reser
vationsanslag av 3,100,000 mark för 
anskaffande av maskiner till statens 
gevärsfab1'ik; samt 

berättiga statsrådet att till bestri
dande av ovannämnda utgift an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 62. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående beviljande 
· av anslag {ör inrättande av en klorkalkfabrik och saltförråd. 

I anledning av att gällande internatio
neHa fördrag angående förbud mot an
vändning av stridsgaser icke synas giva 
tillräckliga garantier för cförbudets iakt
tagande, har vid organiserandet av landets 
försvarsberedskap allvarlig uppmärksamhet 
måst ägnas frågan om gasförsvaret. Det 
är såväl ur militärisk som ur allmän be
folkningsskyddssynpunkt en uppgift av 
största betydelse på detta område att vid
taga åtgärder med hänsyn till följderna av 
en eventueH användning av den fördärvliga 
senapsgasen. Det lämpligaste skyddsmed
let för ändamålet är klorkalken, som med 
fördel kan användas för senapsgasens 
oskadliggörande i terräng samt medicinskt 
såsom hudskydd. 

Klorkalk behövdes ännu för några år 
sedan i stora mängder i landets cellulosa
och pappersindustri, men denna industri 
har på sista tiden nästan helt och hållet 
övergått tiU användning av :flytande klor. 
Detta har bl. a. medfört, att det i vårt 'land 
icke mera finnes nämnvärda lager klorkalk. 
Tillräckligt stora lager kunna ej heller in
rättas, emedan ämnet icke håller sig länge 
och lagren till :följd av den obetydliga :för
brukningen icke kunna förnyas. A v denna 
orsak måste på lämplig plats fås till stånd 
en tfa:brik, som under krigstid kan tillverka 
tillräckligt med klorkalk. 

Ett engelskt storbolag har i enlighet med 
de i :frågan förda underhandlingarna be
slutit bygga en ny klorfabrik i västra 
Finland, i Äetsä, där tflytande klor skulle 
tillverkas :för den finska industrin. Bolaget 
har emellertid icke något kommersiellt in-
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tresse av klorka:lktillverkning, då klorkalk 
som sådan numera endast i obetydlig mån 
under fredstid användes till industriella 
ändamål. Dock har i detta sammanhang 
ett lämpligt ti:llfälle erbjudit sig att kunna 
ordna tillverkningen av klorkalk under 
krigstid sålunda, att i samband med klor
fabriken uppföres en särskild avdelning 
för ändamålet. En sådan avdelning borde 
dock bekostas av staten och enligt kalkylen 
stiga .byggnadskostnaderna för densamma 
till 6,500,000 mark. 

Emedan klorindustrins :råmaterial, kok
saltet, måste importeras, är det nödvändigt, 
att i landet inrätta ett koksaltförråd, vilket 
med !hänsyn till den allmänna. saltbrist som 
även eljest lätt uppkommer under krigstid, 
borde omfatta 10,000 ton salt. Ett sådant 
förråd kan ändamålsenligast inrättas i sam
band med klorfabriken, emedan denna 
skulle bliva förredets största konsument, 
och ·emedan det därigenom skulle bliva möj
ligt att under fredstid regelbundet och 
utan särskilda kostnader förnya saltet. För 
sa.Ukvantitetens anskaffande beräknas 
2,000,000 mark vara erforderliga. Förråds
byggnadens uppförande har beräknats 
klosta 2,500,000 mark och skulle då i den
samma, enligt vid underhandlingarna träf
fade rföi'beredande avtal, placeras även en 
saltmängd, som motsvarar bolagets eget lö-. 
pande behov. 

Bolaget har ämnat vidtaga. med uppfö
randet av klorfabriken så fort som möjligt, 
varför och då de å staten ankommande 
byggnadsarbetena borde utföras samtidigt, 
det för ändamålet nödiga penningbeloppet, 
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med undantag av priset på det salt, som 
skall lagras, borde anvisas redan under 
innevarande år. 

I stöd av det ovan anförda föreslås, att 
Riksdagen 

måtte besluta att i statsförslaget 
för innevarande år under ett nytt 
23 a moment 20 Huv1~dtiteln II kapit-

Helsingfors den 16 april 1937. 

let bevilja ett reservationsanslag om 
9,000,000 mark för inrättande av en 
klorkalkfabrik och ett saltför1·åd; 
samt 

måtte berättiga statsrådet att fö1· 
bestridande av ovannämnda utgift 
använda till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 

Republiikens Presi~eut 

KYöSTI KALLIO. 

Försvarsminister .Juho Niukkanen. 
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S t a t s u t s k o tt e t s b e t ä n k a n d e N: o 54 med 
anledning av Ilegeringens <proposition ,angående beviljande 
av ansiag för inrättande av en klorka;lkfabrik och ett salt
förråd. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 17 april till statsutskottet för !bered
ning remitterat regeringens proposition 
n:o 62 angående beviljande av anslag för 
inrättande av en klorkalkfabrik och ett 
saltförråd. 

På de skäl, som anföras i propositionen, 
förordar utskottet beviljande av det före
slagna anslaget. 

Utskottet får vördsamt iöreslå, 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ärendets !behandling !hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tark
kanen, ledamöterna Aattela, Furuhjelm, 
:M. Hannula, Harvala, Hästbacka, Lehto-

att Riksdagen måtte besluta 
i statsföt·slaget {ö1· innevarande år 

ä ett nytt moment 23 a under 20 
Huvudtitelm II kapitlet bevilja ett 
reservationsanslag av 9,000,000 mark 
för in1·ättande av en klorkalkfabrik 
och ett saltfört·åd; samt 

berättiga statsrådet att för bestt·i
dande av ovannämnda utgift an
vända till statsverket under inneva
rande år inflytande inkomster. 

koski, Lohi, Moilanen, Pi~ppula, Rantala, 
Salmenoja, Soini, Turkia, W elling och 
Vesterinen samt suppleanterna Huittinen, 
,Tunes och Paasonen. 
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R i k s d a g ,e n s s v a !l' å Regel'lingEms propOISiition an
gående bevtiljande av an:s1!ag för inrättJaude wv en iklor
ka.lkfabrik och ·ett sa~ltrförråd. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens (proposition N:o 62 angående bevil
jande av anslag 1för inrättande av en klor
kalkfa:bri:k och ett saltförråd, oeh har R:i:ks
dagen, som i ärendet emottagit statsut
skottets betänkande N:o 54, beslutat 

i statsförslaget för in-nevaramde år 
å ett nytt moment 23 a under 20 

Helsingfors den 24 april 1937. 

Huvudtiteln II kap,'tlet bevilja ett 
reservationsanslag av 9,000,000 mark 
för inrättande av en klorkalkfabrik 
och ett saltförråd j samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av ovannämnda utgift an
vända till statsve1·ket under inneva
rande år inflytande inkomster. 





1937 års riksdag N :o 63. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående god
kännande av ett avtal med det Förenade Konungariket om en 
tullkontingent för vetemjöl. 

I samband med förhandlingarna om den 
handelsöverenskommelse, som slöts med det 
Förenade Konungariket år 1933, avgavs å 
en del finska importörers vägnar till sam
manslutningen The National Association of 
British and Irish 1\Iillers en förklaring 
angående importen av vetemjöl från det 
Förenande Konungariket till Finland. I 
det vid handelsöverenskommelsen fogade 
protokollet säges, att de fördragsslutande 
regeringarna tagit del av bl. a. denna för
klaring. 

Avsikten med denna åtgärd var att inom 
givna gränser betrygga en fortsatt import 
av vetemjöl från det Förenade Konunga
riket till Finland. De engelska exportö
rernas förväntningar hava emellertid icke 
infriats, oeh systemets tillämpning i prak
tiken har framkallat meningsolikheter mel
lan exportörer och importörer. 

Med an1edning härav framlades i år från 
finsk sida ett förslag om att detta på ut
fästelser om in'köp baserade system skulle 
uppgivas och att man i stället skulle övergå 
till fri import inom ramen för en tull
kontingent. Efter förhandlingar avslöts 
genom noteväxling i London den 14 april 
1937 ett avtal därom. Texten till noterna 
bifogas denna proposition. 

Enligt avtalet skall från det Förenade 
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Konungariket årligen få impor,teras vete
mjöl, som är att hänföra till pos. 44 
i Finlands tulltariff, till en mängd, mot
svarande medeltalet av de mängder, som 
importerades från detta land åren 1935 
-36, mot erläggande av en nedsatt tull, 
som är högst 60 penni högre än tullen för 
vete vid varje särskild ,tidpunkt. Denna 
mängd har i avtalet fixerats till 19,850 
ton. För vetemjöl, som eventuellt impor
teras utöver denna mängd, uppbäres en 
tull, som med högst l mark per kg över
stiger tullen för vete. 

Avtalet skall träda i kraft den lO maj 
1937 och förbliva gällande lika länge som 
handelsöverenskommelsen av år 1933. 

I enlighet med 33 § regeringsformen 
föreslås, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i det genom nateväx
ling i London den 14 april 1937 
med det Förenade Konungariket av
slutade avtalet om en tullkontingent 
för vetemjöl, vilka e1·{ordra Riksda
gens godkännande. 

Emedan ifrågavarande avtal innehåller 
stadganden, vilka höra tiH området för lag
stiftningen, förelägges Riksdagen till an
tagande ett lagförslag av följande lydelse: 
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Lag 
angående godkännande av vissa stadganden i ett avtall med det Förenade 

KonUillgariket om en tullkontingent för vetemjöl. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

De stadganden, vilka ingå i det genom 
nateväxling i London den 14 april 1937 
med det Förenade Konungariket avslutade 
avtalet om en tullkontingent för vetemjöl, 
skola, för så vitt de höra till området för 

Helsingfors den 19 april 1937. 

lagstiftningen, vara gällande såsom därom 
är överenskommet. 

För verkställigheten av nämnda stad
ganden erforderliga n'ärmare bestämmelser 
utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för utri'kesärendena Rudolf H olsti. 
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NOTEV ÄXLING. 

1. Finlands sändebud London till det Förenade Konungar·ikets rninister för ut-
r·ikesärendena. 

April 14th 1937. 

Your Excellency, 

I have the honour to inform you that 
the Government of Finland, having regard 
to the discussions which have taken place 
on the sUJbject of the importations of United 
Kingdom wheat flour into Finland, submit 
the :following proposals: 

(a) The duties and charges imposed on 
importations into Finland of wheat flour 
(Tari:f:f Number 44), produced or manu
fa:ctured in the United Kingdom, shall not 
be other or higher .than those specified 
below. 

Rate of Duty. 

(1) On importations up to The rate in force 
an annual total of 19,8,50 from time to time 
metric tons (being as the genaral duty 
equivalent to the av er- on Wlheat in grain 
a ge of the quautities increwsed by 0.60 
imported from the Unit- Finnish mark per 
ed Kingdom during the kil og. 
years 19'3'5 and 1936). 

(2) On import~,tions in ex- T,he rate in force 
cess of an annual total from time to time 
of 19,8-50 metric tons. as the genaral duty 

on wheat in grain 
incre'ased by 1.00 
F<i.nnish mark per 
kilo g. 

(b) For the future paragraph 2 (a) 
&hall be regarded as deleted from Part I 
of the Protocol to the Gommerci:al A:gree
ment hetween Fin~a,nd and the United 
Kingdom sirgned at Helsinki on the 29th 
September, 1933. 

Över!Jättning. 

Den 14 april 1937. 

Eders Excellens, 

Jag har äran meddela Eder, att Fin
lands regering med beaktande av det me
ningsutbyte, som ägt rum i fråga om im
porten av vetemjöl från det Förenade Ko
nungariket till Finland, framlägger föl
jrande förslag: 

a) Tullar och avgifter, vilka uppbäras 
vid införsel till l<1 inland av vetemjöl (tull
position 44), som producerats eller tillver
kats i det Förenade Konungariket, må ej 
vara av annat slag eller högre än vad här 
nedan sägs. 

l. 

2. 

F,ör en importmängd om 
sammanlagt högst 19,8150 
ton per år (motsvarande 
medeltalet av de mängder, 
som importerades från 
det Förenade KonungarJ
ket under åren 1935 och 
1936). 
För import utöver en år
lig totalmängd av 19,85'0 
ton. 

Tullsa.ts. 

Det belopp, som 
vid varje särskild 
tidpunkt gäller så
som allmän tu11 
för vete, med till
läg,g av 0.6>0 Fmk 
per kilogram. 

Det belopp, som 
vid varje särskild 
tidpunkt gäller så
som allmän tull 
för vete, med till
lägg av Lo,o Fmk 
per kilogram. 

b) Stycket 2 (a) i del I av protokollet 
tiH den i Helsingfors den 29 september 
1933 undertecknade handelsöverenskommel
sen mellan Finland och det Förenade Ko
nungariket skall för framtiden utgå. 
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If tJhe Gorv.er.nment of the United 
Kingdom agree to the proposal set out 
a:bove, I would suggest that the present 
note and your reply t'hereto should be 
regarded as constituting a fo:vma:l agreement 
between the two Governments which shall 
come into force on the 10th May, 1937, 
an'd shall remain in force so long as the 
Commercial Agreement of 1933 is in opera
tion. 

I have the honour to be, with the highest 
consideration, Your Excellency's most 
obet;lient humble Servant, 

G. A. Gripenberg. 

I fall det Förenade Konungarikets 
regering godkänner förestående förslag, 
tiUåter jag mig föreslå, att denna note 
och Edert svar därp'å måtte anses innefatta 
en formell överenskommelse mellan de ihåda 
regering~arna, vilken skall träida i kraft 
den 10 maj 1937 och föl"bliva gällande lika 
länge som handelsöverenskommelsen av år 
1933. 

Mottag, etc. 

(Underskrift) 

2. Det Förenade Konungarikets minister för utrikesärendena till Finlands sändebud 
i London. 

April 14th, 1937. 

Sir, 

I have the honour to acknowledge the re
ceip.t of your note of to-day's date on the 
su'bject öf the importation of United 
Kingdom wbeat flour into Finland, and 
to inform you that the Government of the 
United Kingdom are in accord with the 
proposal set out therein. 

Tlhe Government of the United Kingdom 
agree that your note and this reply should 
be regarded as constituting a formal agree
ment between the two Governments which 
shall come into force on the 10th May, 
1937, and shall remain in force so long 
as the Commeremi Agreement of 1933 is 
in operation. 

I have the h:onour to be, witJh the highest 
consideration, Sir, Your ()lbedient Servant, 

Anthony Eden. 

Den 14 april 1937. 

Sir, 

JaJg har äran er>känna mottagandet av 
Eder note av denna dags datum angående 
importen av vetemjöl från det Förenade 
Konungariket till Finland, och får jag 
meddela Eder, att det Förenade Konunga
rikets regering omfattar det förslag, som 
däri ingår. 

Det Förenade Konungarikets regering 
är ense därom, att Eder note och detta 
svar skola anses innefatta en formell över
enskommelse mellan de båda regeringarna, 
vilken sk1all träda i kraft den 10 maj 1937 
oeh förbliva gällande lika länge som han
delsöverenskommelsen av år 1933. 

Mottag, etc. 

(Underskrift) 
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Utskottets för utrikesärenden betl~ 
k a n d e N :o 11 med anledning .1w regeringens propO
sition angäende godkännande av ett avtal med det 
Förenade K<mungariket om .en tullkontingent för vete
mjöl. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den .20 april 1937 till utskottet för utrikes
ärenden för beredning remitterat regerin
gens proposition n:o 63 angående godkän
nande av ett avtal med det Förenade Ko
nungariket om en tullkontingent för vete
mjöl. 

Utskottet för utrikesärenden har efter er
hållen ytterligare utredning beslutat för
orda godkännande av regeringens ovan
nämnda proposition. Utskottet får förty 
vördsa;mt föreslå, 

Helsingfors den 22 april 1937. 

I ä.rendets behandling hava deltagit ord
föranden Swerrtorzetski, v~ceordföranden 

Kukkonen, ledamöterna Huotari, Koivu-

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i det genom nateväx
ling i London den 14 april 1937 
med det Förenade Konungariket av
slutade avtalet om en tullkontingent 
för vetemjöl, vilka erfordra Riksda
gens godkännande; samt 

att Riksdagen måtte antaga de i 
regeringens ovannämnda proposition 
ingående lagförslaget. 

ranta, Komu, Leinonen, M:antere, Räisänen, 
Sergelius, Sillanpää och Sundström samt 
suppleanten Kilpi. 
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S t o r a u t s k o t t e h b e t ä n k a n d e N :o 55 med 
anledning av regeringens prop,osition angående godkän
nande av ett avtal med det Förenooe Konungariket om en 
tullkontingent för vetemjöl. 

Efter behandling av ovannämnda ärende, 
till den del det berör ·det i propositionen 
ingående [agförnlaget angående godkän
nande av vissa stadganden i sagda avtal, 
har stora utskottet beslutat omfatta det i 
ut,skottets för utrikesärenden betänkande 

Helsingfors den 27 april 1937. 

n:o 11 framställda försiwget om lagförsla
gets antagande och får förty vördsamt 
föreslå, 

att Riksdagen måtte antaga ifråga
varande lagförslag i oförändrad 
form. 
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R i k s d a g e n l& s v :a r å Regeringetts proposition an
gående godkännlallde ra.v .ert;t 1avml med det Förenade Ko-
nungariket ~om en tullkontingent för vetemjöl. · 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 63 angående godkän
nande av ett avtal med det Förenade Ko
nungariket om en tullkontingent för vete
mjöl, och har Riksdagen, som i ärendet 
emottagit Utskottets för utrikesärenden be
tänkande N :o 11, beslutat 

genom notväxling i London den 14 
april 1937 med det Förenade Konun
gariket avslutade avtalet om en tull
kontingent för vetemjöl, vilka er
for·dra Riksdagens godkännande. 

Därjämte har Riksdagen antagit följande 
godkänna de bestämmelser i det lag: 

Lag 
angående godkännande av vissa. stadganden i ett avia:l med det Förenade 

Kon111rlgariket om en tullkontingent för vetemjöl. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

De stadganden, vilka ingå i det genom 
Mtväxli:ng i London den 14 april 1937 
med det Förenade Konungariket avslutade 
avtalet om en tullkontingent för vetemjöl, 
skola, för så vitt de höra till området för 

Helsingfors den 30 april 1937. 

lagstiftningen, vara gä:llande såsom därom 
är överenskommet. 

För verkställigheten av näronda stad
ganden erforderliga n·ärmare be'Stämmelser 
utfärdas genom förordning. 





1937 å;rs riksdag N :o 64. 

Regeringens proposition till Riksdagen om beviljande av 
anslag för anskaffning av blindlandningsanordningar f'ör Hel
singfors flygstation. 

Med anledning av Regeringens proposi
tion beviljade Riksdagen den 14 december 
1936 såsom tillägg till statsförslaget för år 
1936 under mom. 37 b vid 20 Ht. II kap. 
ett reserv,ationsanslag om 1,900,000 mark 
för anskaffning av vid dimma nödvändiga 
blindlandningsanordningar för Helsingfors 
flygstation. Då sagda anslag på grund av 
ett förbiseende ej blivit reserverat för sitt 
ändamål vid bakslutet år 1937 och det så
lunda inbesparats vid föregående års bok
slut och anslaget fortfarande är behövligt, 
föreslås 

Helsingfors den 23 april 1937. 

att Riksdagen måtte besluta 
såsom tillägg till stc~tsförslaget för 

år 1937 under ett nytt 43 b mom. 
vid 20 Ht. II kap. anvisa ett reser
vationsanslag om 1,900,000 mark för 
anskaffning av blindlandningsanord
ningar för Helsingfors flygstation; 
samt 

berättiga sta.tsrådet att för bestri
dande av nämnda tilläggsutgift an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Hannes Ryömä. 
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,s t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N :o 65 med 
anledning av regeringens pr.opositi~on om beviljande av 
an:slag för anskaffning av blindla.ndningsanoniniga.r för 
Helsigfo11s flygstation. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 23 sistlidne ~april till statsutskottet för 
beredning remitterat regeringens propo
sition n:o 64 om ·beviljande av anslag för 
anskaffning av .blindlandningsanordningar 
för Helsingfors flygstation. 

På de i pr:opositionen anförda skäl får 
utskottet förorda det föreslagna anslagets 
beviljande. 

Utskotwt föreslår vördsamt, 

att Riksdagen måtte besluta 

Helsingfors den 4 maj 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarklka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, Furu
hjelm, M. Hannula, Hirvensalo, Hästbacka, 

såsom tiUägg till statsförslage-t för 
år 1937 å ett nytt moment 43 b 
under 20 Ht. II kap. anvisa ett re
s,ervationsanslag av 1,900,000 mark 
för anskaffning av blindlandningsan
ordningar för Helsingfors flygsta
tion; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av nämnda tilläggsutgift an
vända till statwerket under ~'nne

varande år inflytande inkomster. 

Lehtokoski, I"eppälä, Pilppula, Rantala, 
Soini, Turkia, W elling och V esterinen samt 
suppleanterna Hiltunen, Junes och Pelto
nen. 
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R i k s d a g e n s s v a r å :Rieg,eringens proposition 
om beviljande av ansl31g för anskaffning av blindla.n.d
ningsam.ordningar för Helsingfors flygstation. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N:o 64 om beviljande av 
anslag för anskaffning av blindlandnings
anordningar för Helsingfors flygstation, 
och har Riksdagen, som i ärendet emot
tagit statsutskottets 'betänkande N:o 65, 
beslutat 

såsom tillägg till statsförslaget för 
år 1937 å ett nytt moment 43 b 

Helsingfors den 5 maj 1937. 

under 20 Ht. II kap. anvisa ett re
servationsanslag av 1,900,000 mark 
för anskaffning av blindlandningsan
ordningar för Helsingfors flygsta
tion; samt 

berättiga statsrådet att för bestri
dande av närnnda tilläggsutgift an
vända till statsverket under inne
varande år inflytande inkomster. 





ANDRA DELEN 





1937 ärs rik:8dag N :o 65. 

Rege:riDpns propositioa tiU Riksdacen •ac'eade stats
finJapt r• år 1938. 

Ri.kad.agen ·föreläggeB härmed proposition. 
angiende stat.tiörs]aget för ir 19.38. 

Det ®r'hättrade ekooomiska läget ger sig 
tiU känna även i sta.tshusbåUningen. In
komsterna &va oavbrutet ökats, ooderlät
tande hudgetens bringaalle i jämvikt. 
Några nya skatter ell~r skatteförrhöjningar 
behöva vid sådant förhållande ej för nästa 
lr ifr!gako1ll!llla. Tvärrom kunna en del 
skattelättnader 1föreslå$. Någon ny upplå
ning !behöver icke heller föreslås i samma 
ut&träekning som gammal statsgäld måste 
avkorrtas. Vidare har det befunnits möj
ligt föreslå en överföring av 200 miljoner 
mark till konjunkturfonden, vars förökande 
för fr.amtida behov hör till de närmaste 
å;rena viktigaste uppgifter. De genast dis
potribla tiltgängarna i ·kon.junkturfanden 
uppbringas dirigenom till c. tiOO miljoner 
mark, varförutom till d~ til.lgångar bör 
rä.kn.as de utom bil.ansen stående skuldsed
lan innehåll, 80m enligt riksdagens beslut 
8Ml:a ,från början av nästa år till fonden 
ödl'!fötu. Staten.s rederifond ;g.rundades 
år 1928, men några medel 'hava till den
SlUtllD.a härintills icke anslagits. Denna 
gång cföresliB en överföring av 20,000,000 
mark till nämnda fond. 

Den avsevärdute nedgång uppvisa ä 
inkomatsidan ränte- och dividendinkoms
terna, beroende huvudsakligen därpå, &U 
den. inflytande ränteinkomsten· ifrån ut
givna lån g!r til konjunktw:fonden. 

Jiiln&ides med ökningen av atatsin.kom
sterna visa även utgifterna, trots återhåll
o.mhet, tendens att stiga. Redan de lag
bundna utgifterna. öka i lhög grad ibudge-
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tens utgiftssida, vartill: på många områden 
ytterligare kommer en av prisstegringen 
nödvändiggjord tillväxt, till följd va.rav 
isynnerhet försl~anslag måst :förllöjas. 

Ta.ek vare de ökade inkomsterna har det 
därjämte .varit möjligt att tföreslä höjda 
an&iag på flere områden, som under den 
nyss överstå.ndna kristiden vid avsaknad 
av medel blivit försumm.ade. ;Sålunda 1bar 
man kunnat föreslå, att landets kulturella 
liv, såaom den !högre OO'.h den lägre under
viSnm.gen ävensom yrkesundervisningen, 
skulle !befrämjas i högre ,grnd än förut. 
Näringslivet& ooh den produktiva verksam
hetens stödjande har jämväl kunnat ägnas 
större uppmärksamb.et. Sålnnda <hava an
slagen :för lant- oeh skogshushä:llningen 
kunnat höjas. För utv~kli.ng av kommu
nikllltionerna ooh stateDB övriga a;ffär:sin
rättningal' llava större anslag än förut 
kunnat :förealås. Beträffande vissa större 
reformer, som redan. en längre tid stått på 
dagordningen ocib. kräva merutgifter, hava 
förslag om förverkligande kunnat väckas. 
Bland dessa må nämnas kolonisationsverk
samhetens omorganisation, den sooiala om
vårdnadens utveckling, en förbittrings 
bringande ä !hane inom de under senaste 
tid mycket uppmärksammade bostadsför
hållandena på i.andsby~den, så oek liins
styJ>elsernas nyorganisation och kriminal
polisens utveckling. Ett behov av tilläggs
anslag har gjort sig gällande även inom 
hälsovärden oeh försva:rsv.äsendet. För 
iörJrortande av al'!betstiden vid sjukhusen 
och fängelsevna hava åtgärder kunnat före
slås ooh nödiga anslag därtill otbserveraB. 
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Från regeringens och riksdagens sida 
har uppmär~amhet under senaste 1tid äg
ll!ats tjänstemännens och befattningshavar
nas stäl1ning, i det partiella förbättringar 
i avlöningen genomförts. Utöver redan 
tidigare beviljade löneförhöjningar före
slås ~tterligare löneförbättringar inom 
vissa grupper i enlighe.t med i slutet av 
propositionen intagen bilaga. Alldenstund 
på flere områden i statens tjänst stora 
grupper tjänstemän ocih befattningshavare 
kommit att en längre tid vara anstäHda 
såsom extra, vilket misSförhållande väckt 
ledsam uppmärksalll'het, har ':föreslagits vid
tagande av åtgärder för ett s~stematiskt 
uppförande av tjänster och !befattningar 
på ordinarie stat, och år avsikten att under 
följande år fortsätta därmed. Därjämte 
har regeringen för avsikt att genom revi
si~m av resereglementet korrigera de miss
förhållanden, som på detta område äro rå
dande, och att därefter !börja erlägga rese
kostnadsersättning och dagtraktamenten i 
enlighet därmed. 

Å andra sidan har det ansetts vara 1 

när.varande stund M nöden att iakttaga 
stor återhållsamhet med avseende å b~gg
nads- o. a. verksamhet, synnerligast där 
medlen komme att användas till improduk
tiva ändamål. Fördenskull ,hava åtskilliga 
ti:ll och med jämförelBevis nödvändiga 
byggll!adsföretag .framskjutits, tills försäm
rade arbetsförhållanden tilläventyrs skulle 
trängande påkalla statsåtgärder. A v samma 
anledning ihar man i propositionen varit 
åte:r~hållsam i fråga om landsvägsbyggen, 
vilka ju måste tillmätlas en särde:les vik
tig betydelse, samt andra allmänna arbe
ten. Då arbetslöshetsläget avsevärt lättat, 
har det ej heller synts nödigt att ,för ar
betslöshetens bekämpande föreslå större an
slag än för innevarande år anvisats, helst 
riksdagen vid .tilläventyrs inträffande ibe
hov har möj:lighet att anvisa tilläggsans1ag 
för ändamålet. 

Anmärkningsvärdast på utgiftssidan är 
nedgången i utgifterna för statsgäldens 

reglering. Genom de konverteringsåtgär
der, som under senaste .tid vidtagits, hava 
såväl rärute- som amorteringsutgifterna för 
statsskulden betydligt nedbragts jämfört 
med .föregående år, ocrh !budgetens uppgö
rande sålunda underlä;ttats. 

Elrligt propositionen belöpa de egent
liga inkomsterna till 4,107,456,950 mark, 
överstigande motsv,ara:nde ink01nster i stats
förs}aget för år 1937 med 390,684,600 
mark. ökningen jämfört med innevarande 
år utgör 10.5 %. skiljaktigheterna mellan 
de ·egentliga inkomsterna enligt proposiitio
nen och i inkOJIU'ltstaten för år 1937 
framgå av följande: 

mk 
l ÅVId. pr<>p. 12,•9186,000,000 är 11937 

2 " " llll2,908,000 " " 
3 " " ·3~2;624,400 " " 
4 " " 148,976,650 " " 
5 " " 53,6,94 7 ,900. " " 

mk 
12,799,900,000 

1100,562,000 
315,287,000 
152,001,650 
349,021,700 

Summa mk 4,107,456,950 mk 3,716,772,350 

Ökningen under 1 Avdelningen (skatter) 
i propositionen jämfört med år. 1937, 
186.1 milj. mark, föranledes därav, att 
inkomst- oc'h förmögenhetsskatten beräk
nats inbringa 80 milj. mark, importtullen 
35 milj. mark, tobaksaccisen 20 milj. 
mark, accisen å sötsaker 4 milj. mark, 
maldrycksskatten 15.5 milj. mark, tillverk
ningsskatten å sprit, brännvin och bärviner 
6.5 milj. mark, tillverkningsskatten å foder
medel och margarin 5 milj. mark samt 
stämpelskatten 36 milj. mark mera än i 
inkomststaten för innevarande år obser
verats. En minskning av 15.5 milj. mark 
föranledes därav, att någon tändsticksskatt 
ej :längre skulle uppbäras. 

Av inkomstökningen under 2 Avdelnin
gen (avgifter vid anlitande av särskilda 
statsanstalter), sammanlagt 12.3 milj. mark, 
utgöra 2.5 milj. mark båkavgifter, l milj. 
mark lotsavgifter, l milj. mark isavgifter 
ooh 3.5 milj. mark legosängsavgifter, O.s 
milj. mark expeditionsavgifter vid ämbets
verken oeh l. 7 milj. mark inkomst från 
statens försöks- och ikontrollanstalter. 
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Inkomsterna under 3 Avdelningen (ränte
och dividendinkomster samt andel i stats
bankens vinst) äro 7.3 milj. mark större 
än i inkomststaten för innevarande år. 
Ökningen, hänför sig till räntorna å sta
tens affärsföretags driftkapital med 1.9 
milj. mark samt till dividenderna med 45 
milj. mark. Däremot hava räntorna å lån, 
obligationer och depositioner beräknats 
40 milj. mark lägre än i detta års inkomst
stat. 

Under 4 Avdelningen (inkomster av 
iblandad natur) beräknas inflyta 3 milj. 
mark mindre i inkomst än år 1937. Mest 
betydande är ökningen i ibostadshyror från 
gårdarna med 0.4 milj. mark, ersättning 
för hemmansutflyttningsbidrag 0.5 milj. 
mark, inkomsten från arbetsverksamheten 
vid fängelserna med 2 milj. mark, städer
nas bidrag till polisinrättningarnas under
håll med 0.6 milj. mark, samt i städernas 
och kommunernas andel i kostnaderna för 
underhåll av statssjukhus med 0.6 milj. 
mark. N edgång observeras i arrenden för 
boställen med 0.5 milj. mark, skattetillägg 
vid försummad inbeta:lning av skatt inom 
utsatt tid med 0.4 milj. mark, agioinkomst 
med 2 milj. mark samt i indragna utgifts
rester och reserverade anslag med 5 milj. 
mark. 

Inkomsterna under 5 Avdelningen (sta~ 
tens affärsverksamhet samt skogs- och lant
hushållning) äro 187.9 milj. mark högre än 
i inkomststaten för år 1937. Av ökningen 
hänföra sig 64 milj. mark till överskottet 
från statsjärnvägarna, 7.5 milj. mark till 
överskottet från post- och telegrafverket, 
115.5 milj. mark till överskottet från skogs
hushållningen och 2.1 milj. mark till över
skottet från lantbruksstyrelsens lägenheter. 
Kanalinkomsterna uppvisa nedgång med 
0.6 milj. mark. 

Kapitalinkomsterna utgöra enligt propo
sitionen 304,594,700 mark eller äro 662.3 
milj. mark mindre än i statsförslaget för år 
1937 observerats. Denna stora skillnad be
ror huvudsakligen därpå, att den inkomst 

av 625 milj. mark, som i innevarande års 
inkomststat observerats i överföring till 
konjunkturfonden av lånetillgodohavanden 
utom bilansen, nu bortfallit. Avkortnin
garna å under tidigare år i statsförslaget 
beviljade lån hava nedgått med 43. milj. 
mark samt inkomsten från indragningen 
av rester och reserverade anslag med 5.5 
milj. mark. I inkomster från återbetalnin
gen av lösen för kolonisationslägenheter 
har observerats 1.4 milj. mark, från amor
teringar å statens affärsföretag 7. 7. milj. 
mark samt från försäljning av statens jord
egendom och inkomstbringande rättigheter 
2 milj. mark i merinkomst. 

De egentliga utgifterna uppgå · enligt 
propositionen till 3,137,293,600 mark, över
stigande i statsförslaget för år 1937 ob
serverade med 225,019,000 mark. öknin
gen jämfört med innevarande år utgör 
7.7 %. skiljaktigheterna emellan de egent
liga utgifterna i propositionen och sist
nämnda statsförslag framgå av följande: 

mk m k 
r1 Ht. vrop. 2,2:14;500 är 19137 2,089.100 
2 

" " 
L13;65r6,500 

" " 
1'1,137,500 

3 
" " 

6,5·66,300 
" " 

5,942,500 
r4 

" " 
'6,5512,200 

" " 
5,g28,200 

•5 
" " 

45,474,800 
" " 

43,297,200 
6 

" " 
lilt2,369,200 

" " 
1107,2·60,700 

7 
" " 

408,399;700 
" " 

37<0;033,100 
8 

" " 
'55,'670, 700 

" " 
50,849,00•0 

9 
" " 

•677,491,900 
" " 

604,185,000 
10 

" " 
:57·6,046;200 

" " 
542,050,:800 

11 
" " 

137<2,:171,200 
" " 

·333,472,900 
1:2 

" " 
1220,4'82,900 

" " 
189,798,500 

13 
" " 

90,46.6,70{) 
" " 

83,0:53,400 
14 

" " 
97,741,400 

" " 
74,77'6,'600 

15 
" " 

Cl43,180,000 
" " 

177,861,700 
16 

" " 
r109,706,000 

" " 
98,456,000 

17 
" " 

199;10>3,400 
" " 

:212,082,400 
18 

" " " " 
Summa m k 3,r137,129r3,600 m k 2,912,274,600 

Bland större skiljaktigheter mellan de 
egentliga utgifterna i propositionen och i 
statsförslaget för år 1937 kunna nämnas 
följande: 

2 H t. (Riksdagen). Merutgiften, 2.5 
milj. mark, föranledes huvudsakligen där-
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av, att anslagen berliknats för en seMions
period av 5 l l 2 månader. 

5 Ht. (Ministeriet iör utrikesärendena 
ooh till detsamma hörande förvaltningsgre
nar). Merutgiften, 2.2 milj. mark, föranle
des företrädesvis därav, att antalet inne
havare av tjänster ooh befattningar ökats 
samt anslagen iör propagandaändamål fö1'
höjts. 

6 Ht. (Justitieministeriet, domstolarna, 
statsåklagarna och till justitieministeriet 
hörande förvaltningsgrenar). Av ökningen, 
5.t milj. mark, utgöra 2.s milj. mark till
lägg till fångvårdsväsendets anslag, före
trädesvis för förkortande av fångvakternas 
arbetstid samt med anledning av prissteg
ringen å vissa förnödenheter. Återstoden 
av tillägget hänför sig huvudsakligen till 
avlöningarna vid justitieministeriet, hög
sta domstolen, högsta förvaltningsdomsto
len och hovrätterna. 

7 Ht. (Ministeriet iör inrikesii:rendena 
och till detsamma hörande förvaltningsgre
nar). Av merutgiften, 38.4 milj. mark, 
utgöra 23.2 milj. mark tillägg till medi
cinaiverkets, 8 milj. mark till polisens, 4.1 
milj. mark till länsstyrelsernas och 2 milj. 
mark till gränsbevakningarnas anslag. -
Bland de mest betydande tilläggen under 
medieinalverket må nämnas ett å lag 
gmndat tillägg av 5 milj. mark till avlö
nande av kommunala barnmorskor samt 
4.4 milj. mark till understödsanslagen för 
sinnes- oeh nervsjukhus ävensom tuberku
lossana.torier. Till följd av nya sjukvårds
anstalters inrättande ooh utvidgning av 
förefintliga ökas isynnerhet sjukhusens av
lönings- och kosthållnings- samt värme- och 
lyseutgifter. Dessa tillägg belöpa till 
11 milj. mark. A v löningsutgifternas ök
ning föranledes delvis också av arbetsti
dens förkortning för sjuksköterskorna 
samt av de löneförhöjningar åt innehavare 
av tjänster och befattningar, som redan 
beviljats och i denna proposition föresla
gits. ökningen av ovannämnda förnöden
hetsutgifter beror delvis också på pris-

stegringen. - Utgiftsökningen för poli
sen betingas huvudsakligen av kriminal
polisväsendets omorganisation, polisstyr
lams förstärkning smnt av löneförhöjnin· 
gar åt polismanskap. - Merutgiften för 
länsstyrelserna föranledes av länsstyrelse.M 
i Lapplands län inrättande, instruktionens 
:för länsstyrelserna revidering samt &V löne
förhöjningar åt tjänstemän och befatt. 
ningshavare. Utgifterna f<ir gränsbevak
ningarna hava ökats till följd av inne
havare av tjänster oob befattningar samt 
sta.mmanska:p tillkommande avlönings fÖl'
bättrande och genom tillägg till särskilda 
anslag med anledning av prisstegringen. 

8 Ht. (Fina.nsministeriet och till det
samma hörande förvaltningsgrenar). Av 
merutgiften 4.s milj. mark, hänföra sig 
3.s milj. mark till de avlöningsutgiiter vid 
tullverket, som föranletts av ökningen av 
antalet innehavare av tjänster och befatt
ningar isynnerhet vid tullkamrarna i Hel· 
singfors samt de redan beviljade löneför
bättringarna åt personalen vid tullverket. 
Till följd av uppsving i näringslivet har 
efterfrågan å växelmynt ökats, föranle
dande tillägg till anslagen för myntverket. 

9 Ht. (Försvarsministeriet och till det
samma hörande förvaltningsgrenar). Ut
giftsökningen utgör inalles 73.3 milj. :mark. 
Därav hämöra sig c. l'i milj. mark till 
avlöningsutgifterna, utgörande tillägg :för 
nya tjänster ooh befattningar samt för för· 
bättring av avlöningar. Bland övriga till
lägg kunna nämnas 9 milj. mark i tilläggs
anslag till förplägningsutgifter med an
ledning av prisstegringen å förnödenheter 
ooh tilldelning av kraftigare kost vintertid, 
4.s milj. mark i tillägg till beklädnads~ ooh 
utrustningsutgi:ftern~ av styrkenumerä
rens ökning samt av prisstegring å mate
rial och höjda arbetslöner föranlett till
lägg av 20 milj. mark till underhåll ooh 
förnyelse av flygmateriel ävensom 5 milj. 
mark i tillägg för repetitionsövningar med 
anledning av ökat antal deltagande. Åven 
under flere andra moment föreslås tillägg 
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med anledning av stegrade materialpris 
ooh arbetslöner. 

10 Ht. (Undervisningsministeriet och 
till detsamma hörande förvaltningsgrenar). 
Utgiftsökningen utgör 34 milj. mark. Å 
anslagen för universitetet har tillkommit 
6.1 milj. mark, därav 4.2 milj. mark till 
utgifter för löneförbättringar, inrättande 
av nya tjänster ooh omorganisation av un
dervisningen. 'l'ill anslagen för lärdoms
skolorna föreslås föT statsskolornas vid
kommande ett tillägg av 3.6 milj. mark, 
företrädesvis med anledning av prissteg
ringen och skolors utvidgande. statsbi
draget till privata skolor har höjts med 
1.5 milj. ma:rk. För lagbestämda stats
bidrag till :folkskoleväsendet har observe
rats ett tillägg av 13.3 milj. mark och till 
övriga utgifter för folkskaleväsendet 2.a 
milj. mark. Förbättring av timarvodena 
vid skolorna föreslås upptagande i utgifts
staten av ett belopp å 2.4 milj. mark. An
slagen för sooialt upplysningsarbete hava 
böjta med 1.4 milj. mark. Anslagen för 
vetenskap,, konst ooh idrott hava enligt 
propositionen ökats med 1.1 milj. mark. 

11 Ht. (Lantbru:ksministeriet och till det
sronma hörande f'örva:ltningsgrenar). Ut
giftsökningen belöper till 38.1 milj. mark. 
De på statsverket ankommande lantmäteri
kostnaderna o'kas med 1.2 milj. mark. An
slagen for jordförbättringsverksamheten 
hava ökats med 6.1 milj. mark med an
ledning av den ordinarie tjänstepersonalens 
utökning och förtättring av dess avlöning 
samt M understödsanslagets ökande. Å an
slagen för jordbrukets stödjande har ®ser
verats ett tillägg av 5.5 milj. mark, varav 
2.9 milj. mark :för understödjande av in
strnktionsa:dretet och 2.s miij. mark till 
övriga stats'bidrag. I utgiftsstaten har upp
tagits ett nytt anslag av 20,000,000 mark 
till erläggande av de löseskillingsbelopp, 
arvoden och kostnader, som föranledas av 
expr'>priation enligt den nya kolonisations
lagen. Då samtidigt de utgifter, som för
anledas av den speciella kolonisationsverk
samheten, kunnat nedbringas med inemot 

7 milj. m8l"k, bar ölmingen av amda.gen 
för koJonisationsverk:samheten oaktat ovan
nämnda stora merntgift stannat vid ll.s 
milj. mark. Å anslagen för den privata 
skugs:hushållningen ha:t observerats ett till
lägg av 8.3 milj. mark. Utgifterna :för 
statens 1antb:ruk.släroa:rurtalter och kontroll
anstalter samt för lantbrukets :försöksverk
samhet fiava ökats med 2.5 miij. mark 

12 llt. (Ministeriet :för kommunikations
väsendet oob al1männa arbetena). Av ök
ningen, 30.7 milj. mark, utgöra 1.9 milj. 
mark tillägg med anledning av sirskilda 
tjänsters ooh ibe:fattningars vid våg· oeh 
vattenbyggnadernas distrilttaförvaltning 
ställande pä ordinari·e stat samt 1,150,000 
mark för underhäll av arbetsmaskiner och 
inventarier. För underhåll av vägar :före
slås ett tillägg av 20 milj. mark. Anslaget 
:för turisttrafikens främjande har observe
rats förhöjt med 5.1) milj. mark. 

13 Ht. (Handels- ooh industriministe
riet och till detsamma hörande förvalt
ningsgrenar). Merutgiften är 7.4 milj. 
mark Härav hänföra sig c. O.s milj. mark 
till avlöningsutgifterna vid handels- ooh 
industriministeriet samt vid sjöfartsstyrel
sen, O.s milj. mark till avlöningsutgifterna 
vid sjöfartsdistrikten och iotsfördelnin
garna, 2 milj. mark till utgifterna för 
sjöfartsväsendets fartyg, främst till :följd 
av två nya fartygs · färdigblivande och 
prisstegringen ä material, l.a milj. mark 
till utgifrerna för tekniska ·högsk~lan, 0.9 
milj. ma:rik till utgifterna för annan tek
nisk undervisning samt 1.1 milj. mark till 
bidragen för yrkesundervisning.. · 

14 Ht. (Socialministeriet och till det
samma hörande forvaltningsgrenar). Ut
gifterna hava ökats med 23 milj. mark. 
Avsevärdast äro merutgiften av 8.3 milj. 
mark till moderskapsunderstöd samt ett 
nytt anslag av 12 milj. mark till förbätt
ring av 'hostadsförhå:Ilandena pä lands
bygden. Av sistnämnda. anslag :ioranledes 
en merutgift av 3 milj. mark under 19 Ht. 
För alkO'holistvård och lösdrivarbehandling 
erfordras en merutgift av 3.2 milj. mark 
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och under anslaget för fattigvårens under
stödjande har observerats ett tillägg av 
1.s milj. mark Anslaget till understöd
jande av blinda under d~nna 'huvudtitel i 
innevarande års utgiftstat, stort 2,475,000 
mark, har överförts under 16 Ht. 

15 Ht. (Diverse allmänna utgifter). 
Denna huvudtitel uppvisar en nedgäng med 
34.7 milj. mark. Bidraget till anläggning 
av en råsockerfabrik i Östra Finland, stort 
10 ·milj. mark, har ur utgiftsstaten ute
slutits, anslaget för höJ'ande av avlönin
garila · för statens tjänstemän och befatt
ningshavare, 20 milj. mark, har avförts frän 
denna huvudtitel, varjämte de beviljade 
förhöjningarna observerats under behöriga 
avlöningsmoment. Anslaget till ersättande 
av Andelskassornas Centralkreditanstalt 
A. B: s agioförlust ä det s. k. franclänet 
har beräknats kunna nedbringas med 10 
milj. mark, anslaget till täckande av Maa
kiinteistöpankkis förlust med 1,500,000 
mark samt anslaget till understöd åt kom
muner, som råkat i svårigheter med l milj. 
mark. Däremot har observerats ett till
lägg av 5 milj. mark till utgifterna för re
paration och förnyelse av statens byggna
der, l milj. mark till kommitteanslaget, 
4 milj. mark i statsbidrag åt landskapet 
Åland med anledning av treårsuppgörelsen 
och l milj. mark till kommunernas andel 
i alkoholbolagets vinst. 

16 Ht. (Pensioner och understöd av pen
sionsnatur inom vissa förvaltningsgrenar). 
Utgiftsökningen, 11.3 milj. mark, föranledes 
av ökningen av på lag grundade pensioner, 
lagbestämda understöds erläggande åt an
höriga till värnpliktiga i aktiv tjänst samt 
av anslagets till undestöd åt blinda över
föring frän 14 Ht. härunder. 

17 Ht. (Räntor och omkostnader för 
statsskulden). Utgiftsminskningen utgör 
13 milj. mark och föranledes av särskilda 
utländska låns konventering till mot lägre 
ränta löpande inhemska lån, av den ut
ländska kortvariga kreditens återbetalande 
samt av ett par inhemska låns konvertering 
till lägre · ränta. 

Utgifterna utom kolumn (18 Ht.) hava. 
ökats med 197.4 milj. mark. De största 
tilläggen återfinnas under järnvägarnas, 
försvarsväsendets fabr~kers, forstförvaltnin> 
gens samt post- och telegrafverketsutgifts
stater. 

De inkomstbringande kapitalutgifterna 
(19 Ht.) uppgå i propositionen till 
810,695,900 mark, understigande de i 
statsförslaget för år 1937 observerade med 
494,027,500 mark. Nedgången utgör 38 %. 
skiljaktigheterna framgå av följande: 

Prop. År 1937 
mk mk 

Ministeriet för inrikes-
ärendena .......... . 

Finansministeriet 
Försvarsmin~steriet . . . 
Lantbruksministeriet .. 
Ministeriet för kommu-

nikationsväsendet oeh 

410,000 

5;2lf2,000 
415,5·50,000 

allmänna arbetena .. 1236,7718,000 
.Soeialministeriet _ . . . . 3,150,000 
statsskulden ......... 2·27,'300,900 
överföring till fonder. . ,2714,2·65,000 
Ar.bet.sliöshetens lindrande 18,000,0.00 

S=ma .!n0,69:5,900 

8,000,000 
.12,170,000 
40,0316,500 

·234,017 ,·300 
1,640,000 

:32t8, 7 44,600 
662,'115,000 

18,000,0t0:0 

11,·304, 723,400 

De icke inkomstbringande kapitrolutgif
terna (20 Ht.) äro propositionen 
462,914,700 mark eller 589,900 mark 
mindre än i statsförslaget för år 1937. 
Minskningen utgör 0.1 %. Skiljaktighe
terna framgå av följande: 

Pro p. Ar 1937 
m k m k 

Justitieministeriet o •••• 6,025,000 18,400,000 
Ministeriet f.ör inrikes-

ärendena ............ 216,330,'500 31,003,000 
Finansministeriet ...... ·3t50,000 500,000 
Försvarsministeriet .... t2·36,000,000 1246,668,000 
Undervisningsministeriet .27,,123,1200 tl4,909)200 
Lantbruksministeriet ... 20,7166,000 <13,730,500 

Ministeriet ,för kommu-
nikationsväsendet oeh 
allmänna arbetena ... U6,840,000 1118,5'10,900 

Handels- oeh industri-
ministeriet .......... 6,99,2,000 '10,883,000 

Socialministeriet o •••••• 4,'4!818,000 900,000 
Arbetslöshetens lindrande 18,000,000 18,000,000 

Humma ~62,914,700 463,504,600 



N:o 65 VII 

Enligt propositionen bliva inkomsterna 
och utgifterna år 1938 i sammandrag föl
jande: 

Inkomster . . . . . . . . . mk 4,412,051,650: -
Utgifter . . . . . . . . . . . mk 4,410,904,200: -

Överskott 1,147,450:-

Helsingfors, den 21 augusti 1937. 

På grund av vad ovan anförts och med 
hänvisning till den propositionen åtföl
jande redogörelsen för kalkylerna till 
statsförslaget för år 1938 föreslås, 

att Riksdagen ville besluta god
. känna bilagda statsförslag för Re
publiken Finland för år 1938. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

Finansminister Väinö Tanner. 





Republiken Finlands 

statsförslag 
lör år 1938. 

A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första Avdelningen. 

Skatter. 

I. Direkta skatter. 

1. Inkomst- och förmögenhetsskatt ........................ . 700,000,000 
1,500,000 2. Apotekaravgifter ..................................... . 

l. Importtull 
2. Exporttull 

3. Accis å tobak 

-3217-37 

I kap.: 701,500,000. 

n. Indirekta skaitter. 

Tullinkomst er. 

1-2; 1,620,500,000. 

Acciser. 

1,620,000,000 

500,000 

225,000,000 o ••••••• o ••••• o •••••••••••••• o •••• o. o ••• 

--~-----+~--------1 
Transport \ 2,547,000,000 1 

1 Avd. 
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l Avd. 

2 Avd. 

Transport 

4. Accis å sötsaker ..................................... . 
5. Maltdrycksskatt ...................................... . 
6. 
7. 

Accis å 
Accis å 

sprit, brännvin och bärviner ................. . 
fodermedel och margarin ..................... . 

3-7: 434,000,000. 
II kap.: 2,054,500,000. 

In. Skartt& a.v blandad natur. 

l. Stämpelskatt 
II kap.: 2,054,500,000. 
l avd.: 2,986,000,000. 

Andra Avdelningen. 

Avgifter för anlitande av särskilda statsinrättningar. 

I. Sjöfartsavgifter. 
l. Båkavgifter .......................................... . 
2. Lotsningsavgifter ...................................... . 
3. Isavgifter ............................................. . 
4. Bogseringsavgifter .................................... . 

I kap.: 45,500,000. 

II. Avgifter vid allmänna sjukhusen. 

l. Leg,osängsavgifter ..................................... . 
2. A v gifter vid sjuksköterskeundervisningen .............. . 

II kap.: 30,625,000. 

lll. Elevavgifter vid läroanstalterna. 

l. Elevavgifter vid lärdo:m.sskolorna ....................... . 
2. Internatavgifter vid seminarierna ..................... . 
3. Internatavgifter vid abnormskolorna ............... . 
4. Elevavgifter vid lantbruksläroverken ................... . 
5. Laboratorieavgifter vid tekniska högskolan ............. . 
6. Terminsavgifter vid tekniska högskolan ................. . 
7. Elevavgifter vid industriskolorna ...................... . 
8. Elevavgifter vid uppfostringsanstalterna och skyddshemmen 

III kap.: 15,091,000. 

2,547,000,000 l 
22,500,000 
70,000,000 

91,500,000 
25,000,000 

230,000,000 

31,500,000 

8,000,000 
5,500,000 

500,000 

30,000,000 
625,000 

13,000,000 
180,000 
135,000 
175,000 

101,000 
215,000 

325,000 
960,000 

Transport l 3,077,216,000 
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Transport 3,077,216,000 2 Avd. 

IV. Avgifter för tillsyn över särskilda näringar. 

l. Tillsyn över försäkringsanstalterna ..................... . 
2. T-illsyn över bankbolagen ............................. . 
3. Tillsyn över sparhankerna ............................. . 
4. staten av försäkringsanstalter, som bedriva olycksfallsför. 

säkring, tilLkommande försäkringspremieandelar ......... . 

5. ~;';,~~ Hll~y~. öv~~ .m~td~yek<~, .. ~pdt: . ~~h b~~~till~e.rk~ • 

IV kap.: 4,202,000. 

V. Divers'e avgifter. 

l. Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ................. . 
2. Registeravgifter ...................................... . 
3. Avgifter för undersökning av metaller och det officiella 

papperet .................................. : ........... . 
4. Fartygsavgifter ...................................... . 
5. Inkomst från statens hamnar ........................... . 
6. Inkomst från statens cförsöks- o~h kontrollanstalter ....... . 
7. Inkomst från försvarsväsendets och gränsbevakningens tele-

foner ................................................ . 
8. Inkomst från museer, samlingar roch övriga sevärdheter ... . 
9. Försvarsavgifter för inmutningsområden och utmål ..... . 

10. Provisioner för exportkrediter ......................... . 
11. Jaktvårdsavgifter ..................................... . 
12. Inkomst av flygtrafiken Helsingfors-Åbo-stockholm 

V kap.:, 17,490,000. 
2 avd.: 112,908,000. 

Tredje Avdelningen. 
Ränte- och dividendinkomst samt andel i statsbankens 

vinst. 

I. Räntm- och dividender. 

l. Räntor å lån,. obligationer och depositioner . , ",. , ....... . 
2. Rännor å statens affärsföretags driftkapital ..• , ......... . 
3. Dividender ............................. , .•. , .......... . 

I kap.: 272,624,400. 

II. Andel i Finlands Bank& vinst. 

l. Andel i Finlands Banks vinst från föregående år 
II kap.: 50,000,000. 
3 avd.: 322,624,400. 

400,000 
502,000 

500,000 

800,000 

2,000,000 

4,500,000 

2,200,000 

1,600,000 

1,450,000 
1,600,000 

3,200,000 

100,000 
70,000 

220,000 

200,000 

1,55o,ooo Il 

800,000 

10,000,000 
12,174,400 

250,450,000 

50,000,000 

~ansport l 3,421,532,400 

3 Avd. 
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l 
l 
! 

4 Avd.l 

l 
l 

Transport 3,421,532,400 

Fjärde Avdelningen. 

Inkomster av blandad natur. 

I. Inkomst från den lantbruksekonomis~ka försöksverksamheten 
och från särskilda. myndigheter underlydande trädgårdar 

och lägenheter. 

l. Inkomst från den lantbruksekonomiska försöksverksamheten 
2. Inkomst från särskilda myndigheter underlydande trädgår-

dar och lägem.heter ................................... . 
I kap.: 2,275,000. 

II. Inkomst från fiskerier. 

l. Inkomst från fiskerier . . .............................. . 
II kap.: 900,000. 

III. Hyresinkomst. 

l. Bostadshyror från gårdar ............................. . 
2. Arrenden för boställen ............................... . 
3. Övrig hyresinkomst ................................... . 

III kap.: 11,000,000. 

IV. Sa,kör>en. 

l. Sakören 
IV kap.: 12,000,000. 

V. Ersättning för av staten förskobtsvis erlagda. kostnader. 

l. Ersättning för lantmätararvoden ...................... . 
2. Ersättning för hemmansutflyttningsbidra.g . . . . . . . . . . .. . 
3. Av flottare erlagda flottledsavgifter . . . . . . . . . . ........ . 
4. Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds andel i kostna

derna för underhåll av sjöfartsanläggningar i östra delen av 
Finska v~iken ......................................... . 

5. Hära~sh~vdingarnas andelar i kostnaderna för avlöni~g av l 
notarler 1 domsagorna ................................. . 

~6. Ersättningar för .åstadkommande av återväxt på Skövlade 
skogsområden ........................................ . 

V kap.: 16,214,000. 

1,675,000 

600,000 

900,000 

8,200,000 

2,500,000 

300,000 l 
l 

12,000,000 

8,500,000 

3,500,000 

2,000,000 

466,000 l 

748,000 

1,000,000 

Transport 3,463,921,400 
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l Transport 3,463,921,400 4 A vd. 

VI. Inkomst av arbet!Werksa.mbeten vid särskilda. sllats
in.rä.ttnmgar. 

l. Inkomst av arbetsverksamh.eten vid fängelserna ......... . 
2. Särskilda inikomster vid fängelserna ................... . 
3. Arbetsverksamheten vid uppfostringsanstalter, skyddshem 

odh abnormskolor ..................................... . 
4. Inkomst av försvarsväsendets svinhushållning 

VI kap.: 19,425,000. 

VII. Inkomst av sta.tens pu:blikrutioner. 

l. Inkomst av statsrådets publikationsförråd ............... . 
2. Inkomst av riksdagens publikationer ................... . 

VII kap.: 2,512,000. 

VIII. Städem.ws andelar i u1igifterna för underhåll av särskilda 
starosinrättninga.r. 

1. Städernas bidrag till polisinrättningarnas underhåll 
2. städernas andelar i kostnaderna för särskilda läroinrätt-

ningar ............................................... . 
3. Ersättning av städerna för unde:rfuåll av rannsakningsfån-

gar i statens fän~elser ................................. . 
4. städernas och kommunernas andelar i kostnaderna för 

underhåll av statssjukhus ............................. . 
VIII kap.: 21,515,650. 

IX. Anmärk:nimgsmedel. 

l. Anmärkningsmedel ................................... . 
IX kap.: 120,000. 

X. :mlromst arv fö:rm.åner, som å1m.j'llltrus a.v innehava.I~e 
av statens tjänster och befattningar. 

l. Inkomst av naturaförmåner, som åtnjutas av innehavare av 
statens tjänster och befattningar ....................... . 

18,000,000 

250,000 

575,000 

600,000 

2,500,000 

12,000 

20,500,000 

7,150 i 

8,500 

1,000,000 

120,000 

10,700,000 

Transport / 3,518,194,050 
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l 
4 Avd. l 

l 

l 

6 Avd. 

Transport 3,518,194,050 

2. Inkomst av försvarsväsendets ;personal tilldelad kost och be-
klädnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 

X kap.: 11,300,000. 

XI. övriga inkomster av blandad natur. 

l. statens andel i penninglotteriets vinstmede•l ............. . 
2. Statens andel i inkomsten av vadhållningen v~d hästtruvlingar 
3. Ersättningar för motor.fordons igenkänningsmärken ..... . 
4. skattetillägg vid försummad inbetalning av skatt inom utsatt 

tid .................................................. . 
5. Avgift för myntprägling ............................. . 
6. Agio ................................................. . 
7. Indragning av utgiftsrester och reserverade anslag ....... . 
8. Tillfälliga inkomster .................................. . 
9. Avdrag å lantmätarnas förrättningsräkningar ........... . 

XI kap.: 51,715,000. 
4 avd.: 148,976,650. 

Femte Avdelningen. 

Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthus
hållning. 

statens affärsverksamhet. 
Trafikinrättninga~ 

I. Sta.tsjärn'Vägarna.. 

l. Inkomst av persontrafiken ................ . 
2. Inkomst av godstrafiken .................. . 
3. Övrig trafikinkomst ...................... . 
4. Inkomst från telegrafen ................... . 
5. Inkomst av automobiltrafiken ............ . 
6. Ersättning för befordran av post .......... . 
7. Diverse inkomster ........................ . 

260,000,000 
768,000,000 

10,500,000 
450,000 

6,300,000 
17,150,000 
25,000,000 

Summa 1,087,400,000 
statsjärnvägarnas utgifter . . . . . . " 876,921,500 

överskott 

'l'ransport 

16,500,000 

15,000 

1,100,000 

1,000,000 

20,000,000 

1,000,000 

5,000,000 

7,000,000 

100,000 l 
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Transport 3,780,987,550 5 Avd. 

II. Huvudverkstä.derna. 

l. Huvudverkstädernas inkomster ............... 141,133,300 
Huvudverkstädernas utgifter ............ 141,133,300 

m. Trävarurö:relsen. 

l. Trävarurörelsens inkomster ................ . 
Trävarurörelsens utgifter ............... . 

IV. Post- och telegrafverket. 

l. Postavgifter ............................... . 
2. Inkomster från automobiltrafiken ........... . 
3. Telegrafavgifter ........................... . 
4. Telefonavgifter ........................... . 
5. Ersättning för statsjärnvägarnas postbefordran 
6. Diverse inkomster ......................... . 

överskott 

54,593,700 
54,593,700 

överskott 

167,800,000 
13,500,000 
15,200,000 
80,000,000 
1,000,000 
2,500,000 

Summa 280,000,000 
Post- och telegrafverkets utgifter. . , 222,151,200 

Överskott 

V. Kanalerna. 

l. Trafikinkomster ............................ . 9,000,000 
2. Arrendeinkomster från kanalområden, avgifter 

för lastningsområden och hyror för byggnader 200,000 
3. Diverse inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 

---------------------------------Summa 9,900,000 
Kanalernas utgifter ............ . 

" 
8,213,100 

57,848,800 

Överskott 1,686,900 

Transport l 3,840,523,250 
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5 Avd. 

Försvarsv~sendets fabrike~ 

VI. Xrutfabriken. 

l. Inkomst från krutfabriken 
Krutfabrikens utgifter 

VII. Patronfabriken. 

l. Inkomst från patronfabriken 
Patronfabrikens utgifter 

VIII. Gevärsfabriken. 

l. Inkomst från gevärsfabriken 
Gevärsfabrikens utgifter 

IX. Kanonfabriken. 

l. Inkomst från kanonfabriken 
Kanonfabrikens utgifter 

X. Laddningsverkstaden. 

l. Inkomst från laddningsverkstaden 
Laddningsverkstadens utgifter 

XI. Flygmaskinsfabriken. 

l. Inkomst från flygmaskinsfabriken 
Flygmaskinsfabrikens utgifter 

Transport 

14,545,000 
14,545,000 

överskott 

20,553,000 
20,553,000 

överskott 

15,015,000 
15,015,000 

överskott 

14,315,000 
14,315,000 

Överskott 

2,932,000 
2,932,000 

överskott 

l 
l 

34,933,000 l 
34,933,000 

överskott \ 

Transport 1 

l 
3,840,523,250 l 

i 

l 
l 
l 

3,840,523,250 l 



XII. Skeppsvarvet. 

l. Inkomst från skeppsvarvet 
skeppsvarvets utgifter 

XIII. Armens skrädderi. 

l. Inkomst från armens skrädderi ............. . 
Utgifter vid armens skrädderi ........... . 

9 

Transport 13,840,523,250 5 Avd. 

11,465,000 
11,465,000 

Överskott 

2,551,600 
2,551,600 

överskott 

S t a t ,e n s ö v r i g a a. f f ä r s v e r k s a m h e t. 

XIV. Margarinfabriken. 

l. Inkomst från margarinfabriken 
Margarinfabrikens utgifter 

XV. statsrådets tryckeri. 

l. Inkomst från tryckeriet 
Tryckeriets utgifter 

XVI. Officiella tidningen. 

l. Inkomst från officiella tidningen 
Officiella tidningens utgifter 

XVII. Lantmäteristyrelsens stentryckeri. 

l. Inkomst från stentryckeriet ................. . 
stentryckeriets utgifter ................ . 

3217-37 

12,465,000 
11,480,000 

Överskott 

13,500,000 
10,653,000 

Överskott 

1,600,000 
581,800 

Överskott 

1,350,000 
856,900 

985,000 

2,847,000 

1,018,200 

Överskott 493,100 

Transport l 3,845,866,550 

2 
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5 Avd. 

statens skogshushållning. 

XVIII. Skogshushållningen. 

Transport l 3,845,866,550 

l 

l. Inkomst från försäljning av ståndskog ........ 145,000,000 
2. LE)veransinkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000,000 
3. Diverse inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 

Summa 446,500,000 
skogshushållningens utgifter . . . . , 195,613,300 

överskott 

XIX. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. 

l. Inkomst från försöksområdena . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 
Utgifter vid försöksområdena . . . . . . . . . . . . 2,943,700 

statens lanthushållning. 
XX. Fångvårdsväsendets lägenheter. 

l. Avkomst av fångvårdsväsendets lägenheter .... 
Utgifter vid fångvårdsväsendets lägenheter 

XXI. Medicinalverkets lägenheter. 

l. Avkomst av medicinalverkets lägenheter ..... . 
Utgifter vid medicinalverkets lägenheter .. 

XXII. Lantbruksstyrelsens lägenheter. 

överskott 

10,099,000 
8,136,000 

överskott 

1,070,000 
929,000 

överskott 

l. Avkomst av lantbruksstyrelsens lägenheter .... 24,000,000 
Utgifter vid lantbruksstyrelsens lägenheter 18,959,500 

XXIII. Socialministeriets lägenheter. 
l. Avkomst av socialministeriets lägenheter ..... . 

Utgifter vid socialministeriets lägenheter 

5 avd.: 536,947,900. 

Egentliga inkomster 
4,107,456,950. 

överskott 

2,350,000 
1,847,100 

överskott 

250,886,700 

3,056,300 

1,963,000 

141,000 

5,040,500 

502,900 

Transport l 4,107,456,950 



Transport 

Kapitalinkomster. 
Sjätte Avdelningen. 

Kapitalinkomster. 

I. Till staten återbeta.la.de lånekapita.l. 

l. .Arvkortningar å under tidigare lår i statsförslaget beviljade : 
lån ............................ · ·. · · · · · .. · · · · · .. · · · · · · 

2. Irubetalning å köpeskillingen för inlösta donationslägenheter 
3. Återbetalning av köpeskillingen för lägenheter, som överlåtits 

åt obesuttna ......................................... . 
4. Återbetalning av lösen för kolonisationslägenheter 

I kap.: 9,726,000. 

II. Amorteringar å statens affärsföretag. 

1. statsjärnvägarna ..................................... . 
2. statsjärnvägarnas huvudv·erkstäder ..................... . 
.a. statsjärnvägarnas trävarurörelse ....................... . 
4. Post- och telegrafverket ............................... . 
5. Kanalerna ........................................... . 
6. Krutfwbriken ......................................... . 
7. 
8. 
9. 

Patronfabriken 
Gevärsfa;briken ....................................... . 
Kanonfabriken ....................................... . 

10. Laddningsverkstaden ................................. . 
11. Flygmaskinsfabriken ................................. . 
12. skeppsvarvet ........................................ . 
13. Margarinfabriken .................................... . 
14. statsrådets tryckeri ................................... . 
15. Lantmäteristyrelsens stentryckeri ...................... . 

II kap.: 99,988,100. 

III. Inkomst från försäljning a.v s:trutens egendom. 

1. Inkomst från försäljning av statens jordegendom och in· ! 

komstbringande rättigheter ............................ . 
2. Genom överlåtelse av statens jordegendom erhållna inkom

ster, som kunna användas till inköp av jord för statens 
skogshushållning ..................................... . 

3. Diverse inkomster ..................................... . 
III kap.: 39,000,000. 

Transport 

4,107,456,950 l 

7,000,000 

26,000 

700,000 
2,000,000 

75,429,000 

2,339,200 
323,400 

17,457,400 

1,711,300 
300,000 

180,000 

340,000 
290,000 

100,000 

l 

1,050,000 
105,000 ' 

91,000 

260,000 
11,800 

20,000,000 

18,000,000 

1,000,000 

4,256,171,050 

11 

6 Avd. 
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6 Avd. l 
l 

l 
! 

Transport l 
~~· 

IV. Indragning av utgiftsrester och rese:rvera.de anslag. 

l. Indragning aN utgiftsrester oeh reserverade anslag 
IV kap.: 5,000,000. 

V. överföringar från icke budgetemde fonder. 

l. överföring från lagmanstingsgästnings-fonden 
V kap.: 880,600. 

VI. Statslån. 

l. 1937 års lån för aV'kortning av statsskulden 
VI kap.: 150,000,000. 
6 avd.: 304,594,700. 

Kapitalinkomster 
304,594,700. 

Inkomsternas totalbelopp 
4,412,051,650. 

4,256,171,050 

5,000,000 

880,600 

150,000,000 

Summa [ 4,412,051,650 l 



B. Utgift. 

Egentliga utgifter. 

Första Huvudtiteln. 
Republikens President. 

I. Presidenten. 

l. Presidentens 11rvode och representationsanslag ........... . 
2. Presidentei1'l disrposition,:;medel ......................... . 

I kap.: 900,000. 

II. Presidentens bostäder. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. övriga utgifter för slottet ............................. . 
4. övriga utgifter för Gullranda ......................... . 

(Engångsutgift 25,000.) 
II kap.: 1,111,200. 

III. Presidentem kansli. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Expensmedel ......................................... . 

III kap.: 188,300. 

IV. Särskilda ans~ag. 

l. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
IV kap.: 15,000. 
l H t.: 2,214,500. 

Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

I. Riksdagskostnader. 

Riksdagsmännens arvoden och resekostnader. 

l. Riksdagsmännens arvoden (förslagsanslag) ............. . 
2. Riksdagsmännens resekostnader (förslagsanslag) ......... . 

1-2: 8,190,000. 

Transport 1 

700,000 

200,000 

514,200 

220,000 

257,000 

120,000 

178,300 

10,000 

15,000 

7,000,000 

1,190,000 

10,404,500 

13 

1 Ht. 

2 Ht. 
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2 Ht. l Transport 

Allmänna riksdagskostnader. 

3. Tjänstemännens och betjäntes vid riksdagens kansli avlö-
ningar (förslagsanslag) ............................... . 

4. Arvoden åt utskottssekreterarna, tolkarna och sakkunniga 
(förslagsanslag) ...................................... . 

5. Pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
6. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
7. Expensmedel och övriga utgifter (förslagsanslag) ....... . 

(Engångsutgift 80,000.) 
3-7: 3,855,000. 

Riksdagshuset. 

8. Avlöningar (förslagsanslag) ........................... . 
9. Värme Mh lyse samt kraftström (förslagsanslag) ....... . 

10. Förvaltningskostnader (förslagsanslag) ................. . 
11. Årsreparationer (förslagsanslag) ....................... . 

8-11: 965,000. 
I kap.: 13,010,000. 

II. statsrevisorerna.. 

l. Arvoden (förslagsa.nslag) ............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. TryckningSkostnader .................................. . 

II kap.: 252,000. 

III. Riksdagens justitieombudsman. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. TryckningSkostnader .................................. . 

III kap.: 294,500. 

IV. Särskilda. anslag. 

1. Till förfogande för Finlands grupp av interparlamentariska 
unionen 

IV kap.: 100,000. 
2 Ht.: 13,656,500. 

10,404,500 l 

1,700,000 

375,000 l 
100,000 

1,300,000 
380,000 

325,000 

360,000 
140,000 l 

140,000 

182,000 

40,000 
5,000 

25,000 

233,000 
16,500 

10,000 

35,000 

100,000 

Transport l 15,871,000 
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Transport ! 15,871,000 

: 

Tredje Huvudtiteln. l 3 Ht. 

statsrådet och justitiekanslersämbetet. 

I. statsrådet. 

l. statsministerns och ministrarnas arvoden ............... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. statsrådets dispositionsmedel ........... ' .............. . 
4. 'Till statsrådets förfogande för oförutsedda utgifter 

I kap.: 4,860,000. 

II. Justitieka.nsle:rsämbetet. 

1,590,000 

20,000 
2,000,000 

1,250,000 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

721,200 

5,000 l 
15,500 

4. Tryckningskostnader .................................. . 30,000 
II kap.: 771,700. 

III. Särskilda anslag. 

l. Avlöningar åt gårdskarlar, nattvakter och chaufförer . . . . 198,(100 l 
2. Vaktmästarnas beklädnadskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 

3. Särskilda ministeriers och statsrådets kanslis expensmedel . . 221,000 
4. Värme oCih lyse, vatten och renhållning i statsrådsborgen 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000 

5. Drift- och undeflhåBskostnader för statsrådets bilar . . . . . . 72,000 
6. Arvoden åt vikarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 

III kap.: 934,600. 
3 Ht.: 6,566,300. 

l 

i 

l 
l 

--;;T;:;-r-ansp--o-rt:-7-1 -2-2-,4-37-,3-00-i 
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4 Ht. 

l 
i 

Transport 

Fjärde Huvudtiteln. 

statsrådets kansli och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. statsrådets kanstli. 

l. Kansliet, avlöningar ................................... . 
2. Translatorsbyrån, avlöningar .......................... . 
3. Disipositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostna:der . . ................................ . 
5. Förvaltningen av statsministerns sommarbostad ......... . 

(Engångsutgift 104,000.) 
I kap.: 1,056,000. 

n. Statistiska oe!Ditmlbyrån. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ............................. . 
3. Överdirektörens disiposi tionsmedel ...................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. statistiska maskiner ................................... . 

II kap.: 2,664,200. 

UI. Statsrådets publikationsförråd. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Expensmedel ......................................... . 
3. Tryckningskostnader ,(förslagsanslag) .................. . 
4. Inköp av kartor (förslagsanslag) ...................... . 

III kap.: 2,127,700. 

IV. Rilaldagens bibliotek:. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Inköp och inbindning av böcker (reservationsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

IV kap.: 696,300. 

22,437,300 

530,200 
341,800 

) 12,000 
43,000 

129,000 

1,539,100 
395,800 

3,000 
80,000 

16,300 
375,000 

255,000 

377,700 
100,000 

1,300,000 

350,000 

364,300 

300,000 
32,000 

Transport [ 28,981,500 



Tramsport 

V. Särskilda anslag. 

l. Arvoden åt vikarier ................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

v kaip.: 8,000. 
4 H t.: 6,552,200. 

Femte Huvudtiteln. 

Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hö
rande förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för utMesä.I1endena.. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 
3. Expensm,edel ......................................... . 

(Engångsutgift 20,000.) 
4. T,elegram-, post- ocfu. telefonkostnader ................. . 
5. DiSipositi~onsmedel . . .................................. . 
6. Trycknings'kostnll!der ................................. . 
7. Res~eundemtöd ........................................ . 

I kap.: 4,446,900. 

n:. Ordinarie utrikesrepresentatiooen. 

Legationerna. 
l. A vlöningll!r ........................................... . 
2. Hyra, värme och lyse för ämbetslokaler (förslagsanslag) .. 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Utgifter för legationernas fastigheter ................... . 

1-4: 18,200,900. 

U t sända konsuler. 

5. A v löningar ........................................... . 
6. Hyra, värme o~h lyse för ämbetslOkaler (förslagsanslag) .. 
7. Expensmedel ......................................... . 

5-7: 4,351,000. 

Transport J 

.3217-37 

17 

28,981,500 4 Ht. 

5,000 

3,000 

3,546,900 
5,000 

180,000 

370,000 

150,000 
175,000 

20,000 

12,525,900 

2,320,000 

2,455,000 

900,000 

3,526,000 
365,000 

460,000 

55,988,500 

5 Ht. 

3 
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5 Ht. 

Honorärkonsuler. 

8. Övrig konsulär representation och information 
8: 1,550,000. 

Transport 

övriga utgifter för ordinarie utrikesrepresentationen. 

9. Flyttningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
10. Resekostnader ........................................ . 
11. Diverse utgi&ter ..................................... . 
12. Statsve~kets gårdar i Petersbul.'ig .................. " .. . 
13. Utrustningsmedel (förslagsanslag) ..................... . 
14. Anskaffning av automobiler (engångsutgift) ........... . 

9---'14: 2,966,000. 
II kap.: 27,067,900. 

m. Tillfällig utrikesrepresenta.tion. 

l. Tillfällig representation vid diplomatiska konferenser (för-
slrugsanslag) .......................................... . 

III kap.: 1,300,000. 

IV. Särskilda. a.nslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov .......................... · . · . l 
2. Kostna;der för medellösa finska medborgares hemsändande 

m. m. (förslagsanslag) ................................ . 
3. Ersättning för kurs- och prisväxlingar (förslagsrunslag) ... . 
4. Finlands andel i internationella utgifter (förslagsanslag) .. 
:5. Bekantgörande av finska produkter i utlandet ........... . 
6. Bidrag åt Aktiebolaget Finska Notisbyrån ............... . 
7. Kostnader för det mellan Finland och Rådsförbundet av

slutade fördraget om gränsfredens tryggande (förslags- 1 

anslag) ........ iv ·k~~-·:. 1.2;66ö,ooo: .................... l 
5 Ht., 45,474,800. l 

l 

Transport 1 

l 
55,988,500 l 

1,550,000 

450,000 

525,000 

1,436,000 

430,000 

50,000 

75,000 

1,300,000 

100,000 

400,000 

8,100,000 

3,550,000 

300,000 

130,000 

80,000 

74,464,300 

l 



Transport 

Sjätte Huvudtiteln. 

Justitieministeriet, domstolarna, statsåklagarna och till 
justitieministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

I. Justitieministeriet. 

l. Avlöninga•r ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expens·medel ......................................... . 

(Engångsutgift 13,000.) 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Hyres-, värme- och lysekostnader för ämbetslokaler (förslags-

anslag) .............................................. . 
6. Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 

I ka:p.: 3,996,500. 

n. Högsta domstolen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Extraordmarie personalens arvoden ..................... . 
3. ExpellSIIledel ......................................... . 
4. Underfuåll och belysning av ämbetslokalen 1(förslagsamslag) 
5. Tryckningskostnader .... : .......... , .................. . 
6. ·Registerredigering (reserv a tiousanslag) ................. . 

II kap.: 4,875,000. 

m. Hög;sta förvaltningsdomstolen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extraordinarie personalens arvoden ................... . 
3. E:x~pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 5,500.) 
4. Underhåll och belysning av ämbetslokalen ,(förslagsanslag) 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Registerredigering (reservationsanslag) ................. . 

III kap.: 3,:594,800. 

IV. Hovritterna. 

74,464,300 

3,403,500 

60,000 

131,500 

16,500 

105,000 

280,000 

4,595,500 

104,500 

65,000 

30,000 

30,000 

50,000 

3,114,800 

301,000 

85,000 

24,000 

45,000 

25,000 

l. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,876,800 

2. Adjunktionsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,000 

3. övriga arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573,900 

--~----~~---------Tramsport / 96,417,300 

19 

6 Ht. 
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6 Bt. Transport l 

4. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 
5. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 5,000.) 
6. Presidenternas dispositionsmedel ....................... . 
7. Värme och lyse (.förslagsanslag) ....................... . 

IV kap.: 9,879,700. 

V. Häradsrätterna. 

l. Häradshövdingarna, avlöningar ....................... . 
2. ArVloden åt notarier i do!lDSagorna ..................... . 
3. Ersättning för tingsgästningsspannmål (förslagsanslag) ... . 
4. Tings- och arkivlokaler (förslagsanslag) ................. . 
5. Resekostnader för urtima ting i landets nordligaste dom

sagor och för årstinget i Petsamo tingslag (förslagsanslag) 
V kap.: 9,6,64,800. 

VI. .sta.tsåkla.ga.rn.a.. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

VI kap.: 380,,()00. 

VII. Ägodelningsrä.tterna.. 

l. Avlöningar ........................................ . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 

VII kap.: 47,6,500. 

VIII. Fångvå.rdsväsendet. 

Fängelserna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Personalens uniformer (förslagsanslag) ................. . 
3. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
4. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
5. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
6. Arbetsmaterialier och andra utgifter för arbetsverksamheten 

96,417,300 

25,000 

260,000 

9,000 

99,000 

4,872,000 

1,710,000' 

1,096,800 

1,976,000 

10,000 

316,600 

44,000 

20,000 

339,500 

137,000 

33,892,300 

1,400,000 

11,170,000 

2,890,000 

750,000 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500,000 

7. Spar- oc:h flitpenningar (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,428,000 
--~----~+'---------1 

Transport \ 170,362,500 
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l 
Tramsport i 170,362,500 6 Bt. 

8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

10. Kanslier ooo bibliotek ................................. . 
11. 
12. 
13. 
14. 

Smärre .byggnadsreparationer ......................... . 
Kostnader för renhållning och körslor (förslagsanslag) ... . 
Diverse utgif.ter ..................................... . 
skyddsanordningar 000 vakthundar (förslagsanslag) 

1-14: 69,437,800. 

Fång stationerna. 

l 

4,300,000 

310,000 

300,000 

225,000 

975,000 

167,500 

130,000 

15. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 

16. Kostnader för underhåll ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,000 

15-16:87,000. 

övriga utgifter vid fångvårdsväsendet. 

17. Kostnader för fängelsedomstolen ....................... . 
18. Vården om fångar, som frigivas ....................... . 
19. Fångforslingskostnarler (förslagsanslag) ............... . 
20. Fängelsefurillrtionärernas undervisning .................. . 
21. Reseunderstöd ........................................ . 
22. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
23. Arvoden åt vikarier och öka;d vaktpersonal ............. . 
24. Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 
25. iKredittransport av varor (förslagsanslag) ............... . 

17-25: 7,090,000. 
VIII kap.: 76,614,800. 

IX. 1Särskiil:da anslag. 

70,000 

120,000 

5,700,000 

140,000 

10,000 

25,000 

275,000 

100,000 

650,000 

l. Tillfälliga allmänna behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000 

2. Arvoden åt vikarier .................................... · 50,000 

3. Kostnader för tjänsteöverdomstolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 

4. Särsbida understöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 275,000 

5. Ersättning åt vittnen, biträden vid vittneseds tagande av 
personer, hörande till främmande trosbekännelse, ävensom åt 
tolkar i brottmål (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 

6. Ersättning för frångångna hötesandelar m. m. (förslags-
slag) .................................................. 1 48,000 

7. Inbindning av i domsagornas och ägodelningsrätternas arkiv l 

förvarade handlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 100,000 

Transport \ 186,451,500 



22 

6 Bt. 

7 Ht. 
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8. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
9. Kostnader för internationella kriminalrättsliga och peni-

tentiär kommissionen (förslagsanslag) ................. . 
10. Bekostande av en administrativ lagkodex (engångsutgift) .. 

IX kap.: 2,886,500 
6 H t.: 112,369,200. 

Sjunde Huvudtiteln; 
Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 

förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för inrikesäl"enden.a. .. 
'l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
4. Trycknings- och inbindningskostnader .................. . 
5. Värme, lyse och renhållning i gräns- och sjöbevakningsav-

delningarnas lokaler (förslagsanslag) ................... . 
6. Arvoden åt vikarier ................................... . 

I kap.: 3,547,600. 

U. Länsstyrelserna.. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden för extra personal ........................... . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Expensmedel och diverse utgifter ....................... . 

(Engångsutgift 15,000.) 
6. Landshövdingarnas dispositionsmedel ................... . 
7. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ............ . 
8. V aktmästares beklädnadskostnader ..................... . 
9. Administrationsutgifter för Petsamo område ............. . 

10. Bötesandelar (förslagsanslag) .......................... . 
11. Förnyelse av landshövdingarnas automobiler (engångsutg1ft) 

II kap.: 21,749,500. 

In. Bärodenas förvaltning ~och lantpolisen. l 

l. Kronofogdarna, avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
2. Häradsskrivarna, avlöningar ........................... . 
3. Mantalsskrivningsprovision (förslagsanslag) .............. [ 

Transport 1 

186,451,500 

12,000 

10,000 

360,000 

3,120,600 

128,000 

87,000 

140,000 

57,000 

15,000 

16,438,100 

2,233,400 

20,000 

260,000 

1,405,000 

175,000 

500,000 

18,000 

100,000 

300,000 

3()0,000 

3,682,400 

1,736,200 

406,300 

217,955,500 



l 

l 
Transport 217,955,500 l 

39,870,100 l 
656,000 

4. Länsmännens och lantpolisens avilöningar ............... . 
5. Länsmännens hyresmedel ............................. . 

l 6. Kanslimaterial och underhåll av arkiven ............... . 130,400 l 

7. Beklädnadsbidrag åt poliser ........................... . 
8. Arvoden åJt vikarier .................................. . 
9. ·Resekostnader (förslagsrunslag) ......................... . 

10. Ersättning åt länsmän för resekostnader inom eget distrikt 1 

11. Ersättning åt lantpolisen för resekostnader inom eget · 
distrikt .............................................. . 

12. Utgifter för polishäkten ............................... . 
13. Anskaffning av arkivskåp åt länsmännen (engångsutgift) .. 
14. Kostnader för drift och underhåll av polismyndigheternas 

på landsbygden och läoodetektivernas motorfordon ....... . 
15. Anskaffning av kassaskäp åt länsmännen (engångsut.gift) .. 
16. Särskilda varutransporter för polismyndigheterna på IJ.ands-

bygden (förslagsanslag) ............................... . 
17. Polismyndigheternas kredittidsbhlj etter (förslagsanslag) ... . 
18. Årsavgifter för lantpolismyndigheters telefoner ......... . 
19. Anskaffning av telefoner åt lantpolismyndigheter (engångs-

utgift) .............................................. . 
III kap.: 53,700,200. 

IV. Stä;dern!liS polisimä.ttn.i.n.gar. 

Polisen i städerna. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Beklädnadsbidrag .................................... . 
3. Särskilda anslag ..................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

1-4: 66,076,300. 

Polisen i förstäderna. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Beklädnadsbidrag ..................................... . 
7. Särskilda anslag ..................................... . 
8. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

5-8: 1,822,500. 
IV kap.: 67,898,800. 

v. statspolisen. 

1,311,800 

62,000 
1,100,000 

330,000 

570,000 

800,000 
50,000 

1,650,000 

100,000 

10,000 

950,000 l 

225,000 i 

60,000 

60,717,300 
2,489,000 

2,590,000 
280,000 

1,637,900 

80,400 
94,200 

10,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,671,900 

2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,200 

3. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574,800 
--~------~----------Transport l 339,217,500 
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7 Bt. 
l 

Transport l 339,217,500 

4. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ............. . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Dispositionsmedel ..................................... . 

V kap.: 6,312,000. 

VI. Kriminalcentralen och polistidningen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
6. Diverse utgifter ..................................... . 

VI kap.: 986,000. 

VII. Poli:sundervisningen. 

Polisskolan. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
-3. Kommenderingsmedel (förslagsanslag) ................. . 
4. Läroböcker och undervisningsmateriel ................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 

1-5: 561,000. 

övriga utgifter för undervisningen. 

6. Lärokurser för poHsen ................................ . 
7. Reseunderstöd för polistjänstemän ..................... . 

6-7: 340,000. 
VII kap.: 901,000. 

Vlll. Pol:ishundgåa'den. 

l. Funftrtionärernas arvoden ............................. . 
2. övriga utgifter ...................................... . 

VIII kap.: 160,000. 

IX. Särsikil!da polisutgifter. 

66,000 

24,000 

734,100 

600,000 

6,000 

14,000 

240,000 

126,000 

305,500 

36,000 

162,000 

7,000 

50,500 

310,000 

30,000 

115,000 

45,000 

l. Extra polisstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,091,000 

2. Kost- och ,transportkostnader för amhållna personer (för-
slagsanslag) ........................................... j 390,000 

Transport l 350,569,600 
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Transport 350,569,600 7 Ht. 

3. Bötesandela.r (förslagsanslag) ......................... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 
5. Av vårdlagarna föranledda utgifter (förslagsanslag) ..... . 
6. Polisvapendepån ...................................... . 

IX kap.: 9,745,000. 

X. Sjöbevakningsvä:s·endert. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ·och tjänstgöringspenningar .. 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Underhållskostnader för fartyg och motorfordon ......... . 
5. Bränsle och smörjningsämnen (förslagsanslag) ......... . 
6. Underhåll av byggnader och bryggor ................... . 
7. Underhåll och förnyelse av beväpning och utrustning ..... . 
8. Underhåll och förnyelse av förbindelsemateriel ........... . 
9. Expensmedel och •diverse utgifter ....................... . 

X kap.: 19,326,800. 

XI. GränsbeVIrukningarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens avlöningar ................... " ..... . 
3. Värnpliktigas dagspenningar (förslagsalllSlag) ........... . 
4. Förplägnings- och utrustningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Anskaffning och underlJiåll av transport- och rapportdjur 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Årsreparationer å byggnader ......................... . 
7. Inkvarteringsutgifter (förslagsanslag) .................. . 
8. Transport- och förbinde'lsemateriel ..................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

10. ·Tjänsteresor och personbefordran (förslagsanslag) ....... . 
11. Bevakningsfartyg ..................................... . 
12. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
13. Anskaffning av radioapparater för gränsbevakningsväsendet l 

(engångsutgift) ....................................... . 
14. Förnyelse av gränsbevakningsväsendets automobiler (en-

gångsutgift) ......................................... . 
XI kap.: 32,681,000. 

XII. 1VLed.icinalsrtyrels1en. 

400,000 

662,400 

100,000 

101,600 

3,662,200 

7,620,600 

70,000 

3,210,000 

3,400,500 

135,000 

624,500 

188,500 

415,500 

12,850,400 

7,825,600 

480,000 

6,822,000 

500,000 

700,000 

1,050,000 

908,000 

110,000 

465,000 

215,000 

450,000 

75,000 

230,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,817,000 

2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 

Transport 1 405,758,400 

3217--37 4 
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3. Expensmedel o0h diverse utgifter ...................... . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Värme och lyse .(förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 50,000.) 
7. Resestipendier ....................................... . 

XII kap.: 2,246,000. 

XIII. Hälsovården på landet. 
l. Provinsial- och distriktsläkare, avlöningar ............... . 
2. statsbidrag till avlönande av kommunalläkare och kommu-

nala tandläkar·e ...................................... . 
3. Avlönande av kommunala barnmorskor (förslagsanslag) .. 
4. Avlönande av ambulatoriska sjukslköterskor ............. . 
5. Understöd för moderskapsrä:dgivning ................... . 
6. Sjuk- o0h häilsovård i Lappland ........................ . 
7. Statsbidrag åt kommunerna till vaccinationsutgifternas be-

stridande (förslagsanslag) ............................. . 
XIII kap.: 16,461,200. 

XI:V. Allmänna sjukhus,et i Helsingfors. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och föDbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers .underhåU ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- och annan behandling å poli!klinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XIV kap.: 20,459,800. 

XV. Länslasar.etten ooh allmänna sjukhusen SlallDit sjukhusen 
för V'EmJeriska sjllikdomar. 

405,758,400 

107,000 

10,000 

22,000 

150,000 

40,000 

3,480,000 l 

1,275,000 

9,624,000 

700,000 

150,000 

45,000 

1,187,200 l 

8,777,800 

4,220,000 

3,000,000 

2,200,000 

860,000 

1,202,000 

200,000 

l. Avlön~ngar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,975,700 

2. Kosthå:llning (:förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,240,000 

3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial . . . . . . . . . . . . 4,190,000 

4. Värme oeh lyse (:förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100,000 

5. Byggna;ders ~h inventariers underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,825,000 

6. Diverse utgifter ........................................ 1 1,705,000 

7. Röntgen- och annan behandling 1å poliklinikerna (:förslags- l 
anslag) ............................................... 

1 
670,000 

XV kap.: 39,705,700. l 
Transport \ 482,714,100 
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XVI. Tuberku1ossana.torierna. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Kost!Mllning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och föl'bandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underhåll ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- och annan behandling å poliklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XVI kap.: 6,543,800. 

XVII. An'staJter för si.JmeS- och nervsjuka. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och fö11bandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underhåll ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Kostnader för utackorderade sinnessjuka ............... . 

XVII kap.: 15,290,000. 

XVIII. Sjuksikötersllmundervisningen. 

l. A vlöni-nga;r ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. sjuksköterskeelevernas kredittranSiporter (förslagsanslag) .. 

XVIII kap.: 5,585,600. 

XIX. Barnmomikeundervisningen. 

A l.. . l 

~: K:s~~~7l~~~~ . (!Ö;si~~~~~l~~-) .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial vid barnför-

lo~sningsa vdelninge~ . . ........... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · / 
4. Varme och lyse (forsla.gsanslag) ........................ i 
5. Byggnaders oe'h inventariers underhåH . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

6. Diverse utgifter X'IX. k~~·.; . i,530~900.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Transport l 
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482,714,100 7 Ht. 

2,116,800 
2,715,000 

210,000 

945,000 

340,000 

207,000 

10,000 

7,311,000 

4,210,000 

310,000 

2,000,000 
820,000 

464,000 

175,000 

1,320,100 

2,600,000 l 
180,000 

1,430,500 

55,000 

665,900 

350,000 

100,000 

185,000 
60,000 

170,000 

511,664,400 
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7 Ht. 
l r 

Transport \ 511,664,400 

XX. 1Yiedicill1811srtyrelsen:s laboratorier och vaccindepån. 

statens serumlaboratorium. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Anskaffning och vård av djur (förslagsans1ag) ......... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

1-4: 281,400. 

statens rättskemiska laboratorium. 

5. Avlöningar ........................................... . 
6. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
7. Anskaffning och vård av djur (förslagsanslag) ......... . 
8. Kemikalier och apparater ............................. . 
9. Diverse utgifter ...................................... . 

5-9: 191,800. 

Vaccindepån i Helsingfors. 

237,400 

18,000 

12,000 

14,000 

123,800 

18,000 

3,000 

30,000 

17,000 

10. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,600 

11. Värme och lyse (:förslagsanSlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500 

12. Anskaffning och våJJd av djur (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 46,500 

13. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000 

10--13: 148,600. 
XX kap.: 621,800. 

XXI. Understöd åt sinnessjukhus, vå.rd.MLSI1Jalter för nerv- och 
faå1B~ndesj Ulka samt tuberkulossanruoorier. 

l. Understöd åt sinnes- och nervsjukhus (förslagsanslag) ... . 
2. Understöd åt vårdanstalter för fa:llandesjuka ........... . 
3. Bidrag åt tuberkulossanatorier samt understödjande av dis

pensärverksamheten för tuberkulosens bekämpande ,(förslags-
anslag) .............................................. . 

4. statsunderstöd för uppförande av distriktssinness'jukhus .. 
·5. statsunderstöd för inrättande av tuberkulossanatorier 

XXI kap.: 66,580,000. 

XXII. övriga utgifter vid medicinalverket. 

27,200,000 

1,100,000 

25,280,000 

5,000,000 

8,000,000 

l. Veneriska sjukdomars hämmande (förslagsanslag) . . . . . . . . 135,000 

2. Farsoters hämmande (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,000 

3. Under'lråll av barnförlossningsansta'lter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600,000 

Transport [ 580,841,200 



Transport l 

4. Kommunala och privata sjukhus ....................... . 
5. Främjande av undervisningen i spädbarnsvård ......... . 
6. statsbidrag åt särskilda föreningar och ensikilda ......... . 
7. Resekostnader vid medicinalverket (förslagsanslag) ........ 

1 

8·. Avlönande av vikarier vid medicinalverket ............. . 
9. statsbidrag för apoteksväsendet ....................... . 

10. Understöd för uppeförande av en förlossningsanstailt i Viborg 
(engångsutgift) ....................................... . 

11. Kredittransporter av medellösa patienter eller patienter, som 
erhållit röntgen- oeh radiumbehandling (försla,gsanslag) .. 

12. Telefonavgifter (förslagsanslag) ....................... . 
XXII kap.: 9,957,000. 

XXlll. S~sktlda anslag. 

l. Tillfälliga a:llmänna behov ............................. . 
2. Medikolegala besiktningar (förslagsanslag) .............. 1 

3. statsbidrag åt särskilda föreningar ..................... . 
4. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna (förslags-

anslag) .............................................. . 
5. Staten av stadsplanelagen åsamkade kostnader (förslags-

anslag) .............................................. . 
6. Av brandlagen föranledda utgifter ..................... . 
7. Kostnader, föranledda av ändringar i den kommunala in-

delningen (förslagsanslag) ............................. . 
8. statsbidrag åt landskommunernas kommunalförbund för 

kommunalt upplysningsarbete .......................... . 
9. Telefonavgifter (förslagsanslag) ....................... . 

10. Utgifter, föranledda av renbetesfördragen mellan Finland, 
Sverige och Norge (förslagsansl!ag) ..................... . 

11. Vården om flyktingar ................................. . 
XXIII kap.: 6,410,000. 

7 Ht.: 408,399,700. 

Attonde Huvudtiteln. 

Finansministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Fi:nansmini:steriet. 

l. Avlöningar 

Transport [ 

29 

580,841,200 7 Ht. 

4,765,000 
500,000 
472,000 

185,000 

.625,000 
300,000 

1,000,000 

125,000 

10,000 

55,000 
490,000 

845,000 

30,000 

1,050,000 

300,000 

100,000 

300,000 

340,000 

100,000 

2,800,000 

1,082,500 

596,315,700 

8 Ht. 
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8 Ht. Transport 596,315,700 

2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 

3. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 

I kap.: 1,127,500. 

II. Statskon.toret. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Ex:penstnedel ......................................... . 

II kap.: 1,467,400. 

m. Tullstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens och 'tu:llstyrelsens dispositionsmedel ... . 
7. Värme och Jyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 
9. statistiska apparater ................................. . 

HI kap.: 3,387,200. 

IV. Tullkamrarna och tullgräns bevakningarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöningar åt tjänstemän oc:h betjänte med tillfällig tjänst-

göringsort ............................................ . 
3. Arvoden åt extra personal (.förslagsanslag) ............. . 
4. Vikariatsarv.oden ..................................... . 
5. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
6. Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för 

platser, upplåtna till tullh~yggnader ................. . 
7. Underhåll av hästar och motorfordon ................... . 
8. Motorbåtars underhå'lls- oeJh driftkostnader t(förslagsanslag) 
9. Ersättning åt tullvakter för bruk av skidor, velocipeder och 

båtar ................................... · ·. ·. ·. · · · · · · · 
10. Expensmedel ......................................... . 
11. Reparationskostnader ................................. . 
12. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 180,000.) 

Transport\ 

1,422,900 

1,500 

43,000 

2,401,500 

334,700 

10,000 

45,000 

130,000 

15,000 

44,000 

240,000 

167,000 

22,581,600 

1,809,500 

6,493,100 

64,000 

55,000 

140,000 

190,000 

220,000 

80,000 

400,000 

50,000 

338,000 

633,636,500 
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Transport 633,636,500 8 Ht. 

13. Bötasandelar (förslagsanslag) ......................... . 
14. Tullmuseet ........................................... . 
15. Inredning av nya tullkammai'byggnader (engångsutgift) .. 
16. Uniformsbidrag åt tullvakter (engångsutgift) ........... . 
17. Ny automobil åt tullstyrelsen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 33,277,200. 

V. MyntV'erket. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöning av personal (förslagsanslag) ................... . 
3. Råämnen (förslagsanslag) ............................. . 
4. Bränsle och material (förslagsanslag) ................... . 

V kap.: 1,852,900. 

VI. Staten:s 11evisionsverk. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme, lyse och städning (förslagsanslag) ............. . 
5. Inventering av kassor och penningmedel (eng,ångsutgift) .. 

VI kap.: 1,628,300. 

VII. Tillsynen över kreditanstalterna. 

Bankinspektionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t3. Expensmedel ......................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

1-4: 507,000. 

Sparbanksinspektionen. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Resekostnader (förs'lagsanslag) ......................... . 
7. Diverse .utgifter ..................................... . 

5-7: 4!82,900. 
VII kap.: 989,900. 

VIII. Stämpel- och acciskontoret. 

500,000 
15,000 

81,000 

200,000 
60,000 

152,900 

500,000 

800,000 

400,000 

1,448,300 

20,000 
20,000 

30,000 

110,000 

397,000 

30,000 

50,000 

30,000 

348,900 

110,000 

24,000 

l. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332,200 

2. Resekostnader (,förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 

Transport l 639,307,800 
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8 Ht. 

9 Ht. 

Transport l 

3. Expei18In.edel ......................................... . 
4. Kostnader Lför tryckning av stäiil[)elmärken och nöjesskatte-

b1ljetter (förslagsanslag) ............................. . 
5. Kostnader &ör lokal kontroll ........................... . 
6. Kontrollen av spelkortstillverkningen ................... . 

VIII kap.: 1,039,700. 

IX. Kostnader för debitering av särS'kilda skatter. 

l. Arvoden åt beskattningskonsulenter ................... . 
2. Kostnader för debiteringen och uppbörden av särskiLda 

skatter ............................................... . 
3. Övriga av beskattningen föranledda utgifter 

IX kap.: 9,697,000. 

X. Särskilda a.DJSlag. 

l. Tillfälliga allmänna behov . . .......................... . 
2. Arvoden åt vilkarier .................................. . 
3. Bidrag åt Osuuskassojen Keskusliitto r. y ................ . 
4. Finlands andel i kostnaderna för internationella tulltariff-

byrån i Bryssel (förslagsanslag) ....................... . 
5. Inspektionen av pantlåneinrättningarna ................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Revision av statskontoret o0h kolonisationsfonden ....... . 

X kap.: 1,203,600. 
8 Ht.: 55,670,700. 

Nionde Huvudtiteln. 

Försvarsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

l. Gru:n:dlöner .......................................... . 
2. Extra personalens arvoden ............................ . 
3. Särskilda tillägg (förslagsanslag) ..................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... 

1

[ 

5. Expensmedel ......................................... . 
6. Dispositionsmedel .................................... · . l 

Transport 1 

639,307,800 

18,500 

350,000 
325,000 

2,000 

367,000 

9,000,000 
330,000 

15,000 
20,000 

712,000 

25,000 
6,600 

400,000 

25,000 

12,946,500 
1,161,400 
1,848,8GO 

980,000 

405,000 l 
145,000 l 

668,390,600 



Transport 

7. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslagsanslag) ... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 

I kap.: 18,116,700. 

II. Avlö~sutgifte:r. 

l. Grundlöner ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ............................ . 
3. Särskilda tillägg och vikariatsarvoden ,(förslagsanslag) ... . 
4. Militärattaeheernas ortsförhöjningar ................... . 
5. Värnpliktigas dagtraktamenten (förslagsanslag) ......... . 
6. Det värvade manskapets penningavlöning ............... . 
7. Ersättning för kursväxlingar (;förslagsanslag) ........... . 

II kap.: 228,011,900. 

m. Utgifter för ekonomiförnödenheter. 

l. Förplägning (förslagsans'lag) ......................... . 
2. Undel'lhåll och förnyelse av bek1ädnad och utrustning (reser-

vationsanslag) ........................................ . 
3. Mamskapets renlighetsrvård (förslagsanslag) ............. . 
4. Kaserninven!ariers unde:r!håll och förnyande ........... . 

III kap.: 118;900,000. 

IV. Hästars underhåll 

l. Hästars utfodring odh vård (förslagsanslag) ........... . 
2. Nyanskaffning av hästar ............................. . 

IV kap.: 15,000,000. 

V. Urtbild.ning och uppfostmn. 

l. Undervisningsmateriel, övningar odh timlärarnas arvoden 
2. Nykterhets- och annat upplysningsarbete ............... . 
3. Gymnastik och idrott ................................. . 
4. Understöd för studier utomlands (reservationsanslag) ... . 

V kap.: 3,850,000. 
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668,390,600 9 Ht. 

530,000 

100,000 

168,048,700 

5,689,700 

31,320,400 

686,500 

18,100,000 

3,750,000 

416,600 

76,000,000 

35,300,000 

5,200,000 

2,400,000 

12,500,000 

2,500,000 

2,500,000 

450,000 

400,000 

500,000 

Transport J 1,034,782,500 

3217-37 5 
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9 Ht. 
l 

Transport 1,034,782,500 

VI. Sju:kVlård. 

l. Läkarvård (förslagsanslag) ............................ . 
2. Veterinärvård (.förslagsanslag) ......................... . 

VI kap.: 2,875,000. 

vn. Krigs- och trängmateriel. 

l. Underhåll och nyanskaffning av kdgsmateriel (reservations-
anslag) .............................................. . 

2. Skjutf.örnödenheter och sprängämnen ................... . 
3. Underhåll odh nyanskaffning av hästfordon och träng-

materiel .............................................. . 
VII kap.: 28,700,000. 

Vlli. Fartyg samt sjöfarts- och sjökrigsmateriel 

l. Reparation och utrustning av fartyg (reservationsanslag) 
2. Fast bräns~e ......................................... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av sjökrigsmateriel ......... . 
4. Anskaffning av skjutförnödenheter för marinartilleriet .. 

VIII kap.: 17,150,000. 

IX. Flyg- och ingenjörteknisk materiel. 

l. Underhåll och nyanskaffning av flygmateriel (reservations-
anslag) ........................................... : . . . 

2. Underhåll Mh nyanskaffning av motorfordon ........... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av fö11bindelse- och pioniär-

materiel ............................................. . 
4. Flytande bränsle och smörjningsäimnen ................. . 
:5. Underhåll oe'h nyanskaffning av luftstridsmateriel ....... . 

IX kap.: 80,515,000. 

X. Fastigheter. 

l. Kaserners och övriga byggnaders årsreparation (reserva-
tionsanslag) .......................................... . 

2. Värme, lyse, vatten och renhåUnling (förslagsanslag) ..... . 
3. Underhåll av befästningar och fästningsverk (resel'IVations-

anslag) .............................................. . 
4. Underhåll av kasern- och exercisomräden, skjutbanor, vägar, 

'broar och 'bryggor (reservationsanslag) ................. . 

2,750,000 

125,000 

12,000,000 

13,000,000 

3,700,000 

11,000,000 

2,600,000 

2,250,000 

1,300,000 

60,000,000 

3,200,000 

3,815,000 . 

12,500,000 

1,000,000 

20,000,000 

23,700,000 

800,000 

2,300,000 
--~----~+---------1 

Transport l 1,210,882,500 
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Transport 1,210,882,500 9 Ht. 

5. Jor<flega och bostadshyror (förslagsans1ag) ............. . 
6. Underhåll av flygfält och luftvärnsanordningar (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
X kap.: 48,850,000. 

XI. T~a.n:spor:t- och res>ek:ostnader. 

l. Transport av vä11npliiktiga ,(förslagsanslag) ............. . 
2. Gods- och andra militärtransporter (förslagsanslag) 
3. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) 

XI kap.: 13,950,000. 

XU. Repetitionsövningar. 

l. Reservisternas dagtraktamenten (förslagsanslag) ......... . 
2. Förplägnilng (förslagsanslag) ......................... . 
3. Beklädnad och utrustning ............................. . 
4. Inkvarteringskostnader (förslagsanslag) ............... . 
'5. Hyres- och vårdutgifter för hästar och trängmateriel ... . 
>6. Krigsmateriel, skjutförnödenheter samt förlbindelse- och pio- l 

niärmateriel .......................................... . 
7. Flygmateriel och fartyg, samt bränsle och smörjningsämnen 
8. Transport- och resekostnader (förslagsanslag) ........... . 
19, Läkar- och veterinärvård (förs'lai!Sanslag) ............... . 

10. Expensmedel ......................................... . 
XII kap.: 22,180,000. 

xm. Säirskilda anslag. 

1l. Expensmedel ......................................... . 
2. Tryckningskostnader .................................. . 
3. Främjande av manskapets trevnad ..................... . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
'5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Bidrag åt föreningar och tidslkrifter ................... . 
7. Jlnskaffning av kartor och sjökort ..................... . 
8. Jlnskaffning av särskilda förnödenheter ............... . 

(Engångsutgift 2'5,000.) 
XIII kap.: 9,000,000. 

1,550,000 

500,000 

4,600,000 

4,150,000 

5,200,000 

2,600,000 

6,500,000 

2,000,000 

1,200,000 

1,100,000 

2,500,000 

730,000 

5,200,000 

100,000 

250,000 

2,795,000 

435,000 

500,000 

2,650,000 

250,000 

890,000 

605,000 

875,000 

Transport j 1,258,002,500 
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9 Rt. 

10 Rt. 

Transport 1,258,002,500 

XIV. Skyddskårsorga.nisationen. 

l. Avlöningar .......•.............................. o. o o o. 

2. Arvodesbefattningar .. o • o o •• o •••••••••••••••••••• o •• o •• 

3. Arvoden åt vikarier ....... o ••• o • o o ••• o •• o •••••••••••••• 

4. Resekostnader (förslagsanslag) .. o ••••••• o ••• o •• o ••• o •••• 

5. Innehavares av tjänst och befattning uniformsbidrag (för-
slagsanslag) ..................... o o. o o. o o •••• o. o •• -••••• 

6. Understöd för skyddskårsorganisationen, till statsrådets för-
fogande .................. o ••••••••••••••••••••••••••• o 

7. Anskaffning av ibeklädnad och utrustning åt skyddskårerna, 
till statsrådets förfogande ............................. . 

8. skyddskårernas grrmdanskaffningar ,{reservationsanslag) .. 
9. Understöd åt skyddstruppsskyddskårer o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

XIV kap.: 70,393,3000 
9 H to: 677,491,900. 

Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. U nde:rvdsnin:gsminilsrteriet. 

l. Av löningar ................................... o • o o • o o o • 

2. Resekostnader (förslagsanslag) .. o o •••••••••••••••••••••• 

3. Dispositionsmedel ................................... o •• 

4. Tryckningskostnader ...................... o •• o o •• o ••••• 

I kap.: 805,000. 

Il. Luthemka. kyrkan. 

Domkapitlen. 
l. A v löningar .......... o o ••••••••••• o o o • o •••••••••••••••• 

2. Resekostnader (förslagsanslag) ..... o •• o ••••••••••••••••• 

31• Lokaler, värme och lyse (förslagsamslag) ............... . 
4. Diverse utgifter . o •••• o •••••••••••••• o o ••••••••••••••• 

(Engångsutgift 5,300.) 
1--4: 2,,160,·500. 

Prästerskapet. 

50 Kontraktsprostarna;s arvoden 

23,465,000 

5,000,000 

100,000 

• 3,500,000 

828,000 

19,500,000 

11,000,000 

6,000,000 

1,000,000 l 

755,000 

5,000 

10,000 

35,000 

1,682,900 

135,000 

232,800 

109,800 

145,000 

Transport l 1,331,506,300 



Transport 

6. Bidrag till evangelisk-lutherska församlingarnas vederlags-
fond ................................................. . 

7. Avlöningar åt resepräster för dövstumma, förstadspräster 
och kateketer ......................................... . 

8. Diverse utgifter 
5-8: 1,992,700. 

Kyrkors underhåll. 

9. Domkyrkorna i Aibo odh Tammerfors 
9: 90,000. 

Särskilda kyrkliga ändamål. 

10. Understödjande a:v klockar- och orgelnistskolor ........... . 
11. Lutherska församlingen i Petsamo ..................... . 
12. Finska Sjömansmissionssällskapet ...................... . 

(Engångsutgift 500,000.) 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
1'5. statsunderstöd för reparation av kyrkor i församlingarna i 

Lappmarken ......................................... . 
16. Reparation av Salla församlings kyrka (reservationsanslag) 

(engångsutgift) ...................................... . 
10-16: 2,221,500. 
II kap.: 6,464, 700. 

III. G11ekisk.-katolsika. ~kan. 

Grekisk-katolska kyrkosamfundets ,kyrkostyrelse. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Lokaler, värme och lyse (förslagsanslag) ............... . 
3. Diverse utgifter ..................................... . 
4. Kyrkostyrelsens kyrka ............................... . 

1-4: 387,400. 

G1·ekisk-katolska prästseminariet. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Värme och lyse (:förslagsanslag) ....................... . 
7. !Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
8. Divers'e utgifter ..................................... . 

5-----8: 262,400. 

37 

1,331,506,300 10 Ht. 

945,600 

725,400 

176,700 

90,000 

200,000 

80,000 

950,000 

535,500 

40,000 

100,000 

316,000 

337,000 

29,000 

5,400 

16,000 

194,600 

24,000 

35,000 

8,800 

Transport J 1,336,315,300 
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Grekisk-katolska kyrkosamfundets övriga utgifter. 
9. Prästerskrupets och kyrkabetjäningens arvoden ........... . 

10. De kyrkliga primärskolorna oe>h ambulatoriska religions-
lärarna .............................................. . 

1>1. Redigering av de kyrkliga hand- och lär<Yböckerna, deras 
, översättning till finska och tryckning ................... . 

12. Särskilda ersättningar ................................ . 
13. Grekisk-katolska församlingen i Petsamo ............... . 
14. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
1'5. Grekisk.Jkatolska kyrkosamfundets i Finland församlingar 

tillkommande skatteersättning ......................... . 
9__.J15: 47:5,200. 

ur kap.: 1,125,000. 

IV. Helsingfors universitet. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme, lyse och rerilll:ållning (förslagsanslag) ........... . 
3. EXJpensmedel ......................................... . 
4. Bibliotekeiill (reservationsanslag) ....................... . 

(Engångsutsgift 1·50,000.) 
·5. Museer och andra vetenskapliga inrättningar (reservations-

anslag) .............................................. . 
6. Hyror ............................................... . 
7. Reparationskostnader (reservationsanslag) ............... . 
8. Kanslers kansli ....................................... . 
9·. V etenskapliga arbetens tryckning och understödjande ... . 

10. stipendier oCih understöd (.reservationsanslag) ........... . 
11. För vetenska.pernas främjande, ti:ll kanslers disposition ... . 
12. Res~kostnader (förslagsanslag) ......................... . 
13. E.rsättning åt universitetet ,för anatomiska inrättningens tomt 
14. Universitetets folkbildningsverksamhet ................. . 
15. Främjande av den medicinska undervisningen ........... . 

IV kap.: 41,674,400. 

v. skolstyrelsen. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

{Engångsutgift 28,800.) 
4. överdirektörens dispositionsmedel ....................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

103,500 

62,000 

25,000 

22,700 

57,000 

55,000 

150,000 

26,670,600 

2,400,000 

275,000 

1,575,000 

2,764,200 

2,825,000 

1,400,000 

10,000 

300,000 

1,416,300 

150,000 

90,000 

150,800 

100,000 

1,547,500 

2,495,500 

125,000 

93,800 

8,000 

45,000 

75,000 

Transport \ 1,381,307,200 
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Transport 1,381,307,200 10 Ht. 

7. Biblioteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 

8. Reseunderstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 

9. Lärarrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 

V kap.: 2,914,300. 

VI. Lä.rdomssko1orna. 

N orntallyceerna. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
5. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

1-5: 6,705,'100. 

Klassiska lyceerna. 

6. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Diverse .utgifter ..................................... . 

10. Upprättlrå:llande av parallellklasser ..................... . 
6--!10: 3,193,900. 

Lyceerna med parallella linjer. 

11. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
12. UlllJdervisningsmateri~l o0h bibliotek ..................... . 
13. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
14. Diverse utgifter ..................................... . 
15. Urpprätthållande av parallellklasser ..................... . 

11-15: 41,351,400. 

Mellanskolorna. 

16. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
17. Undervisningsmateriel och bibliotek ..................... . 
18. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
19. Diverse utgifter ..................................... . 
20. Upprätthå:llande av parallellklasser ..................... . 

16-20: 4,407,300. 

5,482,100 

45,000 

325,000 

228,000 

625,000 

2,721,900 

32,000 

165,000 

75,000 

200,000 

32,798,400 

291,000 

1,927,000 

900,000 

5,435,000 

3,809,800 

40,000 

224,000 

113,500 

220,000 

Transport 1 1,437,036,900 



40 

10 Bt. Transport 1,437,036,900 

Flicklyceeroo och flickskolorna. 

21. Avlönilnlgar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
22. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
23. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
24. Diverse utgifter ..................................... . 
25. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

21___..:25: 1'8,263,800. 

Privata skolor. 

26. statsbidrag åt privata skolor (.förslagsansJ.ag) 
26: 43,000,000. 

övriga utgifter vid lärddmsskoloroo. 

27. Hyra för skollokaler ................................. . 
28. Anskaffande av skalinventarier ......................... . 
29. Undervisning i extra ämnen ........................... . 
30. fuventarier och materiel för undervisning i handarbeten och 

huslig ekonomi ....................................... . 
311. Utbildande av tecknings- o~h sånglärare ................. . 
32. Undersökning av elevernas hälsotil~tånd ävensom hälsovård 
33. A vlö:p.ande av kanslibiträden och ekonomer ............. . 
34. Diverse utgifter ..................................... . 
35. Inrättande av nya llirdomsskolor och övertagande av privata l 

skolor i statens vård ................................... . 
27-35: 2,270,000. 

V1I kap.: 119,19,1,500. 

Viii. Folkskoleväisrendet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Värme oc:b. lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Verkstäder ........................................... . 
4. Biblioteket ................................. · . · · · · · · · · · 
5. Diverse utgifter ...................................... . 

1__!5: 2,197,800. 

Transport 1 

13,500,300 

130,500 

1,208,000 

425,000 

3,000,000 

43,000,000 

510,000 

650,000 

80,000 

295,000 

120,000 

200,000 

120,000 

215,000 

80,000 
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Högre folkskoleseminarierna. 
6. Avlöningar oCth tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Kosthållning ('förslagsanslag) .......................... . 
9. Seminariernas vei"kstäder ............................. . 

10. iStipendier åt medellösa elever ......................... . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 

6-11: 9,304,000. 

Lägre folkskoleseminarierna. 
12. A v löningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
13. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
14. Bidrag åt medellösa elever ............................. . 
15. Diverse utgifter ...................................... . 

12-15: 1,,604,800. 

Distriktsinspektorerna. 
16. Avlöningar ........................................... . 
17. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
18. Kansli- och hyreSbidrag ............................... . 
19. Reseunderstöd ........................................ . 

16--'19: 3,062,300. 

statsbidrag för folkskoleväsendet. 
20. Folkskolorna i städerna (förslagsanslag) ............... . 
21. A v lönande av lärarna vid folkskolorna på landet (förslags-

anslag) .............................................. . 
22. Tmäggsarvode 'åt lärarna i de :fattiga·ste och i glest befolkade 

kommuner samt i gränskommunerna ,(förslagsanslag) ..... . 
23. Ålderstirlägg åt lärarna vid folkskolorna på landet (:förslags-

anslag) .............................................. . 
24. Barnuppfostringsbidrag åt lärarna vid folkskolorna på lan-

det (förslagsanslag) .................................. . 
25. Timarvoden (förslagsanslag) ........................... . 
26. Byggnadshjälp åt landskommunerna för upp'förande av folk-

skolelokaler (förslagsanslag) ........................... . 
27. Tilläggsunderstöd åt de fattigaste och åt glest befolkade 

kommuner samt åt gränskommunerna till amskaffande av 
:folkskolelokaler ....................................... . 

28. Understödsanslag för falkslmlorna på landet (förslagsanslag) 
29. ·Tilläggsunderstöd för upprätthållande av folkskaleväsendet 

i de fattigaste och i glest befolkade kommuner samt i gräns-
kommunerna ......................................... . 

20-29: 317,250,000. 

7,127,200 

626,000 

382,000 

35,600 

550,000 

583,200 

1,177,200 

195,000 

75,000 

157,600 

2,038,300 

775,000 

234,000 

15,000 

27,000,000 

164,000,000 

4,000,000 

24,000,000 

3,750,000 

19,000,000 

13,000,000 

1,000,000 

60,000,000 

1,500,000 

Tr-ansport l 1,833,989,600 

3217-37 6 
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10 llt. 

30. 
31. 

32. 
33. 

34. 
35. 

36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

Transport 

Särskilda utgifter för folkskoleväsendet. 
Understödjande av sjuka folkskoUärare och -lärarinnor .... l 
Beredande av sommarrekreation vid sommarkolonier åt 
medellösa, i främsta rummet sjuka och svaga folkskolebarn 
Församlingarnas småskaleväsen . . ...................... . 
Främjande av undervisningen i lanthushållning och huslig 
ekonomi samt trädgårdsskötsel vid folkskolorna på lamdet 
Under!håll av elevinternat vid folkskolorna på landet ..... . 
Anskaffande av inventarier och undervisningsmateriel till 
seminarierna ......................................... . 
UtbHdningskurser för slöjd- och handarbetsledare ....... . 
Diverse utgifter ...................................... . 
Understödjande av .privata folkskolor, be~ägna i kommuner 
med annat språk ..................................... . 
Skolorna i Petsamo ................................... . 
Akademiska fortsättningskurser för folkskollärare ....... . 
Kurser för folkskollärare ............................. . 
Nykter hetsundervisningens ef.fekti visering 

30-42: 6,951,600. 
VII kap.: 340,370,500. 

Vlii. Abno:rtmSkolonm.. 

Undervisningsanstalterna för dövstumma. 

,1, A v löningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Lokaler, värme och lyse (förslagsanslag) ............... . 
3. Kosthå:llning och utackordering ;(f·örslagsanslag) ......... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Upprätthällande av para:lle'Llklasser ..................... . 

1~5: 5,348,100. 

Undervisningsanstalterna för blinda. 

1,833,989,600 

200,000 

1,000,000 

600,000 

35,000 

900,000 

125,000 

120,000 

746,600 

550,000 

950,000 

100,000 

125,000 

1,500,000 

3,076,200 

305,000 

1,440,000 

169,000 

357,900 

6. Avlöningar Mh tjänstgöringsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905,700 

7. Värme och lyse (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,000 

8. Kosthållning (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,000 

9. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,000 

(Engångsutgift 10,'500.) 
10. Upprätthållande av parallellklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,000 

6-10: 1,1509,700. 

Transport 1,847,799,000 
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Transport 1,847,799,000 10 Ht. 

övriga utgifter vid abnormskoleväsendet. 

11. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) 
12. Förnyande av mö'bler odh husgeråd samt arbetsredskap ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 6,000.) 
11-13: 332,700. 

VIII kap.: 7,190,,500. 

IX. Sta/tens bibliotek.sverksamhet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ........................................ . 
3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ................. . 
4. Anordnande av bibliotekskurser ....................... . 
,5, Tryckningskostlllader .................................. . 
16. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
IX kap.: 4,090,800. 

X. Socialt u.pplysni.ng1sa.l'lbete. 

'l. 1Statsunderstöd åt folkhögskolorna (förslagsanslag) ....... . 
2. Understödjande av arlbetar- och andra fria institut ,(för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
3. Understöd åt Yhteiskunnallinen korkeakoulu ............. . 
4. Det fria upplysningsaribetet i gränstrakterna, ledning och 

tilläggsunderstöd ...................................... . 
5. Understödjande av populärvetenskapliga föreläsningar ... . 
6. Understöd åt särskilda upf)lysningsor,ganisationer ....... . 
7. Understödjande av studiecirkelverksamheten .... ,. ........ . 

X kap.: 20,020,000. 

XI. StalllsarkiVIet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
21. Reseikostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
4. !Kopiering av handlingar samt e~pensmedel ............. . 

258,000 

45,700 

29,000 

424,300 

80,000 

3,500,000 

20,000 

45,000 

21,500 

13,450,000 

3,250,000 

950,000 

500,000 

200,000 

920,000 

750,000 

770,700 

5,000 

122,000 

65,000 

Tr1l.llSport l 1,873,205,200 
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5. statsarkivariens dispositionsmedel ..................... . 
'6. 'Tryckningen av puiblikationer ......................... . 
7. Fotostatering av statssekretariatets handlingar (engångs-

utgift) .............................................. . 
8. Upprättande av generalregister över ibosättningen i Finland 

XI kap.: 1,099,700. 

xn. La.n.dsa4'kiven:. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnruder (förslagsanslag,) ......................... . 
3. Hyra, värme, lyse och rerrhällning (förslagsanslag) ....... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Eostnader för flyttningar frän statsarkivet och de eckle-

siasti!ka arkiven till landsarkiven ( engängsutgi,ft) ....... . 
XH kap.: 954,400. 

XIII. Arkeologiska ~om.missionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader 

1
{ förslagsanslag) ......................... . 

3. Expensmedel ......................................... . 
4. Vä.rme OOh lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Renhållnmg .......................................... . 
6. Anslag för nationalmuseets avdelningar ................. . 

:('Engängsutgi,ft 47,000.) 
7. Värden av SveaJborgs minnesmärken och samlingar ....... . 

, 8. Särskilda utgifter ................................... . 
9. Restaurering av Raseborgs slott (reservationsanslag) ..... . 

10. Iståndsättande av den frän ryska tiden härstammande ka
sen)!byggnaden i Olo"\Csborg att användas såsom landskaps-
museum (reservationsanslag) (engångsutgift) ........... . 

XIII kap.: 2,801,900. 

XIV. Anslag för vetelliSka.p, konst och idrott. 

J.. Vetenskapliga Mh litterära sällskap samt föreningar för de 
sköna konsternas främjande ........................... . 

2. Penninglotteriets vins,tmedel för främjande av vetenskap, 

2,000 
5,000 

30,000 

100,000 l 

521,100 
4,500 

364,800 
59,000 

5,000 

1,377,800 
50,000 
83,000 

105,000 
85,000 

437,600 

110,000 
17,000 

100,000 

436,500 

3,043,000 

konst och idrott (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,500,000 
3. Understödjande av idrotts- och gymnastikorganisationer . . 750,000 

---;:rr-a-ns_p_o_r-:-t'1~1-,8-9-7 ,-39-1-,5-0-0 
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4. Främjande av den finsk- och svenskspråkiga litteraturen 
(reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 

5. Tidningsmännens reseunderstöd och statsbidrag åt journa-
lisdörbundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000 

6. statens expertnämnder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,000 

7. Vården .om de av H. F. Antell testamenterade samlingarna 24,000 

8. Komplettering och ,gkötsel av Finlandsavdelningen vid biblio-
teket i Turun yliopisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 

9. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,000 

10. Forskningsunderstoo ät unga vetenskapsidkare, som ädaga-
~agt begåJVning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 

11. Inköp av byggnadsmateriel för stadionbygget . . . . . . . . . . . . 1,500,000 

XIV kap.: 2a,6169,000. 

XV. Särskilda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2:. Vilkariatsarvoden ..................................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter ä statsjärnvägarna ....... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 
5. Livernas samlings- och museilhus (engångsutgift) ....... . 
6. ~örbättrand1et av timarvodena vid lärdomsskolorna, semina-l 

r1erna och wbnormskolorna ............................. . 
XV kap.: 3,674,500. 
10 H t.: 576,046,200. 

Elfte Huvudtiteln. 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Lantbruksmimsteriet. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryck11ingskostnader .................................. . 

I kap.: 1,147,·600. 

36,000 

400,000 

270,000 

218,500 

350,000 

2,400,000 

1,024,600 

20,000 

18,000 

85,000 

Transport l 1,905,589,600 

11 Bt. 
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ll. Lan.rtb!l."'lksminlisteriets a.vdelning för kalonds:aM.onsärenden. 

L Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. E~ensmedel ......................................... . 
4. Överdirektörens dispositionsmedel ..................... . 
5. Värme o~h lyse (förslags.anslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 40,000.) 
7. Undersökning av marker iför kolonisation (f.örslagsanslag) .. 
8. Köpvittnesarvoden (förslagsanslag) ..................... . 

II kap.: 2,622,500. 

m. Lantmäiteristyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
81. E:x:pensmedel ......................................... . 
4. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
16. Kartverksaribeten (förs·lagsanslag) ..................... . 
7. Flygbildskartläggningar ............................... . 
8. Anskaffning av motorfordon <åt ~antmäteristyrelsen (englings-

utgift) ............................................... . 
9. Anskaffning av för stadsplanemätningar erforderliga appa-

rater tilllantJbruksstyre1sen (engångsutgift) ............. . 
10. Lantmäteristyrelsens kartbokspublikationer (reservations-

anslag) .............................................. . 
III krup.: 6,207,200. 

IV. ,Jus~sbyrålll. 

l. Av löningar ........................................... . 
~. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

(Engångsutgift 210,000.) 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Justeringsarbeten, som skola utföras å justeringshyrlin (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
5. Anskaffning av arbetsredskap åt justerare (engångsutgift) 
6. Anskaffning av arlbetsredskap till justeringshyrlin (engångs-

utgift) ............................................... . 
IV kap.: 635,300. 

1,582,500 

120,000 

145,000 

3,000 

22,000 

120,000 

600,000 

30,000 

3,694,200 

25,000 

110,000 l 
3,000 

60,000 

1,085,000 

375,000 

110,000 

95,000 

650,000 

250,300 

225,000 

40,000 

45,000 

50,000 

25,000 

Transport ) 1,915,054,600 
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V. Lam.tmäteriinge.IlljömSitiaten och :oovningskostnader. 

Lantmäteriingenjörsstaten. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och avlöningar åt hjälpmanskap vid gransk· 

ningen av utarbeten (förslagsanslag) ................... . 
3. Expensmedel fö•r lantmäterikontoren ................... . 
4. Hyra, värme oc!h lyse för lantmäterikontoren (förslagsan-

slag) ................................................ . 
1-4: 11,173,800. 

Revnings kostnader. 
5. staten påförda revningskostnader (förslagsanslag) ....... . 
6. Lantmäteriarvoden, som skola återbäras (försJ.agsanslag) .. 
7. Hemmansutflyttningskostnader och -bidrag (förslagsanslag) 
8. Arvoden åt lantmäteriingenjörer för förrättningar vid inlö-

sen av legaområden (förslagsanslag) ................... . 
5-8: 30,400,000. 

Diverse utgifter. 

9. Diverse utgifter ..................................... . 
(Engångsutgift 30,000.) 

10. Flyttning av lantmäterikontoret i S:t Michels län (engångs-
utgift) .............................................. . 

9-10: 1·62,000. 
V kap.: 41,735,:800. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsarusla~) ......................... . 
3. Expensmedel ........... , ............................. . 
4. Överdirektörens dispositirASmedel ....................... . 
5. Värme oc<h lyse (förslag-sanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Fiskeriekonomiska undersökningar och experiment ....... . 
8. Gratifikationer å bokföringslägenheter ................. . 

VI kap.: 3,598,300. 

VII. .Sta.tens lantbruksundemsning;s1an:s,t~alter. 

10,353,800 

50,000 

550,000 

220,000 

7,000,000 

16,000,000 

6,200,000 

1,200,000 

120,000 

42,000 

2,972,800 

150,000 

145,000 

3,000 

52,500 

150,000 

25,000 

100,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,879,600 

2. Kosthållning (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,900 

Transport 1,967,658,200 
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3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Reparation av läroverkens byggnader ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
·5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Lärarnas och direktionsmedlemmarnas resekostnader ,(för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
VII bp.: 1'1,987,600. 

VIII. Lantb~sundlervisnin.g1sa.ll1Sta.1ter av privat mtur. 

Lantmannaskolor. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. övriga underhållskostnader ............................ . 
3. Understöd åt mindre bemedlade t>lever ................. . 

1_j3: 4,587,800. 

Läroanstalter för kreatursskötsel och mejerihantering. 

4. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
5. övriga underhållskostnader ............................ . 
6. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

4-16: 3,41·6,500. 

Läroanstalter i huslig ekonomi. 

7. ~<\..vlöningar ........................................... . 
8. Övriga underhållskostnader ........................... . 
9. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

7-i9: 4,1162,000. 

Läroanstalter i heJmslöjd. 

10. Avlöningar ........................................... . 
11. Övriga underhållskostnader ........................... . 
1'2. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

10-12: 5,195,300. 

Understöd åt övriga lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. 

13. J ordbruksskolor ....................................... . 
14. Trädgårdsskolor ...................................... . 
15. Specialskolor ......................................... . 

1,647,900 

795,000 

2,189,200 

86,000 

2,614,300 

1,598,500 

375,000 

1,838,900 

1,297,600 

280,000 

2,483,500 

1,268,500 

410,000 

3,695,300 

1,330,000 

170,000 

365,000 

185,000 

268,800 

Transport 1 1,990,556,700 
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16. Högre svenska l1anthruksläroverket i ÅJbo ............... . 
17. Högvalla semina·rium jämte husmodersskola ............. . 

13-17: 1,503,800. 

övriga utgifter. 
18. Reselwstnader för lärare och direktionsmedlemmar vid läro-

anstalter av pr~va;t natur (förslagsanslag) ............... . 
19. Byggnadsunderstöd ................................... . 

(Engångsutgift 400,000.) 
18-19: 1,480,000. 

VIII kap.: 20,345,400. 

IX. Agrikulitun~'klonomiSilci, kontl"ollanstalter. 

Lantbrukskemiska laboratoriet. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Diverse .utgifter ..................................... . 

1-3: 686,500. 

Spannmålsundersökningsanstalt en. 
4. Spannmålsundersökningsanstalten ...................... . 

4: 210,000. 

Frökontrollanstalt en. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Arvoden åt extra arlbetskrafter (förslagsanslag) ......... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Diverse utgifter ...................................... . 

5-8: 925,100. 

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 
·9. Avlöningar ........................................... . 

10. Diverse utgifter ...................................... . 
9-10: 1,341,600. 

Anstalten för provning av lantbruksmaskiner. 
11. Anstalten för provning av lantbruksmaskiner ........... . 

11: 150,000. 

Privata kontrollanstalter. 
12. Understöd åt privata lantbruks- och handelskemiska labora-

torier 
12: 80,000. 

IX kap.: 3,393,200. 

335,000 

350,000 

80,000 

1,400,000 

496,500 

35,000 

155,000 

210,000 

271,100 

564,000 

35,000 

55,000 

1,072,600 

269,000 

150,000 

80,000 

Transport J 1,996,114,900 

3217-37 
7 



50 

11 Ut. Transport 1,996,114,900 l 
X. Ma.rkförbättringsverks:amheten. 

Lantbruksingenjörerna. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) ................. . 

1-4: 3,843,500. 

statens bidrag. 

5. statens bidrag tiJ.l kostnaderna för markförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) .................................. . 

6. statsbidrag för täckdikningar (reservationsanslag) ....... . 
7. Nedsättning av statslån, som beviljats för markförbättrings

arbeten, till statsrådets disposition (reservationsanslag) (en-
gångsutgift) ......................................... . 

5-7: 24,000,000. 
X kap.: 27,843,500. 

XI. Mj ölk!hushäiRn.i:ngen. 

statens försöksanstalt för mjölkhushåll!ning. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och kraft (förslagsanslag) ................. . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

XI. bp.: 718,200. 

XII. Hästaveln. 

Statsstuteriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöning åt biträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Övriga utgifter vid stuteriet (förslagsanslag) ........... . 

1-4: 536,000. 

Hästskötars kolan. 

2,763,500 

390,000 

348,000 

342,000 

20,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

318,200 

10,000 

100,000 

290,000 

100,000 

175,000 

11,000 

250,000 

5. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 

6. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,500 

5-6: 101,000. 

Transport 2,025,313,600 
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Etambokskonsulenterna. 
7. Avlöningar ........................................... . 
8. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
9. Ex;pensm,edel ......................................... . 

7-9: 333,000. 

statens bidrag. 

10. Främjande av hästaveln ............................... . 
(Engångsutgift 65,000.) 

11. Främjande av hästaveln med medel, som genom vadhällning 
med totalisator inflyta vid hästtävlingar ................. . 

10-11: 1,121,000. 
XII kap.: 2,091,000. 

XIII. Fiskerinäringen. 

l. Fiskeriundervisningen ................................. . 
2. Vården av och uppsikten över statens fiskerier ......... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
3. Fiskerinäringens främjande ........................... . 
4. Premiering av fiskexport (engångsutgift) ............... . 
5. Ökning av antalet räddningsstationer för fiskare och istånd-

sättande av redan förefintliga sådana (engångsutgift) ... . 
'6. Rensning av varp (engångsutgift) ..................... . 

XIII kap.: 3,021,400. 

XIV. Fömöks- och undersökniDJgsv,ems:amheten för lantbruket. 

Centralutskottet för försöks- och undersökningsverksamheten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
'2. Resekostna~der (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. 'Tryckningskostnader oc:h rpu'blikationer ................. . 

1-5: 416,000. 

Lantbruksförsöksanstalt en. 

6. A v löningar ........................................... . 
7. Resekostnader t(förslagsanslag) ......................... . 
8. Dispositionsmedel ..................................... . 
9. Inventarier, förnödenheter oeh diverse utgifter ......... . 

240,000 

85,000 

8,000 

1,106,000 

15,000 

220,000 

411,400 

1,530,000 

600,000 

60,000 

200,000 

164,500 

25,000 

20,000 

6,500 

200,000 

2,311,600 

115,000 

5,000 

465,000 

Transport ] 2,033,101,600 
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lO. Värme och elektricitet (förslagsanslag) ................. . 
11. Lantbruksförsöksansta:ltens lantbruk .................... . 
12. Reparation av byggnader ............................. . 
13. Agrogeologiska undersökningar ........................ . 
14. Växtskyddsåtgärder ( förslagsarrslag) ................... . 

6-14: 3,845,100. 

F örsöksstationer. 

15. A v löningar ........................................... . 
16. Avlöning åt biträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
17. Reparation av byggnader ............................. . 
18. Försöksstationernas övriga utgifter ..................... . 

15-18: 2,45,3,700. 

Lokala försök. 
19. Avlöningar ........................................... . 
20. Växtodlingsförsök ..................................... . 
21. Betesmarksförsök ..................................... . 
22. Husdjursskötselsförsök ................................ . 
23. Specialförsök och undersökningar ...................... . 
24. Konferenser (engångsutgift) ........................... . 

19--24: 1,523,600. 
XIV kap.: 8,238,400. 

XV. Lantbruklats understödjande. 

Understödjandet av rådgivningsarbetet. 

[. Lanthushållningssällskapens allmänna 'kostnader ......... . 
2. Jordbrukets främjande ............................... . 
3. Främjande av boskapsskötseln ......................... . 
4. Främjande av trädgårdsskötseln och huslig ekonomi ..... . 
15. Finska mosskulturföreningen ......................... . 
6. Sällskapet Pellervo ................................... . 
7. Kreatursförädlingsföreningar och tjurhållningssammanslut-

ningar ................................... · · · ·. · · · · · · · · 
(Engångsutgift 100,000.) 

8. Främj'ande av mejeriverksamheten ..................... . 
9. Främjande av svinskötseln ............................. . 

10. Fårskötselns främjande ............................... . 
11. Främjande av renskötseln ............................. . 

223,000 

410,500 

100,000 

75,000 

140,000 

455,400 

1,027,900 

55,000 

915,400 

476,100 

490,000 

312,500 

65,000 

145,000 

35,000 

1,825,000 

5,635,000 

3,125,000 

825,000 

500,000 

555,000 

3,600,000 

540,000 

500,000 

280,000 

80,000 ---=-------+---------Transport \ 2,055,492,400 
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1~2. Främjande av fjäderfä- och biskötseln ................. . 
13. Finlands täckdikningsförening ......................... . 
14. Tävlinga·r mellan hela jordbruk samt smålbrukares studie-

exkursioner .......................................... . 
1'5. Understödj<ande av lantbruksbokföringsverksamheten ..... . 
16. LantJbmksklubbverksamheten ........................... . 
17. Höjande av betesodlingen ............................. . 
18. Hemslöjdens främjande ............................... . 

(Engångsutgift 20,000.) 
19. Lantbruksverksamheten i gränstrakterna ............... . 
20. statsbidrag åt särskilda föreningar och enskilda ......... . 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 
29. 

30. 

31. 

1-20: 30,348,000. 

övriga statsbidrag. 
Premier åt småbrukare för ny- och 1Jetesodlingar (reserva-

~~:=i~~la!il ·s~~bll~e.ri~~· ·a; ·;;i~~~· ·;ä ·~~~~d~k~~;. ~~· h~s~ l 
djursskötseln (engångsutgift) ......................... . 
Stödjande av prisen på kreaturshushållningsprodukter (för-
slagsansllag) (engångsutgift) .......................... ·: 
Premier för tävlingar mellan småbrukare i användning och 
vård av gödsel (reservationsanslag) ..................... . 
Utredning rörande trädbeståndet i bokföringslägenheternas 
skogar ............................................... . 
Odlings[parcellverksamheten (reservationsanslag) ......... . 
Premier för odling av socke11betor (förslagsanslag) (en-
gångsutgi·ft) ......................................... . 
Uppgörandet av en hemslöjdsstatistik (engångsutgift) ... . 
Odlingspremier för i Norra Finland producerad lök oeh 
cikorierot . . .......................................... . 
Understöd åt Itä-Karjalan maanviljelysseura. till betäckande 
av kostnaderna .för inrättande av en mönsterlägenhet för 
fruktodling (engångsutgift) ........................... . 
statsbidrag till uppförande i Rovaniemi av en frysanlägg
ning för renkött jämte torkrum för hudar (engångsutgift) 

21-31: 102,110,000. 
XV kap.: 132,458,000. 

XVI. ~olonisationsverksamheten. 

Kolonisationsinspektionen och -vården. 
l. Kolonisationsinspektörerna, avlöningar ................. . 
2. Kolonisationsinspektörernas resekostnader (förslagsanslag) 
3. Byggnads- och odlingsh•jälp samt reparationer ocih nybygg-

nader å statens lägenheter (reservationsanslag) ......... . 

430,000 
350,000 

350,000 
350,000 

2,900,000 

550,000 
670,000 

2,500,000 
4,783,000 

10,000,000 

60,000,000 

25,000,000 

200,000 

110,000 
2,000,000 

3,000,000 

100,000 

1,000,000 

100,000 

600,000 

1,074,700 
325,000 

60,000 

Transport l 2,171,945,100 
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4. Arvoden för syneförrättningar å statens boställen och å 
statens marker, som äro underställda avdelningens för kolo-
nisationsärenden förvaltning (förslagsanslag) ........... . 

5. Planläggning av boställens användning :(förslagsanslag) .. 
6. Utgifter ·och ersättningar ,för skötseln av sta:tens boställen 

o~h statens marker, som äro underställda avdelningens ,för 
kolonisationsärenden 'förvaltning (reservationsanslag) .... 

7. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings och byggnadsaTibe
ten för kolonisa tiansverksamheten ( reserva tiousanslag) .... 

8. Arvoden oCih ersättningar med anledning av kolonisationen 
å statens marker (förslagsanslag) ..................... . 

9. Utgifter för inlösen av 1legoområden (förslagsanslag) ..... . 
10. Diverse utgifter ...................................... . 
11. Kostnader för vården av utlänningars utan vård lämnade 

egendom ............................................. . 
1-11: 5,309,700. 

J ordanskaffnimg,en. 

12. Löseskillingar, arvoden oCih kostnader, som .föranledas av 
tvångslösen i enlighet med kolonisationslagen (reservations-
anslag) .............................................. . 

13. Jordlösen, som enligt den tidigare kolonisationslagen skall 
erläggas i penningar (förslagsanslag) ................... . 

14. Inlösen av kolonisationsobligationskuponger (förslagsanslag) 
15. Kolonisationsnämndernas arvoden och ersättningar (förslags-

anslag) .............................................. . 
16. Ekonomrsk och teknisk rådgivning åt innehavare av kolo-

nisationslägenheter .................................... . 
17. Kostnader ,för verkställighet av restitutionslagen ......... . 

12-17: 40,560,000. 
XVI kap.: 45,869,700. 

XVII. FoT1ststyrelsens avdelning fö:r ko~omsationsärenden. 
l. Avlöningar ........................................ · ... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
XVII 'kap.: '572,500. 

XVIII. D.en privata ~sk!ogshushållningen. 

F orststyrelsen. 
l. A v löningar ........................................... . 
2. Kontroll över lav- och lingonexpo:vten ................. . 

l----'2: 499,300. 

30,000 

275,000 

150,000 

. 1,000,000 

1,600,000 

700,000 

25,000 

70,000 

20,000,000 

8,000,000 

10,120,000 

1,000,000 

1,400,000 

40,000 

397,500 

75,000 

100,000 

469,300 

30,000 

Transport l 2,217,426,900 
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Privata skogar. 

3. Främjandet av och tillsynen över den privata skogshushåll-
ningen ............................................... . 

4. Statens bid:vag till 'kostnaderna för skogsförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) ................................. . 

5. skogsförrättningar å med samfälld kolonisationsskog jäm-
förliga skogsallmänningar (förslagsanslag) ............. . 

•6. För åstadkommande av åteTiväxt å skövhtde områden (för-
sJ.ags·anslag) .......................................... . 

7. statsunderstöd åt särski1da föreningar ................. . 
8. Understödjande av sågindustTiskolan ................... . 

3-8: 36,779,000. 

Skogarrn.a å eckles~astika bostäloorn. 

9. Avlöningar ............................ , ............. . 
10. KartveTkets kOffiiPlettering ............................. . 

9-10: 536,500. 

Dem forstliga 'll!nde,rvisning•ern. 

11. Avlöningar .......................................... , . 
12. Understöd åt elever såsom ersättning för deras atrbete ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. skogskurser .......................................... . 

11-14: 2,290,900. 
XVIII kap.: 40,105,700. 

XIX. Fo:rstveilienskapliga, forSikniD:g1sanstalten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och dagtraktamenteDJ (försla:gsanslag) ..... . 
3. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

(Engångsutgift 35,000). 
4. Föreståndarens dispositionsmedel ....................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Vården om försöksstationer och naturskyddsområden ..... . 
8. Deltagande i internationella forstvetenskapliga forsknings-

anstalternas förbunds arbete ........................... . 
XIX kap.: 2,415,500. 

15,000,000 

20,000,000 

10,000 

1,000,000 
269,000 

500,000 

524,500 
12,000 

1,069,800 
513,600 

457,500 

250,000 

1,606,000 
120,000 

66,000 

3,000 

95,000 
243,000 

265,000 

17,500 

Transport l 2,259,448,800 
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11 Ht. TraJriSport 2,259,448,800 

XX. Meteorologiska. oellitra.la.nistallten. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
4. E:x;pensmedel ......................................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Apparater och litteratur ............................... . 
8. Utförande av meteorologiska observationer ............. . 
9. Utforskning a:v den fria atmosfären ................... . 

10. Thiagnetisk undersökning ............................... . 
11. Väderleksrapportering och internationell meteorologisk verk-

samhet ............................................... . 
12. Deltagande i internationella meteorologiska organisationens 

möten ............................................... . 
XX kap.: 2,018,900. 

XXI. Geode,tiska insrtirtlutelt. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... , 
3. Direktorns dispositionsmedell ........................... . 
4. Tryc!lmingsikostnad:er .................................. . 
5. Praktiska arbeten .................................... . 
6. Precisionsavvägningar (förslagsanslag) ................. . 
7. Anskaffning av instrument ........................... . 
8. Finlands deLtagande i baltiska geodetiska kommissionens ut-

gifter .......................................... · · · · · · · 
XXI kap.: 1,058,300. 

XXII. Verte:r:WiWvä.sendert. 
Djurläkare. 

l. Distriktsdjurläkare, avlöningar ......................... . 
2. Avlönande av kommunaldjurläkare .................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 

1----"3: 4,146,000. 

övriga utgifter för veterinärväsendet. 
4. studieunderstöd åt !blivande djurläkare ................. . 
5. Hämmande av djursjukdomar (förslagsanslag) ......... . 
6. Diverse berrov vid veterinärväsendet ..................... . 
7. Understöd åt Finska veterinärföreningens ti<Wrri:ft oeh 

bibliotek .......................................... , .. . 

1,159,300 

14,000 

3,000 

27,500 

35,000 

90,000 

80,000 

120,000 

160,000 

30,000 

294,100 

6,000 

497,800 

45,000 

3,000 

25,000 

312,000 l 
117,500 

20,000 

38,000 

2,016,000 

330,000 

1,800,000 

70,000 

2,700,000 

100,000 

25,000 

Transport J 2,269,567,000 
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Tramsport 2,269,567,000 11 B t. 

8. Köttkontrollstationen (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 
4-----'8: 2,970,000. 

XXII kap.: 7,116,000. 

XXIII. Vie'terin:ärJa.bornltoriet. 
l. A v löningar ........................................... . 
2. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) ................. . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

XXjiii kap.: 804,100. 

XXIV. .Särskilda ansila.g. 
l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................. . 
3. Prop3iganda och reseunderstöd .......................... , 
4. övervakningen av jaktlagens efterlevnad och jaktvårdens. 

främjande ........................................... . 
5. Pälsdjursbeståndets förökande å statens marker (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
'6. Ersättande av skada, förorsakad av älg ................. . 
7. Ersättning för björnars skadegörelse ................... . 
8. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ....... . 
9. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 

10. Finlands deltagande i internationella sammanslutningars 
årliga omkostnader (försla.gsanslag) .................... . 

11. 'Till allmännyttiga ändamål utlämnade skogsprodukter ... . 
12. Förvaltningsdelegationens för Vik och Malmgård lägenheter 

utgifter .............................................. . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. Utgifter, föranledda av renkonventionerna (förslagsanslag) 

(engångsutgift) ............. :· . ........................ . 
15. Arbeten för v.ärdering av rikets skogar (reservationsanslag) 
16. Undersökning rörande avverkningsmängden i Finlands sko-

gar och virkets an vändning (reservationsanslag) ......... . 
(Engångsutgift 644,500.) 

17. Utarbetande av agrikultur- och forstvetenskapliga läroböcker 
18. Ersättning av skador, som förorsakas av smittsamma djur-

sjukdomar ............................................ . 
19. Undersökning angående förbättrande av privatskogarnas J 

tillstånd (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . ............ . 
20. studieunderstöd åt personer, som utbilda sig till lärare vid 

veterinäl'lhögskolan (reser va tiousanslag) ................. . 
21. UnderhåU av rikets gränser (förslagsanslag) ........... . 

XXIV kap.: 6,167,100. 
11 H t.: 372,171,200. 

434,200 

92,800 

277,100 

25,000 
120,000 
675,000 

1,550,000 

300,000 l 
200,000 
125,000 

400,000 
2,000 

215,000 

100,000 

50,000 

63,600 

150,000 

972,000 

722,500 

20,000 

150,000 

127,000 

100,000 

100,000 

Tramsport l 2,276,613,200 

3217-37 8 
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12 Ht. 

Transport 2,276,613,200 

Tolfte Huvudtiteln. 

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena samt till detsamma hörande förvaltnings

grenar. 

I. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. TryckningSkostnader ................................... . 

I kap.: 1,426,200. 

n. Väg. och va.tternbyggnadsstyrels•en. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden ät extra och tillfällig personal ................. . 
3. Arvoden ät vikarier ................................... . 
4. Resekostnader och. flyttningshjälp (förslagsanslag) ....... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
7. Lyse ~ städning (förslagsanslag) ..................... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 
9. Väg-, bro- oc:h sjöfartskongresser samt medlemsavgifter till 

internationella föreningar ............................. . 
10. Ingenjörskällens studieresor i utlandet, till ministeriets för-

fogande ............................................. . 
II kap.: 3,060,300: 

III. Väg. och vattenbyggnadernas dilstl'li.kJtsförvrutning. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden ät extra och tillfällig personal ................ . 
3. Arvoden ät vikarier ................................. . 
4. Resekostnader och flyttningSh!jälp (förslagsanslag) ..... . 
5. EXiPenSIIl:edel ......................................... . 
6. Hyra, värme, lyse ocJh städning (förslagsanslag) ........ , .. 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Underhåll av arbetsmaskiner .och inventarier ............. . 

III kap.: 15,04 7,000. 

1,349,200 

20,000 

17,000 

40,000 

1,494,500 

1,194,800 

8,000 

90,000 

100,000 

8,000 

60,000 

50,000 

25,000 

30,000 

7,199,000 

2,663,000 

15,000 

500,000 

440,000 

770,000 

100,000 

3,360,000 

Transport l 2,296,146,700 
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Tramsport 2,296,146,700 12 Ht. 

IV. Hydrografiska byrån. 

l. Å v löningar ....................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt observatörer .............................. . 
4. Reselkostnader (förslagsanslag) ........................• 
5. E·:x,pensmedel ......................................... . 
6. Lyse och städning ..................................... . 
7. TryCikningskostnader .................................. . 
8. Anskaffning och underhåll av maskiner och arbetsredskap .. 
9. Fältarbeten .......................................... . 

10. Drift- och undevhållskostnader för autOilliobiler ........... . 
11. Medlemsavgift till baLtiska !hydrologiska centraLbyrån ... . 

IV kap.: 1,261,700. 

V. Väg- och vattenbyggnaderna. 

Vägarbeten. 

l. Underhåll av statens omedelbara vård underlagda lands-
vägar och broar samt färjor (förslagsanslag) ........... . 

2. Underhåll av landshövdingarnas vård underlagda landsvägar 
och lbroar srumt färjor ................................. . 

3. Öppenhållande av landsvägarna vintertid för motorfordons-
trafik ............................................... . 

4. Vägmästarnas arvoden och övriga kostnader ............. . 
5. Beviljande av lättnad åt kommuner med avseende å inlösen 

av landsvägsområden ................................. . 
6. Bidrag till kommunal- och byvägar ..................... . 

1_;6: 1·67,725,000. 

Vattlenbyggwadswbete'n. 

7. Reparation och underhåll av vattenbyggnader ........... . 
8. Flottningssyner (förslagsanslag) ....................... . 

7-8: 300,000. 
V kap.: 168,025,000. 

VI. Byggnadsstyrelsen. 

599,900 
148,800 
225,000 
45,000 
18,000 
15,000 
50,000 
40,000 
75,000 
40,000 
5,000 

27,000,000 

96,000,000 

9,000,000 
4,725,000 

1,000,000 
30,000,000 

200,000 
100,000 

l. Å v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,405,000 l 
2. Arvoden åt e:x,tra personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 659,200 

--::T:--r-ans-p-or""':t-1~2,-46-7-,4-97-,6-00-J 



60 

12 Ht. T~raDBport 2,467,497,600 

3. Arvoden åt v1karier ................................... . 
4. Resekostnader ocll flyttnings:hjäJ~p (förslagsanslag) ..•..... 
5. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 17,000.) 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Diverse utgifter ...................................... . 

VI kap.: 2,398,200. 

VTI. Byggnadsförvaltningens distriktsförvaltning samt för
vaJ.tningskostnader för särskilda statsf!llstigheter. 

Distriktskontoren. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................ . 
3. Arvoden åt vikarier ...................... '• .......... . 
4. Rese!kostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
5. Expensmedel ......................................... . 

1_;5: 1,913,000. 

Underhållskostnader för särskilila statsfastigheter. 

6. Utgifter för särskilda statsfastigheter ................... . 
7. Diverse utgi:fter ..................................... . 

6-7: 1,'517,500. 
VII kap.: 3,430,500. 

VIll. Vattenfu'agskommissionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt vikarier ................................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) .......... , ............... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Lyse och städning ..................................... . 

VIII kap.: 399,200. 

IX. VaJttenkraftkommi.ISISionen och undersökningar för 
reglering 1W vattendrag. 

l. Vattenkraftkommissionen .............................. . 
2. Undersökningar för reglering av Saimen m. fl. vattendr8ig 

(reservationsanslag) ........... , ....................... . 
IX kap.: 1,580,000. 

12,000 

155,000 

106,000 

22,000 

39,000 

638,200 

993,800 

12,000 

145,000 

124,000 

1,428,500 

89,000 

344,200 

6,000 

20,000 

25,000 

4,000 

280,000 

1,300,000 

'Dransport l 2,473,241,300 
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Tramsport 2,473,241,300 12 Ht. 
X. Särskilda. anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Sjöfartens främjande ................................. . 
3. Lufttrafikens främjande ............................... . 

(Engångsutgift 30,000.) 
4. Skjuts- och gästgiverihållningen ....................... . 
5. Kostnader för reglering av trafiken med motorfordon (för-

slagsanslag) .......................................... . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Fraktunderstöd för rågmjöl, koksalt och konstgödsel i vissa 

av norra Finlands kommuner (förslagsanslag) (engångs-
utgift) ............................................... . 

8. Turisttrafrkens främjande ............................. . 
(Engångsutgift 6,320,000.) 

9. Järnvägsundersökningar (reservationsanslag) ............ . 
X kap.: 23,854,800. 

12 H t.: 220,482,900. 

Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till 
detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Handels- och industiclministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. EXipensmedel åt byråerna för patentårenden och för handels-

registret ............................................. . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
6. Tryckn·ings'kostnader ................................... . 
7. Inspektion av ihandelsläroverken .............. , ......... . 
8. Byråernas för patentärenden och för handelsregistret hyra 

I kap.: 3,410,200. 

II. Sjöfarlslstyrelsen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

30,000 

3,215,000 
6,027,000 

2,500,000 

930,000 

182,800 

2,750,000 

7,820,000 

400,000 

2,696,100 

15,000 

125,000 
12,000 
34,000 

200,000 
20,000 

308,100 

3,274,300 
239,400 

90,000 

Transport l 2,504,110,000 

13 Ht. 
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13 Ht. TrMlSport 2,504,110,000 

4. E~pensmedel ......................................... . 
5. Generaldirektörens di~positionsmedel ................... . 
6. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Driftkostna!ler :för acetylengasstationen och reparations-

verkstaden ........................................... . 
II kap.: 4,319,700. 

III. Sjöfartsdistrikten och lotsfördelningarna. 

S jöfartsdistrikten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Diverse -utgifter ..................................... . 

1..__,2: 237,500. 

Lotsfö,rdelning'C~'/1na. 

3. A v löningar ........................................... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgifter 3,000.) 
5. Remmare, sjömärken och farledsarbeten ............... . 
6. Signaleringsiförnöderrheter för lots- och fyrplatserna ..... . 
7. Anskaffning av lbMar och deras driftkostnader samt ersätt-

ning iför skadade och iförstörda båtar ................... . 
8. Värme och lyse å lots- och fyrplatserna (förs.1agsanslag) .. 
9. Underhåll av byggnader vid lots- och. fyrplatserna, inventa

rier samt förnyande av hamnar och kajer (reservations-
anslag) .............................................. . 

10. Belysningsmaterial för fyrbåkar OC'h ledfyrar (förslagsan-
slag) ................................................ . 

11. Byggande oc!h underhåll av ledfyrar och lysbojar ....... . 
12. Kostnader för mistsignalanordningars drift och underhåll 

(förslagsanslag) .................. • ................... . 
3-12: 18,704,900. 

III kap.: 18,942,400. 

IV. Sjöfa:rtsväs1EmJdets fartyg . 

l 

105,000 

3,000 

90,000 

410,000 

108,000 

202,300 

35,200 

14,481,800 

103,100 

1,220,000 

20,000 

250,000 

105,000 

1,000,000 

700,000 

600,000 

225,000 

. l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,142,100 

2. Utrustnings- oc!h underhållskostnader samt diverse drift-
kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,800,000 

3. Bränsle (förslagsanslag) ................................ 1 6,000,000 

Transport l 2,546,710,500 
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Transport 2,546,710,500 13 Ht. 

4. Manskapets resekostnader (förslagsaoolag) ............... . 
5. Sjömätningskostnader ................................. . 

IV ka:p.: 23,182,100. 

V. Hamnarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Underhålls- oe;h förvaltningskostnader ................... . 
3. Sjöfartens övervakande i landets hamnar ............... . 

V lkap.: 967,000. 

VI. Sjöfar:tsväisendets gemensamma utgifter. 

l. Undelihäll oclh förnyande av telefonlinjer (reservationsan-
slag) ................................................ . 

2. Radiotelegrafstationers underhäll ....................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Särskilda utgifter .................................... . 
5. För oförutsedda behov, till ministeriets förfogande ....... . 

VI kap.: 670,500. 

VII. Sjöf!l~Nslålloverken. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Anskaffande av undervisningsmateriel ................. . 
3. E:x;pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 6,500.) 
4. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) ................. . 
5. stipendier 00h understöd åt abemedlade elever ........... . 

VII kap.: 748,900. 

VIII. Teknilska högskolan. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Biblioteket (reservationsanslag) .....................•.. 
3. Laboratorier och undervisningsmateriel (reservationsanslag) 
4. Värme, lyse, kraftström, vatten och renhållning (förslags-

anslag) .............................................. . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. stipendier och understöd ............................. . 
7. 8tuderandenas praktiska övningar ..................... . 

40,000 

200,000 

308,900 

628,100 

30,000 

185,000 

120,000 
105,000 

210,500 

50,000 

685,200 

20,000 
27,900 

5,800 

10,000 

5,694,900 
250,000 

665,000 

600,000 
90,000 

430,000 

89,000 
--~------~----------1 Transport l 2,557,155,800 
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13 Bt. T,ransport 2,557,155,800 

8. Till handels- och industriministeriets förfogande ......... . 
9. Tryckningskostnader .................................. . 

10. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
11. överföring till skolkassan (reservationsanslag) ........... . 

VIII kap.: 8,098,900. 

IX. Annan teknisk undervisning. 

Tekniska läroverket i T(J)mmerfors. 

1. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel samt anslag till bibliotek och laboratorier ... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Resestipendier åt lärare ............................... . 
7. Till handels- och industriministeriets förfogande ........ . 

1-7: 2,482,400. 

Industriskolor. 

8. Avlöningar ........................................... . 
9. Resekostnader ,(förslagsanslag) ......................... . 

10. Expensmedel samt anslag till bibliotek och laboratorier ... . 
11. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
12. Hyra för skollokaler samt underhåll av lokaler och gatu-

andelar .............................................. . 
13. ParaHallundervisning och tekniska specialkurser vid industri-

skolorna .............................................. . 
14. Till handels- och industriministe6ets förfogande 

8-----'14: 3,562,200. 

Tekniska läroverkets i Tammerfors och industriskolornas övriga 
utgifter. 

15. FöDhöjning av timarvoden ............................. . 
15: 350,000. 

Privata tekniska läroverk. 

30,000 

25,000 

10,000 

215,000 

2,021,900 

6,000 

140,000 

115,000 

41,500 

8,000 

120,000 

2,591,900 

8,000 

150,000 

275,400 

151,900 

355,000 

30,000 

350,000 

16. Understöd åt Tekniska läroverket i Helsingfors . . . . . . . . . . 1 370,000 

Transport \ 2,564,170,400 
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Transport 2,564,170,400 13 Bt. 

17. Understöd åt industriskolan i Björnehorg .............. . 
(Engångsutgift 75,000.) 

18. Ungerstöd åt W alter Aili.lströms industriskola ........... . 
16-18: 650,000. 

IX kap.: 7,014,600. 

X. Yrkesundervisningen. 

l. Skolor för utJbildning i yrken ......................... . 
2. Yrkeslärlingsskolor .................................... . 
3. Allmänna yrkesmannaskolor ........................... . 
4. Y r'kesundervisningens övriga ändamål ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
X kap.: 8,902,900. 

XI. Handelsundervisningen. 

l. Statsbidrag åt Kauppakorkeakoulu ..................... . 
2. Statsbidl"ag åt Svenska handelshögskolan i Helsingfors ... . 
3. Stats1bidrag åt handelsinstitut och -skolor ............... . 
4. Understödjande av studieexkursioner ................... . 

XI kap.: '5,950,000. 

XII. Geologiska kommissionen. 

'1. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
5. Värme, Jyse och renhålln~ng (förslagsanslag) ............. . 
6. Tryckningskostnader ...................... - ........... . 
7. Diverse utgifter ...................................... . 
8. Malmundersökningar (reservationsanslag) ............... . 

XII kap.: 2,3,60,200. 

Xm. Havsforskningsinsti<tutet. 

11. A v löningar ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Arvode åt observatörer ............................... . 
3. Resekostn&der (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 

155,000 

125,000 

5,249,000 

783,000 
1,436,900 
1,434,000 

1,050,000 

350,000 

4,535,000 
15,000 

899,700 

120,000 

35,000 
2,000 

25,000 

95,000 

83,500 
1,100,000 

599,600 
98,000 

15,000 
20,000 

--~·----~~---------Transport l 2,582,396,100 

3217-37 9 
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5. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
6. Värme, lyse och städning \(:förslagsanslag) ............... . 
7. Tryckningskostnader ................................. .. 
8. Apparater, kemikalier och litteratur ................... . 
9. Underhåll och skötsel av mareogra:fer (:förslagsanslag) ... . 

10. Israpportering (:förslagsanslag) ........................ . 
111. Deltagande i permanenta internationella havsforskningsrå-

dets aiJbete (förslagsanslag) ........................... . 
XIII k&p.: 957,,600. 

XIV. Sä;rskil!da. a.n:slag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ........................... . 
2. Avlönande av vikarier ............................... . 
3. Ersättning :för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
4. Understöd för studieresor, till fördelning genom handels- och 

industriministeriet .................................... . 
15. Av.gift till internationella byrån i Bern för skyddande av 

industriell äganderätt (förslagsanslag) ................. . 
6. Diverse utgifter ..................................... . 
7. Bidrag åt handelskamrar ............................. . 
8. Utrikeshandelns främjande (reservationsanslag) ......... . 
9. statsunderstöd åt Finska sjöräddningssällskapet ......... . 

10. statsbidrag :för sjömannavård ......................... . 
11. iStandardiseringsnämnden och :föreningen för främjande av 

rationaliseringsarbetet ................................. . 
12. statsbidrag åt stiftelsen :för kemisk :forskning ........... . 
13. Understödjande av den träförädlingstekniska undersöknings-

verksamheten ......................................... . 
14. Kostnader, föranledda av ordnarrdet av statens exportkredit 

(reserv a tiansanslag) ................................... . 
15. Jordägares andel i :försvarsutgifter :för inmutningsområden 

och utmål å mineralfyndighet (förslagsanslag) ........... . 
16. Deltagande i internationella byråns :för teknisk undervisning 

arbete ............................................... . 
17. Utarbetande av fackläroböcker ........................ .. 
18. statsbidrag till :förberedelserna :för en nordisk yrkesskole-

kongress i Helsingfors år 1939 (engångsutgift) ......... . 
XIV kap.: 4,941,700. 
13 H t.: 90,466,700. 

2,000 

20,000 

40,000 

55,000 

16,000 

36,000 

56,000 

15,000 

50,000 

60,000 

200,000 

35,000 

196,000 

515,000 

1,950,000 

193,700 

362,000 

250,000 

350,000 

500,000 

175,000 

25,000 

5,000 

50,000 

10,000 

Transport \ 2,587,562,800 
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Transport 2,587,562,800 

Fjortonde Huvudtiteln. 14 Ht. 

Socialministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Social.m.inisteriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Extra statistiska arbeten .............................. . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 
5. Expens:rnedei .......................................... . 

(Engångsutgrft 55,100.) 
6. Lyse (förslagsanslag) ................................ . 
7. Dispositionsmedel .................................... . 
8. Tryckningskostnader ................................. . 
9. Utgivandet av Social tidskrift ......................... . 

I kap.: '5,237,300. 

II. Försä.kringsrå.det. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt ledamöter, sakkunniga samt extra personal ... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. EXipensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift ;8,000.) 
5. Lyse (fömlagsanslag) ................................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Dispositionsmedel ..................................... . 

II kap.: 1,012,800. 

IH. Statens olyclmfa11sbyrå. 

J.. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal och sakkunniga ............... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Lyse (förslagsanslag) ................................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Kostnaderna för ombud för statens olycksfallsbyrå (förslags-

anslag) .............................................. . 
III kap.: 1,070,800. 

3,509,900 

154,800 

695,500 

110,000 

199,100 

7,000 

20,000 

500,000 

41,000 

715,100 

197,700 

3,000 

53,000 

7,000 

36,000 

1,000 

600,900 

303,900 l 
1,000 

65,000 

5,000 

55,000 

40,000 

Transport / 2,594,883,700 
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IV. Socialförsäkring. 
l. skadestånd för olycksfall i statens arbeten (förslagrsanslag) 
2. Skadestånd för olycksfall i enskilda arbetsgivares arbete 

(förslagsanslag) ....................................... . 
3. skadestånd för olycksfall åt s. k. batteria!'lbetare (förslags-

anslag) .............................................. . 
4. Skadestånd vid sjukdoms- och olycksfall åt värnpliktiga 

,(förslagsanslag) ...................................... . 
5. Skadestånd för olycksfall, vilka skola ersättas enligt brand

lagen eller vilka inträffat vid räddning av människoliv 
(förs'lagsanslag) ...................................... . 

6. Bidrag åt arbetslöshetskassor (förslagsanslag) .......... . 
7. Av statsverket erlagda olycksfallsförsäkringspremier (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
8. Postavgifter (förslagsanslag) .......................... . 

1V kap.: 10,280,000. 

V. YrkesinspelktiOlllen sfcllmt utstälhringen f& M'betarsikydd 
och välfär:d. 

Yrkesinspektionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. EXJpensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 14,700.) 
4. Hyra, lyse, värme och städning (förslagsanslag) ......... . 
5. Rese- och andra besiktningskostnader för landångpanna

och -ångkärlsbesiktningsmän samt reparationskostnader för 
kontrollmanometrar (förslagsanslag) ................... . 

(Engångsutgift 5,000.) 
6. Ritningar för skydds- och säkerhetsanordningar ......... . 
7. Reselwstnader för kommunala yrkesinspektörer (förslags-

anslag) .............................................. . 
1~7: 2,341,800. 

Utställningen för arbetarskydd och välfärd. 

2,690,000 

3,100,000 

190,000 

3,400,000 

100,000 
600,000 

100,000 
100,000 

1,657,500 

250,000 
50,700 

117,600 

260,000 

3,000 

3,000 

8. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,900 

9. Övriga utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,700 
8-9: 125,1600. 

V kap.: '2,467,400. 

Transport l 2,607,631,100 
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·VI. Inspektionen av vårdverksamheten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 18,000.) 
4. Hyra, lyse, värme och städning (förslagsanslag) ......... . 

VI kap.: 557,300. 

VII. Kontrollen över aJkoholrtillverkningen och -hanteringen. 

l. Arvlöningar .......................................... . 
2. Den lokala kontroHen över alkoholtillverkningen (förslags-

anslag) .............................................. . 
3. Socialministeriets laJboratorium ......................... . 

VII kap.: 1,188,300. 

ViN!. Modemkapsunderstöd. 

l. Moderskapsunderstöd (förslagsanslag) .................. . 
VIII kap.: 12,000,000. 

IX. Bef:rämjande' aw barns och unga pel'isonem yrkesutbildning. 

Y rkesskolehemmet å Karelska näset. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) .......... , 
'5. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) . . .................................... . 
6. Spar- och flitpennin:gar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och ~yse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
9. Skolor, kanslier och bibliotek ........................... . 

('Engångsutgift 5,000.) 
10. Diverse utgifter ..................................... . 
11. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
12. Ti1l barnskyddsbyråns förfogande ..................... . 
13. Anskaffning av en tvättmaskin (engångsutgift) ......... . 

l-il3: 857,100. 

407,000 
84,000 

33,300 

33,000 

513,300 

640,000 

35,000 

12,000,000 

349,100 

220,000 

65,000 
25,000 

35,000 

10,000 
80,000 
8,000 

15,000 

20,000 

2,000 
2,000 

26,000 

Transport j 2,622,233,800 
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Övrig yrkesutbildning. 

14. Medellösa barns och unga personers yrkesutbildning 
14: 1,800,000. 

IX kap.: 2,657,100. 

X. Vård- och und61'!VisnimlgsalliSI1lalter för andesva.ga. 

Berttru:la uppfosvringsanstalt för andesvaga och Kuhankoski 
flickhem. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier oeh arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
5. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ................ . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
9. Skolor, kanslier och ibibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privata uppfostringshem ................. . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 
12. Till barnskyddsbyråns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för framJbefordran av €lever (förslagsanslag) ... . 
14. Resekostnllider för personalen vid anstalterna för andesvaga 

(förslagsanslag) ....................................... . 
1-14: 1,777,,600. 

Understöd åt övriga vårdanstalter. 

15. Bidrag till upprätthållande av kommunala och privata an-
stalter för andesvaga (förslagsanslag) ................... . 

16. Bidrag till anläggningskostnaderna för kommunala ·Och pri-
vata anstalter för andesvaga ........................... . 

15-1:6: 2,250,000. 
X kap.: 4,027,600. 

XI. U rppfostringsaooltalter. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

1,800,000 

972,600 

421,000 

68,000 

14,000 

12,000 

2,000 

200,000 

14,000 

10,000 

3,000 

33,000 

6,000 

20,000 

2,000 

2,200,000 

50,000 

3,704,200 

1,592,000 

619,000 

Transport l 2,633,976,600 
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4. Inventarier och a11betsredsk!ap (förslagsanslag) ......... . 
·5. Arbetsmaterialier och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) .................................... ; .. 
6. 1Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. S·jukvård (förslagsanslag) .......... · ................... . 
9. Skolor, kanslier ocib. bibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privata uppfostringshem ................. . 
11. Diverse utgifter ..................................... . 
12. Till barnskyddsby11åns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för frambeiordran av elever (förslagsanslag) .. 
14. Resekostnader för personalen vid uppfostringsanstalterna 

(förslagsanslag) ...................................... . 
XI kap.: 7,679,200. 

XII. Understödja.nde aN barnsikyd.det. 

l. Bidrag till anlägg:ning och upprätthållande av kommunala 
och privata uppfostringsanstalter (förslagsanslag) ....... . 

2. Understöd åt från uppfostringsanstalter frigivna personer 
3. Utgift•er för tillfälligt underhåll av aruhållna minderåriga 
4. Understödjande av hemuppfostran ..................... . 
5. Understödjande av :folkbarnträdgårdacr (förslagsanslag) .. 
6. Underhåll av Ebeneserhemmets barnträdgårds•lärarinnesemi-

narium .............................................. . 
7. Beredande a·v sommarrekreation åt barn, som icke äro fotk-

skolelever . . .......................................... . 
8. Utbildning av barnhemsföreståndarinnor och -för!lståndare 
9. Särskilda bidrag ..................................... . 

XII kap.: 1'2,:395,000. 

XIH. V:årdUitgifter, för vilka stalten i stöd av barnskyddslagen 
skall ersätta kommunerna. 

l. Kostnader, för vilka kommunerna i stöd av barnskyddslagen 
skola ersättas (förslagsanslag) ......................... . 

XIII kap.: 250,000. 

XIV. Strutens utgifter för aJkloho!listvården. 

Vårdanstalterna för alkoholister. 

156,000 

371,000 

54,000 

785,000. 

63,000 

71,000 
30,000 

50,000 

24,000 

140,000 

20,000 

6,250,000 
55,000 

15,000 

700,000 

4,600,000 

185,000 

250,000 

85,000 

255,000 

250,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574,700 

2. Kosthållning (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,000 

Transport J 2,649,380,300 
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14 Ht. 

• 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

Transport 

Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
Arbetsmaterialier oeJh andra utgifter för arbetsverksamhe-
ten (förslagsanslag) ................................... . 
Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
Kansli och ,bibliotek ................................. . 
Kostnader för renhållning och körslor ................. . 
Diverse utgifter ..................................... . 
Byggnadskostnader ................................... . 
Kostnader för frambefordran av interner (förslagsanslag) .. 
Resekostnader för personalen vid rulkoholistvårdanstalterna 
(förslagsanslag) ...................................... . 
Till socialministeriets disposition ....................... . 

1_il5: 1,735,700. 

Övriga utgifter. 

16. Kostnader för alkoholistvård, som skola av staten ersättas, 
och övriga utgifter för alkoholistvård (förslagsanslag) 

16: 235,000. 
XIV kap.: 1,970,700. 

XV. StrutelliS utgifter för iösdriv:arvå.rden. 

Arb·etsinrättningen i Ilmajoki. 
l. Arvoden ....................................... ·. · ... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

'(Engångsutgift 62,500.) 
4. Utgifter för arfuetsverksamh~ten (förslagsanslag) ....... . 
5. Värme och ly;se (förslagsanslag) ....................... . 
·6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Till socialministeriets disposition ....................... . 

1-7: 1,284,900. 

Övriga utgifter. 

8. Kostnader för lösdrivares vård i kommunala och enskilda 
anstalter, som skola av staten ersättas (förslagsanslag) .... 

8: 900,000. 
XV kap.: 2,184,900. 

2,649,380,300 

150,000 

104,000 

47,000 

85,000 

126,000 

40,000 

21,000 

26,000 

12,000 

50,000 

30,000 

10,000 

40,000 

235,000 

431,100 

273,800 

125,000 

225,000 

90,000 

90,000 

50,000 

900,000 

Transport \ 2,652,541,200 
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Transport 2,652,541,200 14 Ht. 

XVI. Blidrag .tdilJ. flllttigv:ål1den. 

l. Fattigvårdskostnader, som skola av staten ersättas (för-
slagsanslag) . . ........................................ . 

2. statsunderstöd för anläggning av arbetsinrättningar (för-
slagsanslag) .......................................... . 

3. Understöd för preventiv fattigvård ..................... . 
4. Underhål'l av kommunal- oeh barnhemmet i Petsamo 

XVI kap.: 12,875,000. 

XVH. Unders.tödj3illlde 3/V ny·kJterhets'- och se·dlilghets~bete,t 
samt särskilda vårdbidrag. 

l. Nykterhetsundervisnings-, -upplysnings- och -undersöknings-
arbete ............................. · · · ..... · · · · · · · · · · · 

2. Understödjande av sedlighetsarbetet ... _ ............... . 
3. Understöd åt organisationer för blinda ................. . 
4. Understödjande av dövstumma och lomhörda ............. . 
5. Understödjande av lytta ............................... . 
·6. Bidrag för underhåll av Kyyh:kylä invalidhem ........... . 

XVII kap.: 5,609,000. 

XVIII. Utgifter, fömnledd3i av a.rbet,sla.gstiftningen. 

l. Arbetsförmedlingskostnader (förslagsanslag) ............ . 
2. Förlikning i arbetstvister (förslagsanslag) ............. . 
3. Arbetstidsnämndens utgifter (förslagsanslag) ........... . 

XVIII kap.: 1,2815,000. 

XIX. Förbä.trtmnde av bosta.dsförhållandena. 

l. Understöd för förbättrande av bostadsförhållandena .på 
landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 

XIX kap.: 12,000,000. 

XX .. Säns~citda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna b~hov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
4. Utbildande av personer, som ägna sig åt social verksamhet 
5. Kostnaderna för internationella arbetsorganisationen (för-

slagsanslag) .......................................... . 

9,000,000 

3,600,000 

125,000 

150,000 

3,500,000 

345,000 

513,000 

156,000 

920,000 

175,000 

1,250,000 

30,000 

5,000 

12,000,000 

20,000 

30,000 

130,000 

40,000 

120,000 
--~-------+----------/ 

Transport l 2,684,650,200 

3217-37 lO 
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14 Ht. 

15 Ht. 

Transport 2,684,650,200 

6. Särl!fu:ilda bidrag ..................................... . 
7. Yrkeskurser för arbetslösa ............................. . 
8. Särskilda sakkunniga ................................. . 

XX kap. : 994,000. 
14 Ht.: 97,741,400. 

Femtonde Huvudtiteln. 

Diverse allmänna utgifter. 

I. Kiosrtnader för reparntion och förnyetse av statens byggnader. 

l. Reparations- oc'h smärre förnyelsearbeten (reservationsan-
slag) ................................................ . 

I karp.: 22,000,000. 

II. Sä.rskilda anslag. 

l. På lag eller författning grundade utgifter, vilka i0ke äro 
såsom särskilda poster i statsförslaget upptagna (förslags-
anslag) ................................. · ... · · · · · · · · · · l 

2. Till statsrådets förfogande för förvaltningsutgifter vid äm-
betsverken ........................................... . 

3. Kommitteer och sak!kunniga (förslagsanslag) ........... . 
4. Ersättning åt tjänstemän för frångången lön under vakans-

besparingstiden (förslagsanslag) ....................... . 
5. Utgifterna för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ..... . 
6. Anslag :för landskapet .Åiland i anledning av grundskattens 

upphävande .......................................... . 
7. statsunderstöd åt landskapet Åland (förs~·agsanslag) ..... . 
8. Ränta å restituerade skattebelopp (förslagsanslag) ....... . 
9. Representation vid kongresser oeh möten ............... . 

10. Avskrivningar (förslagsanslag) ........................ . 
11. statsbidrag åt Finlandsavdelningen av Nordiska Admi-

nistrativa Förbundet ................................. . 
H kap.: 118,105,000. 

III. Kommunernas andel i alkoholbolagets vinst. 

'1. Kommunernas andel i alkoho]bolagets rvinst (förslagsanslag) 
III kap.: 44,000,000. 

139,000 

500,000 

15,000 

22,000,000 

1,000,000 

300,000 

2,500,000 

2,000,000 

80,000 

150,000 

10,000,000 

250,000 

300,000 

1,500,000 

25,000 

44,000,000 

Transport l 2,769,409,200 
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Transport 2,769,409,200 15 Ht. 

IV. Bildl-ag åt s•ä.rgldlida lm1editarnstwlter för lindrande av deras 
lånevilllkor. 

l. Ersättning åt Andelskassornas Centralkreditanstalt A. B. 
för den agioförlust, som det s. k. franclånet förorsakat (för-
slagsanslag) ......................................... . 

2. Bidrag åt Finlands Bostadshypoteksbank med anledning 
av agioförluster ...................................... . 

3. Täckande acv Osakeyhtiö Maakiinteistöpankkis förlust (för-
slags•anslag) .......................................... . 

4. Sänkning av räntan å de av Andelskassornas Centralkredit-
anstalt A. B. beviljade lånen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 28,575,000. 

V. Arbetslöshetens lindramde och understöd åt särskilda 
kom111uner. 

l. Bidrag och förvaltningskostnader för arbetslöshetens lind-
rande, till statsrådets disposition (förslagsanslag) ....... . 

2. Understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter (reserva
tionsanslag) (engångsutgift) .......................•.... 

3. Understöd åt norra Finlands befolkning för Jindrande av 
den tunga, som uppkommer genom spannmålstullen (en-
gångsutgift) ......................................... . 

V kap.: 30,500,000. 
15 H t.: 143,180,000. 

Sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur 
inom vissa förvaltningsgrenar. 

I. Ordinarie pensioner. 

l. På grund av statstjänst beviljade pensioner (förslagsanslag) 
2. På grund av kommunal- och församlingstjänst beviljade 

.pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
3. Pensioner åt änkor o<ili barn efter statstjänstemän och 

-betjänte (förslagsanslag) ............................. . 
I kap.: 55,6·65,000. 

20,000,000 

5,675,000 

500,000 

2,400,000 

14,000,000 

3,000,000 

13,500,000 

39,000,000 

16,500,000 

165,000 

Transport l 2,884,149,200 

16 Ht. 
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16 Ht., 

17 Ht. 

Transport 2,884,149,200 

II. Extraordinarie pensioner. 

l. Tidigare beviljade extra pensioner ..................... . 
2. Under årets lopp ti11kommande extra pens~oner ......... . 
3. Understöd åt blinda ................................... . 

H kap.: 24,250,000. 

III. Indragningssrtaten. 

l. Indragningsstaten (förlagsanslag) ..................... . 
III kap.: 1,400,000. 

IV. Säirski!l!da anslag. 

l. Till följd av frihetskriget beviljade pensioner 00h understöd 
(förslagsanslag) ...................................... . 

2. statsbidrag till pensionskassor ......................... . 
3. statsbidrag åt särskilda änke- och pillpillkassor (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
4. statsbidrag åt försvarsvä:sendets änke- och pupillkassa (för-

slagsanslag) .......................................... . 
5. Författningsenlig begravningshjälp (förslagsanslag) ..... . 
6. Författningsenliga gratifilkationer (förslagsanslag) ..... . 
7. Ersättning för tjänste- och nådårsförmåner (förslagsanslag) 
8. Understöd åt anhöriga till värntpliktiga i aktiv tjänst (för-

slagsanslag) .......................................... . 
9. Understöd åt i flygtjänst skadade (förslagsanslag) 

IV kap.: 28,391,000. 
16 Ht.: 109,706,000. 

Sjuttonde Huvudtiteln. 

Räntor och omkostnader för statsskulden. 

I. Ränta å utländsk skuld. 

l. Ränta å 1889 års 3112 % lån .......................... . 
2. Ränta å 189'5 års 3 lj2 % lån ......................... .. 
3. Ränt~a å 1898 års 3 % lån .· ........................... . 

20,000,000 

1,500,000 
2,750,000 

1,400,000 

9,000,000 
901,000 

7,120,000 

500,000 

150,000 

400,000 
250,000 

10,000,000 

70,000 

3,996,400 
74,400 

150,600 

Transport l 2,942,411,600 
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TranspOTt 2,942,411,600 17 Ht. 

4. Ränta å 1901 års 3 % % lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,300 
5.. Ränta å 1903 års 3 Y2 % lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,800 

6. Ränta ä: 1923 års 3 Y2 %! lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,645,500 

7. Ränta å 19.23 års 6 %' lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,304,100 
8. Ränta å 19213 års 5 %• lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,229,200 

9. Ränta å 1934 års 4% %· lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,886,600 
10. Ränta å 1935 års 4 % lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,200,000 

I kap.: 55,598,900. 

II. Ränta å inhemsk skuld. 

l. R·änta å det för ersättande av krigsskador upptagna obliga-
tionslånet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,252,200 

2. Ränta å 19.32 års 7 %· obligationslån för arbetslöshetens 
lindran:de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000,000 

3. Ränta å det hos Aktiebolaget Enso-Gutzeit upptagna lånet 342,400 
4. Ränta å det för smugglingens bekämpande upptagna lånet 800,000 

5. Ränta å 1934 års 5% % dbligationslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,758,600 
6. Till 1934 års premieobligationslån hörande vinster . . . . . . . . 4,500,000 

7. Ränta å 1935 års 5% obligationslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,104,500 
8. Till 1935 års premieobligationslån hörande vinster . . . . . . . . 4,500,000 

9. Ränta å 1936 års 4% % o'bliga:tionsl'ån . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,215,600 
10. Ränta å 1936 års andra 4% % obligationslån . . . . . . . . . . . . 26,447,900 
11. Till 1937 års premieobligationslån vinster . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 

12. Ränta å 1937 års 4 % 01bligationslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,400,000 
13. Ränta å dbligationslånet för !betalning av Finlands Hypo-

teksförenings gamla avdelnings skulder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,933,300 
14. Ränta å de lån, som skola uppläggas år 1938 (förslags-

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
15. Ränta å kortvariga inhemska lån (förslagsansJag) . . . . . . . 3,250,000 

II bp.: 119,504,500. 

III. övriga omkostnadler för statslån. l 

l. Agio, provision·er och övriga omkostnader för statslånen 
(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000,000 

III kap.: 24,000,000. 
17 H t.: 199,103,400. 

Transport l 3,137,293,600 
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18 Ht. 

Transport 3,137,293,600 

Adertonde Huvudtiteln. 
Statens affärsverksamhet samt skogs- och 

lanthushå.llning. 

statens affärsverksamhet. 
T r a fik inrättningar. 

Statsjärnvägarna. 

I. Järnvägsstyre:lsen. 

l. Avlöningar ............................. . 
·2. Arvoden åt extra personal (:fö:cSlagsanslag) .. 
3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ......... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Resebidrag för järnvägsstudier ........... . 
16. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen (förslagsan-

slag) ................................... . 
9. Yrkesundervisning ....................... . 

10. Expensmedel]_ ............................. . 
(Engångsutgift 6.5, 000.) 

11. Dispositionsmedel ............... : ......... . 
12. Värme, lyse, vatten och r·enhållning (förslags-

anslag) ................................. . 
13. Tryckningskostnader ..................... . 
14. Diverse utgifter ......................... . 
15. Amorteringar ............................ . 

I h p.: 26,505,400. 

17,002,500 
4,027,400 

205,000 
319,500 
65,000 

1,120,000 
57,000 

75,000 
200,000 
713,000 

24,000 

635,000 
210,000 

1,548,000 
304,000 

II. Järnvägarnas linjeförvaltning och driftutgifter. 

Plersonalutgifter. 
l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal och arbetskraft 

(förslagsanslag) . . ........................ . 
3. iVikariatsarvoden (förslagsanslag) ......... . 
4. Tjänstgöringspenningar och premier för in

besparande av 1förnödenheter (förslagsanslag) 
5. Resekostnader, dagtraktamenten och ersätt-

313,429,200 

35,255,000 
18,500,000 

10,810,000 

ningar för flyttningskostnader (förslagsanslag) 1,142,000 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) 28,000,000 

--~----·~--~~~~~~---------Transport 433,641,600 l 3,137,293,600 
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Transport 433,641,600 3,137,293,600 18 Ht. 

7. Extraordinarie pensioner '(förslagsanslag) .. 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen (förslagsan-

anslag) .................................. . 
9. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 

10. övriga välfärdsanordningar ............... . 
1-10: 415,195,100. 

lnvemtarier och driftm-ate.rialier. 

11. Komplettering och underhåll av inventarier 
jämte inventeringskostnader ............... . 

12. Kontorsmateria:lier ....................... . 
13. Bränsle (förs'lagsanslag) .................. . 
14. övriga driftmateriaHer och diverse anskaff-

ning (förslagsanslag) ..................... . 
11~14: 173,216,000. 

Bana och byggnader. 

15. Underhåll av bana och banområde samt bygg-
nader (förslagsanslag) ................... . 

16. Underhåll av anläggningar för elektrisk drift 
jämte ledningar för starkström, telegraf och 
telefon (förslagsanslag) ................... . 

17. Underhåll av signal- och säke:rfuetsanordningar 
(förslagsanslag) .......................... . 

18. ~Snö- oclh isröjning (förslagsanslag) ....... . 
15--'18: 80,125,000. 

Rörlig materiel. 

19. Underhåll av rörlig materiel, arbetsmaskiner 

2,000,000 

3,525,000 
2,100,000 

433,900 

3,330,000 
396,000 

151,595,000 

17,895,000 

70,450,000 

3,200,000 

2,000,000 
4,475,000 

och maskinella anordningar (förslagsanslag) 9;2,000,000 
20. Ersättning för begagnande av främmande rör-

'lig materiel (·förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 
19--120: 92,200,000. 

Övrig'a sakutgifter. 

21. Tryckningskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600,000 
22. skadeersättningar (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 350,000 
23. Skatter (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 
24. Ersättning åt postverket för postbefordran . . 1,000,000 
25. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705,000 

--~----~--~~~~~~----------1 Transport 792,396,500 1 3,137,293,600 
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18 Ht. Transport 792,396,500 3,137,293,600 

26. För oförutsedda behov, till ministeriets förfo-
gande ................................... . 

27. För oförutsedda behov, till järnvägsstyrelsens 
förfogande .............................. . 

28. Amorteringar ............................ . 
29. Ränta å driftkapital (förslagsanslag) ....... . 

21-29: 89,680,000. 
II kap.: 850,416,100. 

III. Huvudverkstäderna. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) .. 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
5. Arbetslöner (förslagsanslag) .............. . 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
9. Välfärdsutgifter (förslagsanslag) ......... . 

10. Kontors- och ritmaterial .................. . 
11. Underhåll av byggnader och inventarier (för-

slagsanslag) ............................. . 
12. Värme, lyse, vatten o0h renhållning (förslags-

anslag) .................................. . 
13. Kra:ftström (!förslagsanslag) ............... . 
14. Råmaterial och thaivfaibrikat (.förslagsanslag) 
15. Diverse utgifter ......................... . 
16. Amorteringar ............................ . 
17. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

III kap.: 141,133,300. 

IV. Trävaruröreben. 

150,000 

250,000 
75,125,000 

9,000,000 

5,819,600 
2,650,000 

135,000 
20,000 

54,000,000 
2,800,000 

279,000 
400,000 
560,000 
50,000 

3,840,000 

3,450,000 
2,000,000 

160,500,000 
1,600,000 
2,339,200 

1690,500 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,134,000 

3. Vikariatsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,000 
2. AI'voden åt extr,a ,personal (förslagsanslag) . . 587,000 

1 
--~----~~~~~~~~--·------Transport 1,019,812,800 [ 3,13.7 ,293,600 
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Transport 1,019,812,800 3,137,293,600 18 Ht. 

4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Tillverknings- o0h transportkostnader (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
9. sjukvårdskostnader (förslagsanslag) ....... . 

10. Kontorsmateria'l ......................... . 
11. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag .................................. . 
12. Trävara och övrigt råmaterial (förslagsanSlag) 
13. Diverse utgifter ......................... . 
14. Amorteringar ............................ . 
15. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

IV kap.: 54,593,700. 

Post- och :telegTafverket. 

V. Post- och telegTafstyrelsen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal ............... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) ... . 
7. Ex:pensmedel ............................ . 
8. Dispositionsmedel ........................ . 
9. Hyra, värme, lyse och renhållning (förslags-

anslag) ................... ' .............. . 
10. 'Tryclrningskostnader ..................... . 

(Engångsutgift 100,000.) 
11. Diverse utgifter ......................... . 

(Engångsutgift 100,000.) 
12. Deltagande i internationella sammankomster .. 

(Engångsutgift 40,000.) 
13. Underhåll av post- och telegrafstyreisens fastig-

heter och lokaler ......................... . 
V kap.: 7,773,300. 

305,000 

19,905,000 
55,000 
30,000 

130,000 
10,000 
31,000 

775,000 
30,855,000 

191,000 
323,400 
225,300 

4,116,000 
1,730,900 

100,000 
90,000 

360,000 
20,000 

265,400 
10,000 

530,000 
200,000 

235,000 

76,000 

40,000 

Transport 1,080,421,800 / 3,137,293,600 

3217-37 11 
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18 Ht. Transport 1,080,421,800 3,137,293,600 

VI. Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och för
valtningsutgifter. 

Persooalutgifter. 
l. A v,löningar . . ............................ . 
2. Arvoden åt eXJtr31 personal och utförande av 

tillfälliga arbeten (förslagsanslag) ......... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten 

(förslagsanslag) .......................... . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) .. 
7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Yrkeslärokurser .......................... . 

1---:8: 119,494,'500. 

Sakutgifter. 

9. Ersättning för postbefordring (förslagsanslag) 
10. Drift- och underhållls'kostnader för tjänste-

automobiler (förslagsanslag) .............. . 
11. Drift- och underhållskostnader för passagerar-

automobiler (förslagsanslag) .............. . 
12. Ersättning åt fartygSbolag för befordring av 

utiandsposten (förslagsanslag) ............. . 
13. Ersättning för befordring av flygpost (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . ................. . 
14. Ersättning för befordring •av post och post-

vagnar å statsjärnvägarna ................ . 
15. Underhåll :>ch vård av post- och ,telegra&iastig-

heter och 1oka:ler ......................... . 
16. Kostnader för underhäll och drift av telegraJf

och •telefonledningar samt .telegraf- och tele-
fonanordningar (förslagsanslag) ........... . 

17. Radiostationers underlhållls- och driftkostnader 
(förslagsanslag) ......................... . 

18. 'Tjänstetelefoner och telefonanstalternas för-
bindelselinjer (förslagsanslag) ............. . 

19. Lokala ledningar (förslagsanslag) ......... . 
20. Materialier och förnödenheter ............. . 
21. Anskaffning och underhåll av inventarier .. 
22. Hyra, värme, lys'e och renhållning {föl'Silags-

anslag) ................................. . 

57,092,200 

52,795,300 
2,695,000 

2,272,000 
3,550,000 

600,000 
80,000 

410,000 

7,966,000 

1,540,000 

10,725,000 

350,000 

4,700,000 

17,150,000 

950,000 

11,700,000 

500,000 

480,000 
450,000 

1,000,000 
1,780,000 

9,4'50,000 

Transport 1,268,657,300 J 3,137,293,600 
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Transport 1,268,657,300 3,137,293,600 18 Bt. 

23. Underhåll av postvagnar (förslagsanslag) .... 
24. Tillverkning av frankotecken (fö11slagsalliSlag) 
25. Tryckningskostnader ...................... . 
26. skadeersättningar (förslagsanslag) ........ . 
27. Av internationella konventioner d'öranledda ut-

gifter (förslagsanslag) ................... . 
28. Diverse utgifter ......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
29. För oförutsedda JJehov, till ministeriets förfo-

gande .............................. · ·. ·. · 
30. Amo11teringer ............................ . 
31. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

9-31: 94,883,400. 
VI karp.: 214,377,900. 

VII. Kanalerna. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ..... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
5. Ordinarie pensioner (förs'lagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner ................. . 
7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Underhåll av kanaler och svängbroar ....... . 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Ersättning åt tullkamrar för uppbörd av ka-
nalavgifter (fömlagsanslag) ............... . 

11. .Amorteringar . . .......................... . 
12. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

VII kap.: 8,213,100. 
I-VII kap.: 1,303,012,800. 

F ö r s v a r s v ä s e n d e t s f a b r i k e r. 

VIII. Krutfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 

850,000 
500,000 

2,000,000 
30,000 

4,200,000 
230,000 

125,000 
17,457,400 

750,000 

1,969,000 
1,170,000 

12,000 
45,800 

350,000 
85,000 

280,000 
2,500,000 

60,000 

20,000 
1,711,300 

10,000 

1,010,000 
80,000 

Transport 1,304,102,800 j 3,137,293,600 
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3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventadekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
16. Råvaror och material samt förädling (förslags-

anslag) ................................. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
VIII kap.: 14,545,000. 

IX. Patronfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ......................... . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
16. Råvaror och material samt förä;dling (förslags-

anslag) ................................. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
IX kap.: 20,553,000. 

X. Gevärsfabriken. 

l. Avlöningar ............................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. DispositiolltSmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventari!ekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
6. Råmaterial och förädling (förslagsaruslag) .. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

60,000 
50,000 

600,000 

12,090,000 
15,000 

280,000 
300,000 

60,000 

698,000 
45,000 
50,000 
40,000 l 

360,000 

19,000,000 l 
20,000 
70,000 

180,000 
90,000 

1,150,000 
40,000 
60,000 
40,000 

250,000 
13,000,000 

5,000 
80,000 

340,000 
50,000 

x kap.: 15,015,000. 
---------------------~---------1 Transport 1,353,125,800 l 3,137,293,600 
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XI. :K1WonfaJbrikien·. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags--

anslag) ................................. . 
(Engångsutgift 100,000.) 

6. Ar1betskostnader och iförnödenheter Cförslags-
ansiag) ................................. . 

7. Kostnader för materialprovning och 'experi-
ment (•förslagsanslag) .................... . 

8. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Amortering (!förslagsanslag) ............... . 
11. Ränta å drilftkapitalet (förslagsanslag) 

XI kap.: 14,315,000. 

XII. LaddningSIVerlk!staden. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader ('förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- o0h inventariekostnader (försiags-

anslag) .................................. . 
(Engångsutgift 70,000.) 

6. A11betskostnader och förnödenheter (förslags-
anslag) ................................. . 

7. 1Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter .......................... . 
9. .Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
XII kap.: 2,932,000. 

XI:I:I. F[ygm~a.briken. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. LK\mtorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 

1,010,000 
75,000 

250,000 

50,000 

250,000 

12,000,000 

150,000 
20,000 

150,000 
290,000 
70,000 

752,000 
25,000 
30,000 
20,000 

195,000 

1,750,000 
5,000 

40,000 
100,000 

15,000 

l 
2,578,000 

100,000 
210,000 

·50,000 

Transport 1,373,310,800 f 3,137,293,600 
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5. Byggnads.. och inventariekostnader (förslags-
anslag) ................................. . 

6. Råmateria~ och förädling (förslagsanslag) .. 
7. Skadestånd fl'ör olycksfatl (förslagsanslag) .. 
8. Kostnader för materiaLprovning och experi-

ment (förslagsanslag) ..................... . 
9. Diverse utgifter .......................... . 

10. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
11. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XIII kap.: 34,933,000. 

XIV. Skappsva.rvet. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader i(förslags-

ans,lag) ................................. . 
6. Råmateri,a;l oCih al'lbetskostnader (förslagsan-

slag) , ................................... . 
7. Skadestånd för olyclksfaJ:l (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (,förslagsanslag) ............. . 

10. ·Ränta å driftka,pitalet (förslagsanslag) ..... . 
11. Elektricitetsverkets å Sveaborg utgifter (för-

slagsan8lag) ............................. . 
12. Garnisonens i Helsing.fors utgifter :Dör far-

tygstrafik (förslagsanslag) ................ . 
XIV kap.: 11,465,000. 

XV. Armens sikträdlderi. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader ,(förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventari>ekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
6. A1.1betslöner, drift- o0h förvaltningskostnader 

(förslagsanslag) ......................... . 

150,000 
30,000,000 

20,000 

250,000 
300,000 

1,050,000 
225,000 

950,000 
5,000 

30,000 
30,000 l 

150,000 

·6,800,000 
30,000 
15,000 

105,000 
50,000 

2,100,000 

1,200,000 

153,600 
6,000 

10,000 
5,000 

350,000 

2,000,000 
--~------~~~~~~---------Transport 1,419,295,400 [ 3,137,293,600 
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7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Di,verse utgifter ......................... . 
9. Ränta å driftka;pita:let (förslagsanslag) ..... . 

XV kap.: 2,551,600. 
VIII-XV kap.: H6,309,600. 

5,0{)0 
10,000 
12,000 

S t a t e n s ö v r i g a a ff ä r s v e r k s a m h e t. 

XVI. Margarinfa.bMen. 

1. A vlönin:gar .............................. . 
2. Kontorsutg~fter .......................... . 
3. Dispositionsmedel ...................... ~ .. 
4. Byggnads- o0h inventariekostnader ......... . 
5. Anskaffning o0h förädling av råvaror samt 

försåljning av produkter (förslagsanslag) .. 
6. skadestånd för olycksfalJ (förslagsans:lag) .. 
7. Diverse utgifter ......................... . 
8. Amorteringar (,förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta a driftkapitalet (förslagsanslag) 

XVI kap.: r11,480,000. 

XVli. Statlsrådeits< tryckeri. 

l. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Arbetslöner, material oeh driftkostnader (för-

Slagsanslag) ............................. . 
3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pens~oner ................. . 
5. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) ... . 
6. Värme, lyse och drivkraft (förslagsanslag) 
7. Anskaffning av maskiner (förslagsanslag) .. 

(Engångsutgift 300,000.) 
8. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XVII kap.: 10,653,000. 

234,000 
28,000 

5,000 
150,000 

10,800,000 
2,000 

10,000 
91,000 

160,000 

728,000 

8,600,000 
110,000 
10,000 

5,000 
250,000 
600,000 

260,000 
90,000 

--~----~~~~~~~---------1 Transport 1,441,455,400 l 3,137,293,600 
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~vm:. Officiella tidningen. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
3. Tryckning och papper (förslagsanslag) ..... . 
4. Diverse utgifter ......................... . 

XVIII ikap.: 581,800. 

l. Personalens avlöningar ( föl'slagsanslag) .... 
2. Material och arbetsredskap (förslagsrunslag) .. 
3. DiveDse utgifter ......................... . 
4. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XIX kap.: 856,900. 
XVI-XIX ka:p.: 23,571,700. 

statens skogshushållning. 
XX. ForSitstyrelsen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
3. Ordinarie ,pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pensioner ................. . 
5. Expensmedel . . .......................... . 
6. Genera:ldirektörens dispositionsmedel ....... . 
7. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) 
8. Tcyckningskostnader ..................... . 

XX kap.: 4,074,200. 

185,500 
113,300 

350,000 
33,000 

520,000 
250,000 
50,000 
11,800 
25,100 

3,191,300 
200,000 
231,200 

15,700 
125,000 

6,000 
125,000 
180,000 

XXI. Revirt'örrv:altnmgen. och :revirens eikoniOmi. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt biträdande forstmästare ....... . 
3. Revirkassörernas arvoden ooh provisioner (för-

slagsanslag) ............................. . 
4. Resekostnader och dagtraktamenten (förslags-

anslag) .................................. . 
5. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 

16,716,200 
938,800 

730,000 

4,500,000 
1,500,000 

--~------~~~~~~---------1 Transport 1,471,353,300 l 3,137,293,600 
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6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................... . 
8. Distriktskontorens eXipensmedel ............ . 
9. Hyra, värme oc:h lyse vid distriktskontoren 

( föl\Slagsanslag) ......................... . 
10. Inspektion av skogshushåHningen ......... . 
11. Ämbetshostäider .......................... . 
12. .Stämpling, kubering och utleverering av virke 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
13. :Skogsvård och -skydd samt massuttorknings-

arbeten (reservationsanslag) .............. . 
14. Uppgående av rår och lantmäteriförrättningar 

( förslagsans•lag) . . ........................ . 
15. Kostnader för tillsyn över slwgsa~V:Verkningar, 

avsedda att påföras köpare av skogsprodukter 
(förslagsanslag) ......................... . 

16. Leverans a'V virke från statens skogar (för
slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

17. Underhåll av statens, forstförvaltningen till-
skiftade väglotter (förs·lagsanslag) ......... . 

18. Slkatter och övriga avgifter för skogsmarker 
(förslagsanslag) . . ........................ . 

19. Diverse utgifter ......................... . 
20. Anslag för vid affärsver.ksa;mheten förekom-

mande extra· ;behov ....................... . 
2J. Särskilda utgifter vid forstförv:altningen, tiN 

lantbruksministeriets förfogande ........... . 
22. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXI kap.: 191,539,100. 

1,371,100 
745,000 
80,00() 

117,600 
700,400 

1,200,000 

4,500,000 

34,300,000 

30,000 

1,600,000 

110,000,000 

375,000 

11,000,000 
900,000 

125,000 

100,000 
10,000 

XXII. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. 

l. Avlöningar vid försöksområdena ......... . 
2. Ordinarie ,pe:nsioner (förslagsa:nslag) ....... . 
3. Skadestånd för o'lycksfa:1l {förslagsanslag) .. 
4. Skogsvård och -skydd samt massuttorkning å 

försöksområden (reservationsanslag) ....... . 
5. Leverans av trävaror samt försöksområdenas 

ekonomi (förslagsanslag) ................. . 
6. Ränta å driftkapitalet (förslagsansla:g) ..... . 

XXII kap.: 2,943,700. 
XX-XXII kap.: 198,557,000. 

480,800 
24,900 
20,000 

700,000 

1,706,000 
12,000 

----=-------~~-~~~~----------1 Transport 1,641,451,100 J 3,137,293,600 

3217-37 
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statens lanthushållning. 
XXHI. Fångv'ål1diSiv~seDJdets lägeriheter. 

1. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensioner (.förslagsanslag) ................ . 
3. .Skadestånd för olycks,fall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgif'ter (förslagsansla.g) ... . 
5. Ränta å driftka,pitaJlet (förslagsanslag) ..... . 

XXIII kap.: 8,136,000. 

XXIV. Medioinwlverkets liig·enheter. 

1. Avlöningar (försilagsanslag) ............... . 
2. ·Pensioner (försla;gsanslag) ................ . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XXIV krup.: 929,000. 

XXV. LM1Jbbruiklsrstyre1s·ens läJgmmeter. 

1. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensioner (förslagsanslag) ................ . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXV ik:wp.: 18,959,500. 

XXiVI. Socillilmimsteriets lägenheter. 

1. Avlöningar ( förslag;sanslag) ............... . 
2. Pensioner r(förslagsansiag) ................ . 
3. skadestånd för oly'Cksfall (f,örslagsansJ.ag) .. 
4. Lanthusb.ållningsutgifter (förslagsall$lag) ... . 
5. Ränta å driftka·pitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXVI kap.: 1,847,100. 
XXIII-XXVI bp.: 29,871,600. 

Utgifterna för statens affärsföretag, sko-

1,150,000 
10,000 
:5,000 

6,904,000 
67,000 

420,000 
3,000 
1,000 

485,000 
20,000 

8,460,000 
254,000 

93,000 l 
9,640,000 

512,500 

388,500 
5,000 
5,000 

1,418,600 
30,000 

gar och jordlägenheter 18 Ht.: Summa 1,671,322,700 

Egentliga utgifter 
3,137,293,600. 

Transport [ 3,137,293,600 
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Kapital utgifter. 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. PJ.aceringar i Sltaitens affärsV'erksamhet, s!Kogshushållning 
och j~ordlägelliheter. 

Till ministeriet för inrikesärendena hörande förvaltningsgrenar. 
l. Byggande av ett häststall å Halila sanat.orium. (reservations-

anslag) .............................................. . 
2. Reparation och utvidgning av fähusbyggnaden å Niuvan-

niemi sjukhus (reservationsanslag) ..................... . 
1-2: 410,000. 

Till försvarsministeriet hörande förvaltningsgrenar. 
3. Kompletteringsarbeten och !bostadsbyggnader vid krutfabri-

ken (reservationsanslag) ............................... . 
4. Bostadsbyggnader samt t'iHbyggnadsarbeten å Sillledjan vid 

gevärsfa:briken (reserv a tiousanslag) ..................... . 
3-4: 5,242,000. 

Till lan.tbruksministeriet hörande förvaltningsgrernar. 

5. Inköp av jord för statens skogshushållning (reservations-
anslag) .............................................. . 

6. Byggande av tjänstebostäder åt forstfö11va:ltningens skogs-
arbetsledare (reservationsanslag) ....................... . 

7. Förbättrande av trafik- och transportförhållandena å sta-
tens marker .......................................... . 

8. Förnyelsekostnader å lantbruksstyreLsen underlydande lä-
genheter ............................................. . 

5-8: 16,000,000. 

Till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbe
tena hörande förvaltningsgrenar. 

9. Nya järllJVägsbyggnader (reservationsanslag) ........... . 
10. Komplettering aN järnvägarnas rörliga materiel (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
11. Nybyggnads- och förnyelsearbeten å färdiga banor (reser-

vationsanslag) ........................................ . 
1'2. Nybyggnads- och förnyelsearbeten :vid statsjärnvägarnas 

huvudverkstäder (reservationsanslag) ................... . 

160,000 

250,000 

2,762,000 

2,480,000 

10,000,000 

2,000,000 

3,200,000 

800,000 

66,000,000 

40,000,000 

50,000,000 

500,000 

Transport l 3,315,445,600 
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13. Nybyggnads- ociiL förnyelsearbeten i statsjärnvägarnas trä- 1 

varurörelse (reservationsanslag) ....................... . 
14. ArbetsmMkiner, automolbiler m. m. vid de färdiga banorna 

(reservationsanslag) ................................... . 
15. Arbetsmaskiner m. m. vid statsjärnvägarnas huvudverkstä-

der (reservationsanslag) ............................... . 
16. Arbetsmaskiner m. m. vid statsjärnvägarnas trävarurörelse 

{reservationsanslag) ................................... . 
17. Nytt rpost- och telegrafhus i Helsingfors (reservationsanslag) 
18. Anskaffning av ihus för post- och telegrafanstalter (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
19. Anskaiffande av postvagnar ti11 post- oclh t~legrafverket (re-

servationsanslag) ..................................... . 
20. Post- och telegrafverkets automobiler, övriga mekaniska 

transportmedel och arbetsmaskiner (reservationsanslag) .... 
21. Förnyelse o0h förlbättring av telefon- och telegrafanläggnin- . 

gar, ~edningar och. klliblar (reservationsanslag) ........... . 
22. Utvidgning av telefonnätet (reservationsanslag) ......... . 
23. 'Tele'fonkabel mellan Finland o<fu Sverige (reservationsan-

s1lag) ................................................ . 
24. Anskaffning av bostadsvaghar ooh dressiner till post- och 

telegrafverket i(resEmvationsanslag) ..................... . 
25. Anskaffning av inventarier till det nya post- och telegraf-

huset i Helsingfors (reservationsanslag) ................. . 
26. Reglering och automatisering av telefoninrättningarna i 

Imatra trakten (reservationsanslag) ................... . 
27. Förnyelse- och reparationsarbeten å Saima kanru (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
28. Fördjupning av .farleden K'llopio-Iisalmi (reservations-

anslag) ..................................... · ......... . 
29. Förnyelse av slussportarna i Juojärvi kanal (reservations-

anslag) .............................................. . 
9-29: 236,778,000. 

Till socialministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

30. Uppförande av en ladugårdsbyggnad å Niittymäki tHl Käyrä 
skyddshem hörande utgård (reservationsans'lag) ......... . 

30: 150,000. 
I kap.: 258,580,000. 

236,000 

3,000,000 

1,700,000 

850,000 

15,000,000 

1,230,000 

972,000 

1,850,000 

10,240,000 

23,200,000 

10,000,000 

200,000 

3,000,000 

1,100,000 

5,000,000 

2,000,000 

700,000 

150,000 

Transport \ 3,395,873,600 
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II. Unde~srtödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

l. Byggnadslån för privata lantbruksläroanstalter ......... . 
(Engångsutgift 400,000.) 

2. Lån för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) ..... . 
3. Lån för täckdikningsarbeten (reservationsanslag) ....... . 
4. Lån åt lantbruksekonomiska produktionsinrättningar, till 

statsrådets förfogande (reservationsanslag) .............. . 
5. Lån för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) ... . 
6. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings- och byggnadsar

Ibeten rfÖr koloniJsationsverksamheten (res•ervationsanslag) 
1-6: 29,550,000. 

Till socialministeriet hörande förvaltningsgrenar. 
7. Byggnadslån för förbättrande av bostadsförhållandena på 

landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 
7: 3,000,000. 

II kap.: 32,550,000. 

III. Amonering av starosskuld. 

Utländsk skuld. 
l. 1188,9 ärs ·3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
2. 1895 års 3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
3. 1898 års 3% lån, amortering (förslagsanslag) ........... . 
4. 1'901 års ,3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
5. 1903 års 3 1

/ 2 % }ån, amortering (försl&gsanslag) ....... . 
6. 1923 års 3 % % 1ån, amortering ....................... . 
7. 1923 års '6% llån, amortering ......................... . 
8. 1923 års 5 % Iån, amortering ......................... . 
9. 1934 års 4% %~1ån, amortering ....................... . 

10. 1935 års 4 % lån, amortering ......................... . 
1-10: 144,794,!600. 

Inhemsk skuld. 
11. Amortering av det obligationslån, som upptagits för ersätt-

1,550,000 

11,000,000 

600,000 

400,000 

15,000,000 

1,000,000 

3,000,000 

6,219,000 
i21,700 
182,100 

84,400 
29,100 

4,031,000 
22,986,300 
2,828,900 

16,312,100 

92,000,000 

ning av krigsskador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,137,900 

12. Hos Enso-Gutzeit 0./Y. upptaget lån, amortering ........ · 9,130,000 

13. Inlösen av det för smugglingens rbekämpande upptagna l'ånet 20,000,000 
14. 1934 års 5 % % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . 1,405,000 
15. 1935 års 5 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,050,000 
16. 1936 års 4%% obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . 5,260,000 

17. 1936 års andra 4 lj2 % obligationslån, amortering . . . . . . . . 10,190,000 
--~------~---------1 Transport l 3,627,391,100 
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20 Ht. 

18. 1937 års 4 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20,000,000 
19. Obligationslånet för betalning av Finlands Hy;poteksförenings I 

gamla avdelnings lån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,333,400 
11~19: 77,506,300. 

Inlösen av äldre oförmånliga statslån. 

20. Inlösen av äldre oförmanliga statslån (reservationsanslag) 
20: 5,000,000. 

III kap.: 227,300,900. 

IV. överföringar till fonder utom stat. 

l. Överföring till ålderdoms- och invaliditetsförsäkringsfonden 
(förslll!gsanslag) ...................................... . 

2. Överföring till konjunkturfonden ....................... . 
3. överföring till statens rederifond ....................... . 

IV kap.: 274,265,000. 

V. Arbet&öshetens lindrande. 

l. Ink~mstbringande kapitalutgifter för arbetslöshetens lind-
rande, till statsrådets förfogande (förslagsanslag) ....... . 

V kap.: 18,000,000. 
19 H t.: 810,695,900. 

Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Gmmdansikaffningar. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för inrikesärendena. 

l. Förnyande vid vissa .sjukhus av inventarier, köksapparater 
o0h läkarinstrument samt .anskaffning av röntgenapparater 
o0h inventarier (reservationsanslag) ................... . 

2. Anskaffning av motorfordon åt polismyndigheterna ..... . 
3. Anskaffning av motoiibåtar åt sjöbevakningsväsendet ocih 

polismyndigheterna ................................... . 

5,000,000 

54,265,000 
200,000,000 

20,000,000 

18,000,000 

4,200,000 

1,200,000 

1,000,000 

Transport l 3,954,389,500 
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4. Anska:lifning av 1en flygmaskin åt sjö/bevakningsväsendet .. 
5. Anskaffning av radioapparater och radioanordningar för 

sjöbevakningsväsendet och polismyndig;heterna ........... . 
·6. Anskaffning av fallskärmar till sjöbevakningsväsendets flyg-

maskiner ............................................. . 
7. Anskaffning av !brandredskap åt gränsbevakningsavdelnin-

garna ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1-7: 7,800,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvarsministeriet. 

8. Anskaffning av motorfordon ·för försvarsväsendet ....... . 
9. Försvarsväsendets grundanskaffningar (reservationsanslag) 

10. Inköp och e~propriation av jordområden för Iförsvarsväsen-
det (förslagsanslag) ................................... . 

11. Anskaffning av 'brandredskap och alar'manordningar för för-
svarsväsendet ......................................... . 

12. Anskaffning av röntgenmpparater till försvarsväsendet (re-
servationsanslag) ................... , ................. . 

13. Anska!ffning av ett fartyg för ·försvarsväsendet (reserva-
tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 

8-13: 217,500,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till undervisningsministeriet. 

14. Inredning av Helsingfors universitets utvidgade !huvudbygg-
nad (reservationsanslag) ............................... . 

15. Anskaffning av forsknings- oeh undervisningsmateriel samt 
inventarier till Helsingfors universitets inrättningar (reser
vationsanslag). 

16. Inredning av skollokaller ............................... . 
14-16: 1,352,700. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruksministeriet. 

17. In1ösen av LounaisJSuomen Savialueen Maamieskoulu 'be-
nämnda lantmannaskola till staten ..................... . 

18. Grundanskaffningar till lantbruksstyrelsen underlydande in-
rättningar ........................................... . 

19. Anskaffning av inventarier till lantbruksförsöksanstalter och 
·försöksstationerna ..................................... . 

20. Inköp av en lägenhet för P•erä-Po'hjola försöksstation ..... . 
17_;20: 4,971,000. 

1,000,000 

200,000 

100,000 

100,000 

700,000 
210,000,000 

3,000,000 

300,000 

500,000 

3,000,000 

500,000 

400,000 

452,700 

3,810,000 

500,000 

161,000 

500,000 

Transport 4,179,613,200 
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Förvaltningsgrenar, hörande tiU ministerie-t för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena. 

21. Komplettering av väg- Mh vattenlbyggnadsstyrelsens maski
ner, till miniJSteriets förfogande (reservationsanslag) 

21: 5,000,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels- och industriministeriet. 

22. Anskaffning av undervisningssamlingar och -materialier till 
Tekniska ihögsko'lans lantmäteriavdelning (reservationsanslag) 

23. Anskaf'fning av laiboratoriemateriel till ,tekniska läroverket i 
'Tammerfors .......................................... . 

24. Anskaffning av 'la!boratoriemateriel till industriskolan i Vi-
iborg ................................................. . 

22-24: 842,000. 
I kap.: 237,465,700. 

II. Nybyggnader. 

Förvaltningsgrenar, hörande till justitieministeriet. 

l. Uppförande av Sukeva centratfängelse (reservationsanslag) 
2. Uppförande av Ri:iliimäki centralfängelse (reservationsan-

slag) ................................................ . 
3. Åbo centralfänge1ses tjänstemannabyggnad (reservationsan-

slag) ................................................ . 
1-3: 1,525,000. 

FörvaUningsgrenar, hörande till ministeriet för inrikesärendena. 

4. Uppförande av länssjukhuset i Uleåborg (reservationsanslag) 
5. Uppförande av en lbarnavdelning vid allmänna sjukhuset i 

Helsingfors (reservationsanslag) ....................... . 
6. Förnyande 'av värme-, vatten- och 8!Vloppsledningarn:a samt 

de elektriska ledningarna vid länssjukhuset i Viborg (reser-
<vationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

7. I 1ståndsättande av kvinnoavdelningarna och sköterskornas 
bostäder vicd Lappviks sjukhus (reservat1ionsanslag) ..... . 

8. Iståndsättande av och tinbyggnader till distriktssjukhus-
byggnaderna (reservationsanslag) ...................... . 

9. Uppförande av (K;olari sjukstuga (reserv a tiousanslag) ... . 
10. Uppförande av polishä:kten !På landsbygden (r,eservations-

an:slag) .............................................. . 

5,000,000 

75,000 

575,000 

192,000 

670,000 

685,000 

170,000 

5,000,000 

5,000,000 

1,000,000 

500,000 l 

500,000 

400,000 

1,000,000 

----rrransport l 4,200,380,200 
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11. Bostäder åt gränsbevakningen (reservationsa.nslag) 
12. Kasern!byggnaderna i SaJmi (reservationsanslag) ........ . 
13. Reparations- ·och ändringsarbeten i länsstyrelsens i Tavaste-

hus län hus (reservatli.onsaUBlag) ....................... . 
14. Förny3!nde a;v lantränteriets i Nylands län kassavaLv 

4-14: 18,630,500. 

Förvaltningsgrenar, hörande tiU finansministeriet. 

15. Nybyggnader vid gränsen mot Sverige (reservationsanslag) 
15: 350,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvarsministeriet. 

16. Genomgående reparations- och ombyggnadsanbeten å mili-
tära byggnader (reservationsanslag) ................... . 

17. Särsiriida byggnadsarbeten ( reservation.sa.:nslag) ......... . 
16-17: 18,500,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till undervisningsministeriet. 

18. Nybyggnader för den högsta agrikultur-forstvetenskapliga 
nndervisningens behov (reservationsanslag) ............. . 

19. Utarbetande acv ritningar till nybyggnad för universitetets 
allmänna bibliotek (reservationsanslag) ................. . 

20. Inrättande aN centralvärmeledn~ngsanordningar i huset 
N:o 5 vid Snellmansgatllin (reservationsanslag) ......... . 

21. Reparation av botaniska trädgårdens växthus ........... . 
22. Inlösen av svenska mellanskolans i Gamflaikarle1by gård ... . 
23. Inlösen av gården Kyrkogatan 6 för Helsingin tyttölukio .. 
24. Fredrikshamns samlyceums nya hus (reservationsanslag) .. 
25. Till- och ombyggnadsarbeten vid finska flickskolan i Åbo 

(reserv a tiousanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
26. Iståndsättande av Raumo lyceums gårdsplan ........... . 
27. Tillbyggnad till Sortavala seminarium (reservationsanslag) 
28. Tillbyggnad till Heinola seminarium (reservationsanslag) .. 
29. Folkskalebyggnaderna i Petsamo (reservationsanslag) .... 

18-29: 25,770,500. 

2,000,000 

2,500,000 i 

520,000 

110,500 

350,000 

16,000,000 

2,500,000 

15,000,000 

540,000 

500,000 

58,000 

172,500 

1,000,000 

2,500,000 

1,020,000 

220,000 
1,912,000 

1,500,000 

1,348,000 

--rrransport 4,250,131,200 

13 
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Förvaltningsgrenar, hörande tilllantbruksministeriet. 
30. Nybyggnad för lantmäter~kontoret i S:t Michels län (reser .. 

vationsanslag) ....................................... . 
31. Inrättande aN en ny småbrukarskola i Rovaniemi (reserva-

·tionsanslag) ....... -..................................• 
32. Nybyggnader å lantbruksstyrelsen underlydande inrättningar 
33. Nybyggnader vid lanrtbruksförsoksanstalten och försökssta-

tionerna (reservationsanslag) .......................... . 
34. Byggnadsa~beten å V1iks och Malmgårds lägenheter (reseiWa-

tionsanslag) . . . . . . . . . . ............................... . 
35. Nybyggnads- och reparationsarbeten å forstskolorna (reser-

vationsanslag) ....................................... . 
36. Nybyggnad vid forstvetenskapliga forskningsanstalten (re-

servationsanslag) ..................................... . 
30-36: 12,795,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena. 

37. Uppförande av förrådsmagasin och reparationsverkstäder 
f~r väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (reservationsanslag) .. 

38. Administrations- och driftsbyggnader vid flygstationen i 
Helsingfors (reservationsanslag) ....................... . 

37-38: 4,9180,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels- och industriministeriet. 
39. Uppförande av tekniska högskolans byggnadsla:boratorier 

(resel'Vationsanslag) .................................. . 
40. Byggnad för Vasa industriskoila (reservationsanslag) ..... . 
41. Reparationsarbeten i statens hamnar (reservationsanslag) .. 
42. Hamnal'!beten vid 'lotsplatser och fyrar (reservationsanslag) 
43. Farledsbelysningens ,föl1bättrande (reservationsanslag) ... . 
44. Anskaffning av en ekolodningsapparat ................. . 
45. Anskaffning av radiotelefoner ......................... . 
46. Förnyelsearbeten å telefonlinjer (reservationsanslag) ..... . 
47. Anskaffning av en telefonreparationsbåt . , ............. . 
48. Byggande av fiskarfyrar ............................. . 

39-48: 6,150,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till socWilministeriet. 
49. Uppförande av ett elevh-em vid Pernasaari uppfostringsan-

stalt (reservationsanslag) .............................. . 
50. Uppförande av vårdanstalter för alkoholister (reservations-

anslag) .............................................. . 
49-50: 4,488,000. 

Il kap.: 93,089,000. 

4,250,131,200 

900,000 

1,000,000 
425,000 

3,530,000 

2,200,000 

740,000 

4,000,000 

610,000 

4,370,000 

2,000,000 
2,000,000 

166,000 
310,000 
950,000 
120,000 
189,000 
175,000 
190,000 
50,000 

l 
1,200,000 l 

3,288,000 

Transport j 4,278,544,200 
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Förvaltningsgrenar, hörande till justitieministeriet. 

l. Utförande av kolonisationsarbeten med fångarbetskraft (re-
ser.vatiosanslag) ....................................... . 

1: 4,500,000. 

Förvoltningsgreoor, hörande till lantb1·uksministeriet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservationsanslag) ........... . 
2: 3,000,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för kommunikations
väsendet ock aZlmänna arbetena. 

3. Väg- ooh brobyggnadsanbeten (reservationsanslag) ....... . 
4. Understöd ::för !byggande av en lbro över Färjsundet (reser-

vationsanslag) . . ...................................... . 
5. Iståndsättande av tidigare landsvägar, vilka bestämts att 

övertagas i statens värd (reservationsanslag) ........... . 
6. Upprensning av älvar (reservationsanslag) .............. . 
7. V atten!byggnadsar.beten ( reservationsans'lag) ............. . 

3-7: 106,860,000. 
III kap.: 114,360,000. 

IV. Arbets~öshetens :lindrande. 

l. Icke inkomstbringande kapitalutgifter :för arbetslöshetens 
lindrande, till statsrådets förlogande (:förslagsanslag) 

IV kap.: 1'8,000,000. 
20 H t.: 462,914,700. 

KapiJta.lutgiflter 
1,273,610,600. 

Utg.iflternas tota!lbel<l'pp 
4,410,904,200. 

99 

4,278,544,200 120 lit. 

4,500,000 

3,000,000 

95,000,000 

700,000 

2,500,000 
6,000,000 
2,660,000 

18,000,000 

Summa l 4,410,904,200 
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REDOGÖRELsE 
för kalkylerna till 

statens inkomst::: och utgiftsstat 
för år 1938. 

,Jämförelse med stat-grförslaget för år 19317. 

De kapitel och moment under :egentliga inkomster och egentliga utgifter, vilka icke 
äro i denna redogörelse särski[t 10111lförmälda, ha:va upptagits i propositionen sådwa. 
de äro i Sltatsförslaget ,för år 1'937. De efter kapitlens och mometll•hms ordnings
nummer inom :parentes intagna sif.frorna angiva respektive kapitels och moments ord
nin.gsf(j!jd i statsförslaget för år 19~·7. 

A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första Avdelningen. 

Skatter. 

I. Direkta skatter. 

1. Inkomst- och förmögenhetsskatt. Med 
ledning av de belopp, som uppdebiterats på 
grund av 1~936 års inkomst:er och med hä,n
syn till den fontsatta ekonomiska högkon
j'llrnkturen under innevarrunde år 'kan i 
nämnda skatt beräiknas in:i)lyta 80,000,000 
mark mer äJn i statsförslaget för år 1937 
obsewerats. ·Momentets .slUJtsumma öka,s 
med 80,000,000 'mark tiH 700,000,000 ma:rik. 

År 1913t5 (iboksl.) mk m4,<306,252: ,35 
, 1936 , .... mk 6·17,7!59,:164: 3Q 
, 1937 (statsförnl.) . mk ·6QO,OOO,OOO: -

2. Apot'eka:mvgifter. Med ledning av 
senaste års inkomster observeras en mer-

inkomst ;w 100,000 mark. :Momentet slutar 
å 1,500,000 mark. 

År 19135 ('boi~sl.) mk 1,490,000:-
, 1936 , mik 1,4187,849: 30 
, 193r7 (statsförsl.) ... mk 1,400,000:-

II. Indirekta skatter. 

TUllinkomster. 

L Importtull. iMed hänvisning 1tHl Re. 
geringens proposition ang'å:ende lag 10m 
upp'bära!llde av tul:l_ 'Under år 1938 föreslås, 
att intraderna i importtuB skulle upptagas 
till 1,620,000,000 ma!I'k. Momentets slut-
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sunmna ökas med 35,000,000 mark tilll 
1,620,000,000 mark. 

År 1006 (lbok.sl.) ... 
" ,1,936 " 
, 1'937 (stat.sförsl.) 

mk ,1,482,'1612,873: 30 
mk 1,619,<7126,~174: 9<5 
mk 1,585,000,000:-

2. ExporttuU. Av:kastningen l:W export
tullltm nedgilck år :t·9316 i j,ämföre1se med 
föregoond'e år med c. 600,000 mark främst 
därför, att exporttuLlen å sågad stoek uro>-
1hävdes. Då därtill i st'ä1let för tu,lllen å me
tallskrot träit.t etrt; ex.porHörbud, måste in
komsten uppskattas 500,000 mark lägre än 
år 1937. Momentet .silutar å 500,000 mark 

År 1'935 (bdksl.) m k '1,'340, 7.25 : 35 
" !11936 " mlk 7,16J5!612,: 30 
, 1'937 (.statsförsl.) . . . nik 1,000,000: -

.Accis et·. 

3. .Accis å tobak. Under de senast för
flutna .fem åren 'har accis erlagts för föl
jande lffiängder tobakstill verkningar: 

1932 
11933 
19314 
1935 
1936 

1932 
1933 
1'934 
1935 
1'936 

cigarretter 
mille 

3,010,000 
3,0516,000 
3,121715,000 
3,492,000 
3,'5!83,000 

tuggtobak 
kg. 

20,!H~3· 

16i810 
1.6,:14J3· 
[1•5,142 
14,098 

cigarrer piptobak 
st. kg. 

9,500,000 -447,860 
9,>63·3,000 3'82,530· 

H,242,000 1383,116 
12,588,000 365,983 
14,280,000 401,568 

snus hylsor 
kg. mille 

66,089 17,138 
64,,900 25,330 
67,055 36,977 
68,8!13 38,629 
73,95'1 317,802 

Under år 19>36 har föt,brukningen av 
tobakstillilvel'lkningar jåmfört med .före
gående år tiLlväxt för de ur beskattn.ings
synp!Unkt 'Viktiga.ste t:iihlverkn:ingslagen, ci
garetterna oc:h cigarrerna, varvid öknin
gen jämfört med föregående år för de 
förra. uppgick till c. 2.6 % •och för de se-

nare till c. 13.4 %. ökningen av 'konsum
t.ionen och 1sämkilt den i mi:tten av året 
!Vidtagna ·förhöj-ningen av prisen å de mest 
använda cigarrettmärkena medförde, att 
avkastningen av tobaksaccisen und~r år 
1006 okad-es med c. 9 % i jämförelse med 
föregående år. Under de ;fem första lffiå
naderna a1v innevarande äJr har i accis in
flutit 113.5 mrlj. mark m~t 95'.5 milj. mark 
sena.ste år, då ,v·ei1kningarna av prisför
höjningen ännu ej gjorde sig gällande. Un
der förutsä:ttn1ng atrt; tulllen å råtobak kke 
förändras och att tobaksaccisen utgår till 
samma helopp som för närv;arande, !kan 
accisen herä,kJnas irubringa 225,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
20,000,000 mark till 225,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 193•6 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 100,6!10,422.: 85 
m'k 2110,900,3319: 65 

. mk 205,000,000: -

( 4) . T ändSiticksskatt. ·Momentet utgår, 
enär någon proposi!tion {)llll uppib~rande av 
tän:dstickllSkatt under år HJ38 ej förelagts 
RH,sdagen. 

År 1935 (iboksl.) 

" 111!136 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mik 14,6142,026: 20 
mik '15,264,H74: 60 
mk 15,500,000: -

4 (5.). .Accis å sötsaker. Avkastningen 
under förra hälHen av innevarande år ha.r 
varit 111.7 mild. rnarik ell~r 2.2 milj. mark 
högre än under motsvarande tid år 1936, 
och torde under innevarande år ~nflyta 

4,000,000 maTk mera än i inlromststaten 
observerats. En [ika sitor ok!ning torde 
kunna observeras i inkomststaten för år 
19138. 

>Momentets slwtsumma ökas med 4,000,000 
mark t1lll 2\2,600,000 mark. 

År 1•935 
, 1'936 

" 1937 

(boksl.) 

" (statsförsl.) 

mk 16,465,750: 15 
mk 18,7!13;1017: 56 
mk 18,500,000: -
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5 (16). Jfaltdrycksskatt. Av maltdrycker 
a•v I skatteklass utfördes från bryggerierna 
år 11936 '11,545,270 liter och år 193•5 
8,549,811 lit€r. Ökningen år 35.o %. Då 
denna stora avsättningsökning åtminstone 
dellVis var en fiYljd av den exceptionellt 
vackra sommaren, tor.de ökningen från år 
19<36 ti:U år 19138 ~j kunna u~ps;kattas högre 
än till 20 pl'ocent. I en[ig,het därmed skuliLe 
den skattpaiktiga •kvantiteten belöpa tiH 
c. :14 mil!!joner liter, inbringande efter 50 
penni per liter 7 miljoner mark. Avsätt
ningen aN maltdrycker av II klass åter 'har 
nedgä•tt från 4,•872 !liter till 3,049 •liter, 
varför den icl<e har någon betyde.Lse som 
skatteobj•ekt, så länge dess rorsäiljning är 
unclerikastad samma restriktioner som •de 
starkare dry<eke:rmas. Av mal.tdryclker av 
III klass utfördes år 19,36 1'7,002,696 ~Her 
och år :1935 13,694,3711 liter. Ökningen är 
24.8 %. I lhJändetse den ekonomiska hög
konjunkturen fortfa•r och a.vsättningen a<V 
starkt öl icke inskränkes genom speciella 
åtgärder, toDde okningen av avsäJttningen 
från år 1193•6 il;ill år 1938 kunna beräknas 
trll åtminstone '20 procent. Av ma~tdryclmr 
av III klass ,sku:]le så!lunda. under år 1938 
utföras .från .bryggerierna c. 211 millj. liter, 
villrot .efter 13 mark per Eter Sikulle mot
svara en sammarulagd skatteinkomst av 
63 millj. mark. Maltdryckerna skUille alltså 
inbringa ,sammanl.a.gt c. 70 miij1oner mark 
i skatt. 

'Momen1tets ·sllu:tsumma ökas med '15,500,000 
mark tilll 70,000,000 mark. 

År 19315 '(hO!ksl.) mk 45,'360,153: 03 
" 1936 " m:k 56,1>81 ,1536 : '40 
,. '119"37 (statsförsl.) mk '54,.500,000: -

6 ('7). Accis å sprit, brännvin och bär
viner. Den i he:tnlandet tillv•e.rkade !beskat
tade spriten Jbe,löpte år 19,36 till 3,725,757 
kilo a 100% (föregående år 3,491,965 kilo) 
och bruttoskatten till 111,772,704 mark 
(104,7518,953 mar!k). Då för denaturerad 
och annan sJrot,tefriH försåld renad sprit 

mstituerades 35,7.38,856 mark (33,008,038 
mark) i skatt, utgjorde nettookatten tiH 
staten 716,033,848 ma.rk (71,750,915 mark.) 
Enär år 1936 ej importerades någon sprit, 
inflöt ingen skrutt från brännvinstilllverk
ningen (år 1935 inbragte brännvinet 
18,r104,0812 mark). Den beslagtagna spriten 
inbragte år 1900 3,669,886 mal'lk (2,160,9130 
mark) i skatt. Sprit- ooh brännvinsskatten 
uppgick sålunda sammanlagt till 79,703,733 
mark (.92,015,.9'27 mark.) 

Tota.lförbrukiningen av sprit var år J.936 
c. 4 milljoner kilo a 100 %. Antages för
bru!kningen år 1938 bliva ungefär >lika star, 
förmå ·de inhemska brännerierna tiillgodose 
efterfrågan. År 1936 tillverkades näm
ligen c. 4.1 miljoner kiiLo spriit a 100 %. 
Därtill står till förfogrunde den be!Slagtagna 
sprit, ,som av myndigheter överlätes tiHl 
Oy. Alkoh0!1iJlii~e kb. och kan uppskattas 
till civka 100,000 •kHo. Om Oy. .Aillkdholi
llii~e .Ab. i sina fabriker och brärunerier i 
Rajamä!ki lagrlllr ungefär samma mängder , 
sprit som hittills och produ~ionen icke 
inskränkes, kommer bolaget att från 
bränneriernas lager uttaga årsförbruk
ningen motsvarande kvantitet, approxi
mativt 4.1 miljoner kilo, samt från lag
ren av beslagtagen sprit 100,000 kilo eller 
sammanlagt 4.2 milj. :kiJo., v1arvid i skatt 
skuUe inf1yta .126,000,000 mark brutto. 
Efter avdrag av .Sk81tterestitut~onerna med 
approximati"V't 36,000,000 mark, silruile i 
nettoskatt återstå 90,000,000 ma:rik. 

Bäl'vinerna irubragte år 1936 1,147,656 
mark (år '193'5 901,980 mark) i !Skatt. 
Nästa års skatteintrader !kunna beräknas 
tiH 1,500,000 mark 

Momentets slutsumma ökas med 6,500,000 
mark till 91,500,000 mark. 

Ar '1935 (lboffisl.) mk 95,500,302: 62 
, 19:3,6 , mk 8•1,139,1198: 20 
, 1:937 (statsförsJ.) mik 8!5,000,000:-

7 (8) . Accis å fodermedel och margarin. 
Under sistförflutna år inflöt i skatt för 
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faderm:~del ett helopp a:v 4.4 milj. mark 
oeh för margarin 12.5 milj. mark. Under 
förra hä:lf.ten a:v innevarande år ha.r i dessa 
skatter, delvis tiU fiJ1jd av skatteförhöjilling 
infl'ultit 13.3 milj. mal'lk eller 15.4 milj. mark 
mera .än i\lillder sa.mma tid år 19316. Av
kastningen av sagda skatter uppskattas tiU 
26,000,000 mark. Momentets slutsumma 
ökåS med 5,000,000 mark ti'll 25,000,000 
ma rik. 

År J9!35 (boksl.) 

" 1936 " 
" :1'937 (sta•tsförsJ.) 

mk 3!1,048,14ll: 20 
mk 16;975,0711: 35 
mk 2D,000,000': -

III. Skatter av blandad natur. 

1. Stämpelskatt. Den .fortsatta ekono
miska lh(}gkonjunkrt;uren ha.r medfört en 
betydand~e ökning a'V denna skatt.s avkast
ning. Till skatteökningen hava även de un
der innevarande år >Vidtagna. ändringarna 
i Ilagen om stämjpelskatt medverkatt. I stäm
pelskatt beråknas inflyta 230,000,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 36,000,000 
till 2130,000,000 mavk. 

År 1935 (iboksl.) 

" 1936 ~' 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 173,8166,072: 56 
mik :1199,116,4'9:8: 30 

. mk 194,000,000:-

Jämförande tablå över inkomsterna under 1 avdelningen, kapitelvis sammanställda 
för aren 1935--1938. 

l i l För år 1938 föreslås 

Inkomst l Inkomst ! Inkomststat l Ök~ing .+ eller l Kapitel 
år 1935 l år 1936 l år 1937 Summa 

l j nunskmng -
! 

I. Direkta skatter . . . . . . . . 575,796,252: 351 619,247,013: 621 621,400,000 l + 80,100,000 l 701,500,000 
II. Indirekta skatter . . . . . . 1,880,032,394: 70 2,020,119,265:- j1,984,500,000 + 70,500,000 2,054,500,000 

III. Skatter av blandad natur 1 173,866,072: 55 ! 199,116,498: 30 194,000,000 j + 36,000,000 l 230,000,000 
Summa 1 2,629,694,719:60 l 2,838,482,776:92 ! 2,799,900,000 l +186,100,000 l 2,986,000,000 
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Andra Avdelningen. 

Avgifter för anlitande av särskilda statsinrättningar. 

I. Sjöfartsavgifter. 

På grund av livligare fartygstrafik har 
merinkomst kunnat observeras under mom. 
1-3. 

1. Båkavgifter. Under momentet har 
upptagits ett tillägg av 2,500,000 mark, va
dan dess slutsumma blir 31,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 

" , 1937 (statsförsl.) 

mk 28,441,882: 30 
mk 30,313,870: -
mk 29,000,000: -

2. Lotsningsavgifter. En merutgift av 
1,000,000 mark har observerats. :Momentet 
slutar å 8,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 7,093,262: 70 
mk 7,441,132: 10 
mk 7,000,000:-

3. lsavgifter. En merutgift av 1,000,000 
mark observeras. Momentet slutar å 
5,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ... 

mk 4,874,089: 25 
mk 5,299,035: 15 
mk 4,500,000: -

4. Bogseringsavgifter. Momentets slut
summa förblir oförändrad vid 500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 268,704: 05 
mk 857,755:
mk 500,000:-

II. Avgifter vid allmänna sjukhusen. 

1. Legosängsavgifter. I anledning av nya 
sjukplatsers tillkomst och röntgenbehand-

3217-37 

lingens utvidgning kan en merinkomst av 
3,500,000 mark observeras. Momentet slu
tar å 30,000,000 mark. 

Ar 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 24,929,413: 60 
mk 26,723,994: 95 
mk 26,500,000: -

.'2. Avgifter vid sjuksköte1'ske7tndm·visnin
gen. Avsikten är att under år 1938 i nå
gon mån öka antalet elever vid förbere
dande sjuksköterskeskolan i Åbo och sjuk
sköterskeskolan i Helsingfors. På grund 
härav observeras en merinkomst av 75,000 
mark. .Momentet slutar å 625,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 535,000: -
mk 529,000: -
mk 550,000: -

III. Elevavgifter vid läroanstalterna. 

1. Elevavgifter vid lärdomsskolorna En 
merinkomst av 250,000 mark observeras. 
l\1omentet slutar å 13,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 12,552,446: -
, 1936 , mk 12,611,872: 90 
, 1937 (statsförsl.) mk 12,750;000:-

2. Internatavgifter vid seminarierna. 
Med anledning av Jyväskylä seminariums 
indragning avgå 20,000 mark. Momentet 
slutar å 180,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 225,615: -
mk 191,220: -
m k 200,000: -

3. InteJ·natavgifter vid abnonnskolm·na. 

14 
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Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 135,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförst) 

mk 134,650:
mk 133,850: -
mk 135,000: -

4. Elevavgifter vid lantbruksläroverken. 
slutsumman förblir oförändrad vid 175,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförst) 

mk 159,970:
mk 165,459: 80 
mk 175,000:-

5. Laboratorieavgifter vid tekniska hög
skolan (nytt). Med hänvisning till moti
veringen här nedan under 13 Ht. VIII 
kap. 3 mom. upptages under ett nytt mo
ment i inkomst för tillhandahållande av 
kemikalier åt elever vid tekniska högskolan 
101,000 mark. Momentet slutar å 101,000 
mark. 

6. 'l'erminsavgifter vid tekniska högslw
lan (nytt). I enlighet med vad här nedan 
under 13 Ht. VIII kap. 11 mom. sägs, 
upptages under ett nytt moment i inkomst 
av terminsavgifter för eleverna vid tek
niska högskolan 215,000 mark. Momentet 
slutar å 215,000 mark 

7 ( 5). Elevavgifter vid industriskolorna. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 325,000 mark. 

År 1935 (bokst) . o •• o •• o 

" 1936 " 
, 19370 ( statsförst) 

mk 312,669: -
mk 335,751:
mk 325,000: -

8 ( 6). Elevavgifter vid uppfostringsan
stalterna och skyddshemmen. Med ledning 
av intraderna under år 1936 observeras en 
merinkomst av 50,000 mark. Momentet slu
tar å 960,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
" 1937 " 

mk 900,839 : 60 
mk 941,076: 80 
mk 910,000: -

IV. Avgifter för tillsyn över särskilda 
näringar. 

1. Tillsyn över försäkringsanstalterna. 
Med ledning av intraderna under år 1936 
observeras en merinkomst av 50,000 mark. 
Momentet slutar å, 400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . o ••• o • o mk 362,188: 80 
, 1936 , . o. o ••• o mk 387,940: os 
, 1937 (statsförsl.) mk 350,000:-

2. 'I'illsyn över bankbolagen. Momentets 
slutsumma förblir oförändrad vid 502,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 477,000:
mk 456,000: -
mk 502,000:-

3. Tillsyn öve1· sparbankerna. Momentets 
slutsumma förblir oförändrad vid 500,000 
mark. 

År 1'935 (boksl.) .. o •• o o • 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 500,000: -
mk 500,000:
mk 500,000:-

4. staten av försäkringsanstalter, som 
bedriva olycksfallsförsäkring, tillkommande 
försäkringspremiandel. Enligt 57 § i lagen 
om arbetares olycksfallsförsäkring, som 
trädde i kraft i början av år 1936 skola 
försäkringsbolag, vilka bedriva arbetar
olycksfallsförsäkring, årligen till staten er
lägga l% av de försäkringspremier de
samma för sagda försäkringar uppburit. 
På grund av bolagens bokslut kan man be
räkna, att inkomsterna av dessa premier 
under år 1936 hava utgjort c. 81 milj. 
mark. Med hänsyn till lönenivåns utveck
ling kunna inkomsterna av premier för lag
enliga olycksfallsförsäkringar beräknas till 
ungefär lika mycket eller alltså i runt tal 
till 80 milj. mark. Den staten tillkom
mande andelen ~v premierna vore sålunda 
800,000 mark. Momentets slutsumma ökas 
med 100,000 mark till 800,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) mk 700;000: -
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5. Lokal tillsyn över maltd1·ycks-, sp1·it
och bärvintillsverkningen. De staten för år 
1936 tillkommande avgifterna för tillsyn 
utgjorde: för maltdrycker 697,552 mark, 
för sprit 1,149,950 mark och för bärviner 
29,669 mark eller sammanlagt 1,877,171 
mark. ökas avsättningen av maltdrycker 
med de under l Avd. II: 5 mom. :beräk
nade beloppen, stiger förbrukningen av 
ma:lt med eirka 1,130,000 kilo, ökande till
synsavgifterna för maltdrycker med 124,300 
mark till 822,000 mark. Beräknat enligt 
den nuvarande spritfö1~brukningen skulle 
i avgifter för tillsyn å sprittillverkning, 
rektificering och denaturering inflyta sam
manlagt 1,150,000 mark. För tillsynen å 
härvinstillverkningen torde inflyta 38,000 
mark. Inalles kan i avgifter för tillsyn 
beräknas inflyta ett belopp av 2,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 275,000 
mark till 2,000,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 1,703,648: 35 
, 1936 , ....... mk 1,752,467: 20 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,725,000:-

V. Diverse avgifter. 

1. Expeditionsavgifter vid ämbetsve1·ken. 
I mån av uppsving i affärslivet ökas även 
expeditionsavgifterna vid ämbetsverken. I 
merinkomst observeras 800,000 mark. Mo
mentets slutar å 4,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 3,558,499: 50 
, 1936 , . . . . . . . mk 3,956,933: 55 
, 1937 (statsförsl.) mk 3,700,000:-

2. Registeravgifter. I anledning av rå
dande uppsving i affärslivet observeras en 
merinkomst av 150,000 mark. Momentet 
slutar å 2,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,916,750: -
, 1936 , . . . . . . . mk 2,063,U5: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk. 2,050,000: -

3. Avgifter för unde1"sökning av metal
ler och det officiella papperet. Avgifterna 
för undersökning av metaller hava sedan 
kristiden år för år ökats. I merinkomst 
observeras 150,000 mark. Momentet slutar 
å 1,600,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) . . . . . . . mk 1,415,213: 20 
" 1936 " . . . . . . . mk 1,578,883: 20 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,450,000: -

4. Fartygsavgifter. Jämväl dessa avgif
ter hava i någon mån ökats. I merinkomst 
observeras 150,000 mark. Momentet slut·ar 
å 1,450,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 1,199,885: 30 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,420,957: lO 
, 1937 (statsförsi.) mk 1,300,000: -

5. Inkomst från statens hamnar. På 
grund av livligare fartygstrafik {)bserveras 
en merinkomst av 100,000 mark. Momen
tet slutar å 1,600,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) . . . . . . . mk 1,312,873: 20 
, 1936 , ....... mk 1,542,414: 15 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,500,000: -

6. Inkomst av stcdens försöks- och kon
trollanstalter. I anledning av att statens 
kostnader för smör-, ost- och äggkontroll 
år för år ökats, 'borde skäligen ·en mindre 
kontrollavgift kunna uppbäras även av 
exportörerna av dessa alster. I sådana av
gifter beräknas inflyta 1,500,000 mark. Då 
inkomsterna å detta moment under senaste 
tid i allmänhet stigit, observeras en mer
inkomst av 1,700,000 mark. Momentet slu
tar å 3,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,383,132: 20 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,,527,855: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,500,000:-

7. Inkomst från försva.rsväsendets och 
g1·änsbevakningens telefoner. Momentets 
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slutsumma förblir oförändrad vid 100,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 184,441: 60 
mk 178,159: 90 
mk 100,000: -

8. Inkomst från tnuseer, santlingar och 
övriga sevärdheter. Momentets slutsumma 
förblir oförändrad vid 70,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 63,196: -
, 1936 , . . . . . . . . . mk 65,918: 50 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 70,000:-

9. fi'örsvarsavgifter för inmutningsont
råden och utmål. Momentet förblir oför
ändrat vid 220,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 153,769: 25 
, 1936 , . . . . . . . . mk 121,191: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 220,000: ~ 

10. Pmvisioner för exportkreditm._ Denna 
inkomst kan icke uppskattas högre än vad 
under år 1936 influtit. Momentets slut
summa nedgår med 100,000 mark till 
200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 237,490: 85 
" 1936 " . . . . . . . . m:k 211,609: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000: -

11. Jaktvåt·dsavgiftet· 1 jaktvårdsavgif
ter har under de senaste åren influtit nå
got mindre än i statsförslagen förutsatts. 
Å utgiftssidan har dock för främjande av 
jaktvården använts endast så mycket me
del, som under räkenskapsåret influtit i 
inkomst. År 1937 har emellertid genom 
lagen om ändringar och tillägg till jakt
lagen avgifterna för jaktkort höjts så
lunda, att annan familjemedlem i. ja;kt
vårdsavgift skall erlägga 10 mark i stället 
för 5 mark, medan den familjemedlem, 
vilken först betalar jaktvårdsavgift, liksom 
förut erlägger 20 mark. Fördenskull före
slås, att inkomsten observeras till samma 
helopp som föregående år. Momentet slutar 
å 1,550,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,196,120:-
, 1936 , . . . . . . . mk 1,261,235: -
, 1937 ( statsförsl.) mk 1,550,000: -

12. Inkomst av flygtrafiken Helsingfors 
-.tibo-Stockholrn. I anledning av ökad 
flygtrafik observeras en merinkomst av 
300,000 mark. 

Momentet slutar å 800,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk ·500,000:-

Jämförande tablå över inkomsterna under 2 avdelningen, kapitelvis sammanställda 
för åren 1935-1938. 

l 
l i För år l 938 föreslås 

l 
l 1--

Inkomst Inkomst l Inkomststat l Ök~1ing .+ eller l K ap i te! l år 1935 år 1936 l år 1937 8u1nma 

l l ! . mmskmng - j 

40,677,938: 30 l l 
I. Sjöfartsavgifter ........ 43,911,792: 25 41,000,000 l + 4,500,000 45,500,000 l 

Il. A v gifter vid allmänna 
sjukhus ............... 25,464,413: 60 l 27,252,994: 95 27,050,000 + 3,575,000 30,62~000 i 

III. Elevavgifter vid Jä.roin-
596,000 15,091,000 rättningar ............ 14,286,189: 60 14,379,230: 50 14,495,000 + 

IV. Avgifter för tillsyn över 
425,000 4,202,000 l l särskilda näringar ...... 3,042,837: 15 3,096,407: 25 3,777,000 + 

l V. Diverse avgifter ........ 12,621,371: 10 13,928,272: 75 14,240,000 + 3,250,000 17,490,000 
l 

Summa l 96,092,749: 75 l 102,568,697: 70 l 100,562,000 l + 12,346,000 l 112,908,000 ! 
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Tredje Avdelningen. 

Ränte- och dividendinkomst samt andel i statsbankens vinst. 

I. Räntor och dividender. 

1. Räntor å lån, obligationer och depo
sitioner. Då en stor del av startens låne
fordringar överföres till kon:jukturfonden, 
kunna inkomsterna under detta moment 
ick€ uppskattas högre än till 10,QOO,OOO 
mark. Momentets slutsumma nedgår med 
40,000,000 mark till 10,000,000 mavk. 

Avsikten är att, såvitt på grund av för
ändrade förhålla!nden eHer eljest befinnes 
nödigt, medgiva räntelättnader. 

År 1935 (hoksl.) ..... . 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 50,961,966: 94 
mk 38,156,909: 14 
mk 50,000,000: -

2. Räntor å statens affärsföretags drift
kapital. Med heaktU~nd€ av motsvarande 
poster på utgiftssidan, hava räntorna på 
statens affärsföretags driftka·pital beräk
na.ts .. på sätt som följer: 

stat_.,järnvägarna ........ . 
huvudverkstäderna ....... . 
träv·arurörelsen . . . . . . . . . . . 
post- och telegratfverket .. . 
kanalerna ............... . 
krutfabriken ............ . 
patronfabriken .......... . 
gevärsbhriken . . ........ . 
kanonfabrik€n ........... . 
laddningsverkstaden 
flygmaskinsfa:hriken 
ske,ppsvarvet ............ . 
armens skrädderi . . ...... . 
margarinbbriken . . ...... . 
statsrådets tryckeri ...... . 

9,000,000: -
6<90,500:-
225,300:-
750,000:-
10,000:-
60,000:
~)0,000:-

50,000:-
70,000:-
15,000:-

225,000:-
50,000:-
12,000:-

160,000: -·-
90,000:-

lantmäteristyrelsens sten-
tryckeri .............. . 

forststyrelsen ........... . 
for,stvetenskapliga forsk-

ningsanstalten ......... . 
fångvårdsväsendets lägenhe-

ter ................... . 
medicinalverkets lägenhet€r 
lantbruksstyrelsens lägenhe-

ter ................... . 
social ministeriets lägenheter 

25,100:-
10,000:-

12,000:-

67,000: .,--
20,000:-

512,500:-
30,000:-

----------------------Summa mk 12,174,400:-

Momentets slutsumma ökas med 1,887,400 
mark till 12,174,400 mark. 

År 1935 (1boksl.) . . . . . . mk 10,870,661: 30 
, 1936 , mk 11,229,707: 75 
, 1937 (statsförsl.) mk 10,287,000:-

3. Dividender. Dessa inkomster beräknas 
på sätt som följer: 

O. Y. Alkoholiliike A. B .. . 
Imatran Voima O. Y. . .. . 
Outokumpu O. Y. . ...... . 
Veitsiluoto O. Y. . ...... . 
Svavelsyre- och superfos-

fatfabrikerna A. B ..... 
Enso-Gutzeit O. Y. 
Övriga bolag 

200,000,000: -
10,000,000: -

9,600,000: -
6,000,000: -

1,200,000: -
23,400,000: -

250,000:-

Su.mma mk 250,450,000: -

Momentets slutsumma ökas med 
45,450,000 mark till 250,450,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) mk 173,582,261: -
, 1936 , mk 185,448,133: 58 
, 1937 ( statsförsl.) mk 205,000,000: -
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Il. Andel i Finlands Banks vinst. 

1. Andel i Finlands Banks vinst från 
föregående år. Finlands Banks vinst för 
1937 beräknas uppgå till 100,000,000 mark. 
Under förutsättning, att hälften därav an-

vändes för a:llmänna ändamål, observeras 
under momentet en slutsumma av 
50,000,000 mark. 
År 193-5 (boksl.) ...... mk 55,000,000:-

, 1936 , mk 50,000,000: -
, 1~37 (sta.tsförsl.) .. mik 50,000,000: -

Jämförande tablå över inkomsterna under avdelningen, kapitelvis sammanställda 
· för åren 1935-1938. 

För år 1938 föreslås 

Kapitel 
Inkomst Inkomst Inkomststat 

Ökning + elle~~ år 1935 år 1936 år 1937 Summa minskning-

I. Räntor och dividender .. 235,414,889: 24 234,834,750:47 265,287,000 + 7.337,400 272,624.400 
II. Andel i Finlands Banks 

vinst .................. 55,000,000: - 50,000,000: - 50,000,000 - 50,000,000 
Summa l 290,414,889:24 l 284,834,750: 47 l 315,287,000 l + 7,337,400 l 322,624,400 
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Fjärde Avdelningen. 

Inkomster av blandad natur. 

I. Inkomst från den lantbruksekonomiska 
försöksverksamheten och från särskilda 
myndigheter underlydande trädgårdar 

och lägenheter. 

1. Inkomst från den lantbruksekorwmiska 
försöksverksamheten. Avkomsten från lant
bruksförsöksanstaLtens oe'h vissa försöks
stationers jordlägenheter har beräknats 
stiga. Härtill medverkar dels det att Joki
niemi lägenhet erhå:llit :tilläggsjord, dels 
det att svinskötselförsöksstati1>nens svin
gärd utvidgats. För skogsalster beräknas 
inflyta i inkomst å iSelkee betesförsökslä
genhet 50,000 .ma:vk och å Satakunta <Växt
odlin.gsförsöksstati.on 36,000 mark eller sam
manlag.t 86,000 mark. Inalles ökas in
komsterna wv lantbruksförsöksverksamheten 
med 273,970 mark och fördela sig enligt 
uppskattning av centralut:Slrottet .. för lamt
brukets försöksverksamhet på de olika lä
genheterna som följer: 

Lantbruksrförsöksanstlllltens 
Jokiniemi jordlägenhet 150,000: -

LantbruksförsöksanstaJtens 
Yltöinen jordlägenhet . . . . 180,000: -

Södra Savolaks växtodlings-
försöksstations jordlägenhet 96,000: -

Norra öste:t~bottens växtod
lings:försöksstations jordlä-
genhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,500: -

Norra Tavastlam.ds växtod
lings:försökssta ti.ons jordlä-
genhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000: ·

Södra öste:r1bottens växtod-

Ungsförsöksstations jordlä-
genhet ................. . 

Satakunta växtodlingsförsöks
sta:tions jordlägenhet .... 

Norra Savolaks växtodlings
försöksst•ations jordläg·emhet 

Karelens vä~todlingsförsöks

stations jordlägenhet ..... 
Svinskötselförsöksstationems 

svingård ............... . 
Sel:kee betesförsökslägenhet . 

55,000:-

166,800:-

153,300:-

45,000:-

282,370:-
200,000:-

Summa m'k 1,673,970:

Momentets slutsumma ökas med 275,000 
mark .till 1,675,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) mk 1,398,983: 95 
, 1936 , ...... mk 1,319,414: 50. 
, 1937 (statsförsl.) ... mJk 1,400,000: -

2. Inkomst från särskilda myndigheter 
underlydande trädgårdar och lägenheter. 
Med ibe11Jktande av inkomsterna :fråm statens 
stuteri observeras e.n merinkomst av 
200,000 mark. Momentet slutar å 600,000 
mark. 

År 1935 (1ooksl.) ........ mk 333,167: 40 
, 1936 , . . . . . . . . mk 509,523: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 400,000:-

II. Inkomst från fiskerier. 

1. Inkomst från fiskerier. Momentet för
blir oförändrat vid 900,000 mark. 
År 1935 (boks!.) . . . . . . . . mk 934,469: 43 

, 1936 " . . . . . . . . m'k 901,136: 41 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 900,000:-
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IU. Hyresinkomst. 

1. Bostadshyror f1·ån gårdm·. Då anta
let hyresbostäder ökats, observeras en mer
inkomst av 400,000 mark. Momentet slutar 
å 8,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 7,572,931: 15 
, 1936 , mk 7,916,266: 25 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 7,800,000: -

2. Ar·renden av boställen. Arrendein
komsterna från boställen nedgå årligen till 
följd av boställsförsäljningar. Momentets 
slutsumma nedgår med 500,000 mark till 
2,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 2,965,642: 19 
, 1936 , mk 2,672,681: 05 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,000,000:-

3. öm·ig hyresinkomst. Med ledning av 
inkomsterna under de senaste åren nedbrin
gas momentet med 100,000 mark. Momen
tet slutar å 300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 277,432: 10 
mk 288,605 : 25 
mk 400,000: -

IV. Sak()ren. 

1. Saköt·en. Momentets slutsumma för
blir oförändrad vid 12,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) m~ 11,215,447: 27 
, 1936 , mk 11,961,951: 72 
, 1937 (statsförsl.) mk 12,000,000: -

V. ErsättJrlng för av staten förskottsvis 
erlagda kostnader. 

1. Er.~iittning fö1· lantmätararvoden. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 8,500,000 mark. 

År 19.35 (boksl.) mk 7,965,799: 51 
, 1936 , mk 8,179,018: 88 
, 1937 ( statsförsl.) . . . mk 8,500,000: -

2. E1·sättning för hemmansutflyttnings
bidrag. De till betalning förfallande er
sättningarna beräknas uppgå till ungefär 
samma belopp som år 1936. Momentets 
slutsumma ökas med 500,000 mark till 
3,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ... 

mk 3,122,437: 89 
mk 3,613,559: 36 
mk 3,000,000: -

3. Av flottare erlagda flottledsavgifter. 
På grund av ökat antal flottningar obser
veras 200,000 mark i merinkomst. Momen
tet slutar å 2,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 2,679,243: 82 
, 1936 , mk 1,829,361: 71 
, 1937 ( statsförsl.) . . . mk 1,800,000: -

4. Socialistiska Råds1·epublikernas för
bunds andel i kostnaderna för underhåll 
av sjöfartsanläggningar i östra delen av 
Fins~a viken. Momentet upptages med 
samma belopp som förut och slutar å 
466,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (sta tsförsl. ) 

mk 348,154: 45 
mk 322,665: 05 
mk 466,000:-

5. lläradshövdingm·nas andelar i kost
naderna. för avlöning av notarier i dom
sa-gorna. Oaktat notarietjänster inrättats 
även i de nya domsagorna, kan någon mer
inkomst under momentet ej föreslås, enär 
vissa häradshövdingar för viss tid äro be
friade från skyldighet att hava en särskild 
notarie i domsagan, varför några avlönings
andelar från dessa domsagor ej böra er
läggas till staten, varjämte ock avlönin
garna inbesparas till staten. Momentets 
slutsumma för-blir oförändrad vid 748,000 
mark. 

År 1936 (boksl.) ....... . 
, 1937 ( statsförst) 

mk 330,()l2 :·:--
·:rnk 7 48,000 : :---
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6. Ersättningar för· åstadkommande av 
återväxt på skövlade skogsområden. Mo
mentets slutsumma förblir oförändrad vid 

·1,000,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ....... mk 763,000:-
, 1937 ( statsförsl.) . . . mk 1,000,000: -

VI. Inkomst av arbetsverksamheten vid 
särskilda statsinrättningar. 

1. Inkomst av arbetsverksamheten vid 
fängelserna. Till följd av fångars över
föring till utarbeten minskas verksamheten. 
Å andra sidan hava prisen på tillverknin
garna under senaste tid stigit. Momentets 
slutsumma ökas med 2,000,000 mark till 
18,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 22,164,784: 20 
mk 19,530,326: 83 
mk 16,000,000: -

2. Särskilda inkomster vid fängelserna. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 250,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 244,358 : 45 
mk 228,819: 50 
mk 250,000:-

3. Arbetsverksamheten vid uppfostrings
anstalter, skyddshem och abnormskolor. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 575,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
" 1937 " 

mk 508,853: 55 
mk 577,163: 95 
mk 575,000: -

4. Inkomst av för·svarsväsendets svinhus
hållning. Momentets slutsumma är oför
ändrat 600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 ( statsförsl.) 

3217-37 

mk 551,249: 49 
mk 540,013: 46 
mk 600,000:-

VII. Inkomst av statens publikationer. 

1. Inkomst av statsrådets publikations
förråd. Publikationsförrådets inkomster 
uppskattas till 2,500,000 mark. Momentets 
slutsumma ökas med 200,000 mark till 
2,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 2,254,140: 20 
, 1936 , mk 2,467,954: 05 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,300,000:-

2. Inkomst av Riksdagens publikationer. 
Momentet slutar å 12,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 16,304: 60 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 18,486: 10 
, 1937 (statsförsl.) mk 12,000:-

VIII. Städernas andelar i utgifterna för 
underhåll av särskilda statsinrättningar. 

1. städernas bidrag till polisinrättnin
garnas underhåll. Då utgifterna för stä
dernas polisinrättningar växa, ökas även 
städernas andel i dem. Momentets slut
summa stiger med 600,000 mark till 
20,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 17,574,946: 35 
mk 19,798,503: -
mk 19,900,000: -

2. städernas andelar i kostnaderna för 
särskilda läroinrättningar. Momentets slut
summa förblir oförändrad vid 7,150 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 7,150: -
, 1936 , .......... mk 7,150: -
, 1937 (statsförsl.) mk 7,150: -

3. Er·sättning av städerna för underhåll 
av rannsakningsfångar i statens fängelser. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 8,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 8,500:
mk 8,500:
mk 8,500:-

15 
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4. städernas och kommunernas andelar 
i kostnaderna för underhåll av statssjukhus. 
Åbo stad och kommunerna i dess omnejd 
hava förbundit sig att deltaga i de årliga 
driftskostnaderna för det utvidgade Åbo 
länssjukhus och att ersätta hälften av den 
nettoförlust, som åsamkas statsverket ge
nom de för kommunerna reserverade 301 
sjukplatserna. På samma villkor deltager 
Björneborgs stad jämte omgivande kom
muner i de årliga driftskostnaderna för 
det nya allmänna sjukhuset i Björneborg 
beträffande 123 sjukplatser. Enligt upp
skattning stiga kommunernas andelar i 
driftskostnaderna för nämnda sjukhus sam
manlagt till 1,000,000 mark. :Momentets 
slutsumma ökas med 600,000 mark till 
1,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) mk 400,000:-

IX. Anmärkningsmedel. 

1. .A.nmärkningsmedel. Den ovanligt 
stora inkomsten under åren 1935 och 1936 
härrör från ett par -större anrilärkningsmål. 
Då sådana alldeles tillfälliga inkomster 
icke -kunnat beaktas vid uppskattning av 
inkomsterna, förblir momentets slutsumma 
oförändrad vid 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 587,737: 25 
, 1936 , . . . . . . . . mk 331,926: 09 
, 1937 (statsförsl.) mk 120,000:-

X. Inkomst av förmåner, som åtnjutas av 
innehavare av statstjänster och befatt

ningar. 

1. Inkomst av naturaförmåner, som åt
njutas av innehavare av stats.tjänster och 
befattningar. Då antalet naturaförmåner 
åtnjutande innehavare a:v tjänster och be-

fattningar ökats, observeras en merinkomst 
av 200,000 mark. Momentet sl:utar å 
10,700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 10,125,888: 10 
, 1936 , mk 10,429,462: 40 
, 1937 (statsförsl.) mik 10,500,000: -

2. Inkomst av försvarsväsendets personal 
tilldelad kost och beklädnad. Momentets 
slutsumma förblir oförändrad vid 600,000 
mark. 

År 19.35 (boksl.) . . . . . . . . mk 506,117: -
, 1936 , ........ mk 519,75:3: 10 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 600,000:-

XI. övriga inkomster av blandad natur. 

1. statens andel i penninglotterie-ts 
vinstmedel. Momentets .slutsumma föDblir 
oförändrad vid 16,500,000 mark. 

År 1935 (boks l.) . . . . . . mk 14,258,420: -
, 19;36 , m:k 15,3S8,.530: -
, 1937 (.statsförsl.) mik 16,500,000: -

2. statens andel i inkomsten av vad
hållning-en vid hästtävlingar. Momentets 
slutsumma nedgår med 10,000 mark till 
5,000 mark. 

År 1935 (.boksl.) ......... Ink 5,647: 40 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 4,977: 50 
, 1937 (statsförsL) ...... mk 15,000: -

3. Ersättningar för motorfordons igen
känningsmärken. Till följd av livligare 
motorfordonstrafik ikan :å detta moment 
obserweras -en merinkomst av 100,000 mark. 
Momentet slutar å 1,100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 956,388: -
, 193·6 , . . . . . . . mik 1,022,580: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,000,000:-

4. skattetillägg för försummad inbetal
ning av skatt inom utsatt tid. E,fter kris-
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tiden hava dessa inkomster år för år i nå
gon mån minsikats. Moment·ets slutsumma 
nedgår med 400,000 mark till 1,000,000 
mark 

År 19:35 (boksl.) ....... mk 1,387,037: 60 
" 1936 " . . . . . . . :n1k 1,208,441: 50 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,400,000:-

5. Avgift för myntprägling. Behovet av 
skiljemynt har på grund av uppsvinget i 
affärslivet i hög grad stegrats. Momentets 
slutsumma förblir oförändrad vid 
20,000,000 mark. 

År 1935 {boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 9,195,000:
mk 9,895,'800: -
mk 20,000,000:-

6. Agio. Denna inkomst kan icke upp
skattas :högre än t~ll 1,000,000 ma:nk. Mo
mentets slutsumma nedgår med 2,000,000 
mark till 1,000,000 marile 

År 1935 (hoksl.) . . . . . . . mk 1,501,99·8: 30 
, 1936 , . . . . . . . mk 
, 1937 (statsförsl.) rnk 3,000,000: ~ 

7. Indragning av utgiftsr·ester och re
serverade anslag. Dessa inikomster torde 
under :IDnevarande år icke bliva större än 
år 1936. Då en inkomstökning icke heHer 

är att motse under inkommande år, avgå 
5;000,000 mavk. Momentet slutar å 
5,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (stat:sförsl.) 

mk 16,557,386: 47 
rnk 5,199,449: 12 
mk 10,000,000: -

8. Tillfälliga inkomster. Momentets slut
summa .förblir oförändrad vid 7,000,000 
mark . 

År 1935 (boksL) . . . . . . . mk 7,686,573 : 72 
, 1936 , . . . . . . . mk 5,868,334: 65 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 7,000,000:-

9. Avdrag å lantmäta;rnas förrättnings
räkningar. De å räkningarna gjorda av
dragen inflyta såsom slutlig inkomst till 
statsverket först året efter det, då räk
ningarna hlivit i länslantmäterikontoren 
definitivt granskade. Enär under år 1937 
ännu kommer att granskas ett avsevärt 
antal räkningar för lantmäteriuppdrag och 
förrättningsresor under åren 1933, 1934 
och 1935, kan i avdrag å räiknin,garna är 
1938 beräJknas inflyta 100,000 mark. Mo
mentets slutsumma nedgår med 300,000 
rnarik till 100,000 ma:nk. 

År 1935 (1boksl.) ....... mk 1,691,779: 10 
, 193·6 , . . . . . . . mk . 998,719: 15 
, 1937 (statsförsl.) ... mik 400,000:-
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Jämförande tablå över inkomsterna under 4 avdelningen, sammanställda kapitelvis 
för åren 1935--1938. 

l 
För år 1938 föreslås 

! 
Kapitel 

l Inkomst Inkomst Inkomststat 

l 
är 1935 ar 1936 år 1937 Ökoing + eller l 

minskning- Summa 

l 
I. Inkomst från lantbruks-~ 

ekonomiska försöksverk-
sambeten samt från sär- \ 
skilda myndigheter un-
derlydande trädgårdar 
och lägenheter ........ 1,732,151:35 1,828,937: 90 1,800,000 + 475,000 2,275,000 

II. Inkomst från fiskerier .. 934,469:43 901,136:41 900,000 - 900,000 
III. Hyresinkomst ........ 10,816,005: 44 10,877,552: 55 11,200,000 - 200,000 11,000,000 
IV. Sakören .............. 11,215,447: 27 11,961,951: 72 12,000,000 - 12,000,000 
v. Ersättning för av staten 

förskottsvis erlagda kost-
nader ................ 14,115,635: 67 15,037,617:- 15,514,000 + 700,000 16,214,000! 

VI. Inkomst av arbetsverk- l 
sambeten vid särskilda l 
statsinrättningar ...... 23,469,245: 69 20,876,323: 74 17,425,000 + 2.000,000 19,425,0001 

VII. Inkomst av statens 
publikationer 2,270,444: so 2,486,440: 15 2,312,000 + 200,000 2,512,000 

vm. Städemas andelar i ut-

l gifterna för underhåll 
av särskilda statsinrätt-
ningar .............. 17,590,596: 35 19,814,153:- 20,315,650 + 1,200,000 21,515,650( 

IX. Anmärkningsmedel .... 587,737:25 331,926:09 120,000 - 120,000 
x. Inkomst av förmåner, 

som åtnjutas av inne-
havare av statstjänster 

10,632,005: 10 och- befattningar ...... 10,949,215: 50 11,100,000 + 200,000 11,300,0001 
XI. Övriga inkomster av 

blandad natur ......... 70,330,970: 59 46,006,831: 92 59,315,000 - 7,610,000 51,705,000 
Summa j 163,694,708: 94 l 141,072,085: 98 l 152,001,650 l - 3,035,000 l 148,966,6501 
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Femte Avdelningen. 

Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrättninga~ 

I. Statsjärnvägarna. 

1. Inkomst av persontrafiken. statsjärn
vägarnas inkomst av persontrafiken be~ 

löpte enligt bokslutet för år 1935 till 
222.2 milj. och enligt bokslutet för år 1936 

till 235.3 milj. mark, vadan ökningen jäm
fört med förstnämnda år var 13.1 milj. 
mark eller 5.9 %. Denna merinkomst å 
persontrafiken härrörde därav, att antalet 
passagerare i samtliga vagnsklasser ·hade, 
såsom nedanstående tablå utvisar, ökats. 

Antal passagerare Ökning 

1935 

I klass ........ 3;100 
II 

" 
•• o. o ••• 751,100 

III 
" 

........ 17,808,700 

Summa 18,562,900 

Inkomsterna under detta moment för 
första halvåret innevarande år framgå 

Januari .............................. . 
Februari .............................. . 
Mars ................................ . 
April ................................ . 
Maj ................................. . 
Juni ................................. . 

1936 Antal % 
4,500 1,400 45.2 

794,600 43,500 5.8 
18,553,500 744,800 4.2 

19,352,600 789,700 4.3 

jämfört med motsvarande inkomster för 
åren 1935 och 1936 ur följande taiblå: 

1935 1936 1937 Ökning ( +) eller 
milj. milj. milj. minskning (-) från 
mk m k mk år 1936 

16.5 17.2 18.5 + 1.3 
13.2 14.2 15.0 + 0.8 
17.4 16.6 22.3 + 5.7 
19.2 18.8 17.5 1.3 
15.4 18.8 20.1 + 1.3 
23.0 23.1 27.3 + 4.2 

---------------------------------------Summa 

I enlighet härmed har inkomsten av 
persontrafiken under första ha:lvåret inne-

104.7 

varande år 
föregående 

108.7 

jämfört 
år ökats 

120.7 + 12.0 

med motsvarande tid 
med 12 milj. mark. 
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Då passagerartrafiken sannolikt även un
der de övriga månaderna i år kommer 
att vara livligare än under samma må
nader i fjol, torde innevarande år i 
dessa inkomster inf-lyta 248 milj. mark, 
eller det i inkomststaten upptagna beloppet. 
Under förutsättning, att ifrågavarande 
trafik även nästa år i någon mån förbätt
ras, och med beaktande av det tillskott de 
nya banorna medföra, beräknas inkomsterna 
under detta moment år 1938 stiga till 260 
milj. mark. 

Momentets slutsumma ökas med 12 milj. 
mark till 260,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . mk 222,235,783: 65 
" 1936 " mk 235,257,462: 85 
, 1937 (statsförsl.) mk 248,000,000: -

2. Inkomst av godstrafiken. Inkomsterna 

Januari .............................. . 

under detta moment uppgingo enligt bok
slutet för år 1935 till 578.9 milj. och en
ligt .bokslutet för år 1936 till 635.6 milj. 
mark, varför ökningen sålunda var 56.7 
milj. mark eller 9.s %. Ökningen föran
leddes därav, att det befordrade ilgodsets 
tontal steg från 92,493 år 1935 till 95,778 
år 1936, uppvisande aHtså en ökning med 
3,285 ton eller 3.6 %, mot en ökning med 
5.6 % år 1935. Li'kaså steg tontalet be
fordrat fraktgods som år 1935 var 
11,882,32·5 ton, till 13,232,067 ton år 1936, 
alltså med 1,349,742 ton eller 11.4 %, me
dan år 1935 uppvisade en minskning på 
4.5 %. 

Inkomsten av godstrafiken under första 
hälften av innevarande år jämfört med 
motsvarande tid åren 1935 och 1936 fram
går av nedanstående tablå: 

1935 1936 1937 Ökning från 
milj. milj. milj. år 1936 
m k mk m k milj. mk 

45.0 46.1 50.7 4.6 
Februari ............................. . 46.7 55.2 60.1 4.9 
Mars ................................ . 
April ................................ . 
Maj ................................. . 
Juni 

Summa 

Såsom synes, hava inkomsterna av gods
trafiken till följd av de senaste årens eko
nomiska uppsving betydligt ökats. Då den 
stigande tendensen synes fortfara, kan man 
antaga att dessa inkomster även i fortsätt
ningen komma att stiga. Detta antagande 
stödjes jämväl av den omständigheten, att 
nya stora industriella anläggningar allt
jämt grundas och att vissa under ,byggnad 
varande industriella anläggningar torde 
fördigbliva till år 1938 och sålunda för 
sin del öka järnvägstransporterna med sin 
produktion. Såsom talbellen utvisar, över
stiga inkomsterna av godstrafiken under 

49.9 59.1 64.3 5.2 
46.8 52.5 66.9 14.4 
51. o 52.5 58.6 6.1 
47.o 52.6 61.2 8.t; 

286.4 318.0 361.8 43.8 

första halvåret av innevarande år med 
43.8 milj. mark inkomsterna under mot
svarande tid år 1936. Det är uppenbart, 
att ifrågavarande inkomster även under 
övriga månader av innevarande år komma 
att betydligt överstiga motsvarande inkomst 
under senaste år. Nämnda trafik kan där
för beräknas under innevarande år in
bringa c. 720 milj mark. Under förutsätt
ning, att några mera betydande förändrin
gar inom det ekonomiska livet ej inträffa, 
kan emotses, att godstransporten å stats
järnvägarna under inkommande år skall 
bliva ännu något livligare och att inkom-
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sterna under detta moment, med beaktande 
jämväl av den trafikökning de nytinkom
mande banorna medföra under nästa år 
skola stiga till approximativt 768 miljoner 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
141,000,000 mark till 768,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . mk 578,876,494: lO 
, 1936 , mk 635,565,019: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 627,000,000:-

3. övrig trafikinkomst. De inkomster, 
som hänföras under detta moment, belöpte 
år 1935 tiU 9.1 milj. och år 1936 till 9. 7 

milj. mark, vadan inkomsterna under det 
senare året med 0.6 milj. mark eller 6.6% 
överstego de förstnämnda år influtna. I 
inkomststaten för innevarande år hava de 
uppskattats till 11.3 milj. mark; dock 
torde endast c. 10.5 milj. mark inflyta. In
komsterna under momentet utgöras huvud
sakligen av från godstrafiken härrörande 
extra trafikinkomster, såsom områdes- och 
vagnshyror, magasins-, presennings- och 
kajavgifter, returfrakter för tomkär.l, last
nings-, lossnings- och vägningsavgifter samt 
efterkravs -och fraktkreditprovisioner, och 
tord8 de kunna beräknas även nästa år 

Personbefordringslinjer 
Kombinerade person- och 

godsbefordringslinjer 
Godsbefordringslinjer ..... 
Godsbefordran till och från 

hemmen .............. . 

1935 

1,449,200: -

869,900:-
249,000:-

1,342,300: -

3,910,400:-

Inkomstökningen föranleddes därav, att 
nya personbefordrings- och blandade 'linjer 
hade öppnats för trafik samt att godsbe
fordran till och från hemmen anordnats på 
allt flere orter. I betraktande av, att stats
järnvägarnas automobiltrafik fortfarande 

inbringa lika mycket eller 10.5 miljoner 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
800,000 mark till 10,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 9,055,893: 40 
, 1936 , mk 9,667,551: 85 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 11,300,000: -

4. Inkomst från telegrafen. I telegraf
inkomst inflöto år 1935 409,300 mark och 
år 1936 420,700 mark. I inkomststaten för 
innevarande år har denna inkomst upp
skattats till 400,000 mark. men torde 
c. 440,000 mark inflyta. År 1938 kan den 
beräknas uppgå till 450,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 450,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 409,257: 85 
mk 420,724: 95 
mk 400,000: -

5. Inkomst av automobiltrafiken. Total
inkomsterna från den passagerar- och gods
befordran statsjärnvägarna med egna linje
och lastbilar bedriver framgå, angivna i. 
hundratal · mark för de två senaste åren, 
av följande tablå: 

1936 
Ökning (+)eller minskning(-) 

m k Of 
/o 

1,755,100:- + 305,900:- 21.1 

908,600:- + 38,700:- 4.4 
245,600:- 3,400:- 1.4 

l, 778,600: - + 436,300:- 32.5 

4,687,900:- + 777,500:- 19.9 

är stadd i tillväxt, beräknas ifrågavarande 
inkomster, 11ilka i inkomststaten äro upp
skattade till 4.7 milj. mark, innevarande 
år uppgå till 5.5 milj. mark och torde 
nästa år inflyta c. 6,300,000 mark. 
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Momentets slutsumma okas med 1,600,000 
mark till 6,300,000 mark. 

År 1935 
" 1936 
" 1937 

(boksl.) ....... mk 3,910,403: 55 
, ....... mk 4,687,916: 95 

(statsförsl.) ... mk 4,700,000:-

6. Ersättning för befordran av post. 
Ersättning·en 'beräknas efter antalet vagns
axelkilometer, som postvagnarna trafikerat 
på statsjärnvägarna. Förutsatt, att antalet 
postvagnsaxelkilometer, som år 1935 var 
27,645,700 och år 1936 29,047,300, år 1938 
uppgår till c. 30,000,000, skulle ifrågava
rande .ersättning utgöra 16,500,000 mark. 
Då härtill lägges ersättningen för beford
ran av postlpll!ket i g,ods- och konduktörs
vagnar, enligt beräkning 650,000 mark, 
uppgår ·ersättningen 1för postbefordran år 
1938 till sammanlagt 17,150,000 mark. 

Momentets ,slutsumma ökas med 1,150,000 
mavk till 17,150,000 marlk. 

År 1935 ('boksl.) ..... . 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 16,000,000: -
mk 16,000,000: -
mk 16,000,000: -

7. Diverse inkomster. Dessa inkomster 
utgjorde år 1935 22.·5 milj. och år 1936 
24.3 milj. mark, vadan ökningen i jäm
förelse med föregående år 'Var 1.s milj. 
mark eller 8.o %. I innevarande års stats
förslag hava de beräknats till 24.s milj. 
mark och toroe sagda :belopp inflyta. Di
verse inkomsterna heriiiknas nästa år till 
inaJles 25 milj. ma~-k. 

Momentets slutsumma ökas med 200,000 
mark .till 25,000,000 mark. 

År 1935 (,boksl.) . . . . . . mk 22,478,284: 99 
" 1936 " illl'k 24,·309,014: 76 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 24,800,000: -. 
Efter avdrag från inkomsterna, samman

lagt 1,087,400,000 mark, av utgifterna med 
sammanlagt 876,921,500 mark, blir över-

skottet för statsjä1'nvägarnas vidkommande 
210,478,500 mark. Tillkomma 63,987,900 
mark. 

År 1935 (boksl.) över-
skott . . . . . . . . . . . . mik 133,678,548: 54 

, 1936 (boksl.) över-
skott ............ mk 171,339,929: 46 

, 1937 (statsförsl.) 
ÖvtJrskott ......... mk 146,490,600:-

II. Huvudverkstäderna. 

Huvudverkstädernas inkomster utgöra 
141,133,300 mark, och motvägas a;v utgifter 
till samma belopp. 

III. Trävarurörelsen. 

Trävarurörelsens inkomster äro 54,593,700 
mark och motvägas a'V utgifter till samma 
oolopp. 

IV. Post- och telegrafverket. 

1. Postavgifter. a) Inkomsterna av 
frankotecken och stämpelfrankering ut
gjorde år 1936 sammanlagt mk 
136,040,222: 50. Med ledning av vad un
der innevarande års förra hälft ]n:flutit 
beräknas denna inkomst år 1938 inbringa 
151,000,000 mark. b) I inkomst av med 
avgift 'belagda blanketter, befordrings- och 
förmedlingsaNgifter för tidningar, avgifter 
för lösväsikor, postfaclk m. m., som år 1936 
belöpte till 12,308,580 mark, beräknas in
flyta 12,800,000 mark. c) I .postavgifttJr 
för från utlandet ankomna pa:lmt och [)OSt
anvcisningar inflöto år 1936 3,644,380 mal'k 
och år 1938 torde enligt beräkning 
4,000,000 mark inflyta. 

Momentets slutsumma okas mtJd 
16,300,000 mark till 167,800,000 mark. 

År 1935 (,boksl.) . . . . . mik 142,418,353 : 71 
" 1936 " mk 151,993,183: 27 
, 1937 (statsförsl.) . mk 151,r500,000: -
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2. l nkomst från automobiltrafiken. Den 
av post- .och telegrafverket bedrivna auto
mobiltrafiken inbragte år 1936 en inkomst 
av mk 10,805,187: 70. Denna inkomst, 
varav år 1937 torde inflyta c. 12,500,000 
mark, beräknas år 1938 uppgå till c. 
13,500,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,500,000 
mark .till 13,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 9,465,023: 15 
" 1936 " mk 10,805,187: 70 
, 1937 (statsfönsl.) mk 11,000,000: -

3. Telegrafavgifter. Telegrafavgifterna 
år 1936 belöpte till mk 15,177,196: 03. I 
innevarande års statsförslag hade de beräk
nats till 15,500,000 mark, men torde inflyta 
endast till ett belopp av c. 15,200,000 mark, 
eller med 300,000 mark understiga de be
räknade. År 1938 beräknas de inbringa 
samma belopp som år 1937. 

Momentets slutsumma nedgår med 
300,000 mark till 15,200,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ...... mk 15,044,900: 12 
, 1936 , mk 15,177,196: 03 
, 1937 (statsförsl.) mk 15,'500,000: -

4. Telefonavgifter. I telefonavgifter in
fläto år 1936 mk 63,030,263: 19. För in
nevarande år hava dessa avgifter beräknats 
tiH 66,000,000 mank, men torde inflyta till 
ett avsevärt större belopp. Nästa år berffik
nas telefoninkomsterna .till följd av nya 
telefonförbindelser inflyta till ett belopp 
av 80,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
14,000,000 mark till 80,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 49,736,029: 72 
mk 63,030,2·63: 19 
mik 66,000,000: -

5. Ersättning för statsjärnvägarna,s post-

3217-37 

befordran. M10mentets slutsumma förblir 
oförändrad vid 1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,000,000:-
, 1936 , . . . . . . . mk 1,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,000,000: -

6. Divm·se inkomster. År 1936 inflöto i 
diverse inkomster mk 3,175,871: 87. Dä 
bland dessa inkomster funnos tillfälliga in
ikomster, vilka icke komma att förefinnas 
år 1938, till ett belopp av sammanla,gt 
820,733 mark, beräknas inkomsten under 
momentet år 1938 till samma belopp som 
i detta års statsförslag. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,620,335: 36 
" 1936 " ....... mik 3,175,871: 87 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,500,000:-

Då från inkomsterna, utgörande sam
manlagt 280,000,000 mark, avdragas ut
gifterna med sammanlagt 222,151,200 mark, 
återstår ·ett överskott för post- och tele
grafveclret av 57,848,800 mark. Tillkomma 
7,465,900 mark. 

År 1935 (.boksl.) över-
skott .............. mk 39,661,556: 82 

, 1936 (boksl.) över-
skott . . . . . . . . . . . . . . mik 55,427,371: 04 

, 1937 (statsförsl.) 
överskott . . . . . . . . . . mk 50,382,900: -

V. Kanaler. 

1. Trafikinkomster. Dessa inkomster be
rädwas nästa år till samma ibeloprp som in
nevarande år. Momentets slutsumma :för
,blir oförändrad vid 9,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk :8,2•98,381: 95 
, 1936 , . . . . . . . mk 8,562,491: 65 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 9,000,000: -

2. Arrendeinkomster från kanalområden, 
rwgifter för lastningsområden och hyror 
för byggnader. De inkomster, som under 

16 
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momentet observeras, beräknas instundande 
år ökas med 75,000 maflk, vadan moment€t 
slutar å 200,000 mark 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) . . ... 

mk 174,160: 15 
mk 194,273: 15 
rmk 125,000: -

3. Diverse inkomster. De inkomster, som 
under momentet observeras, beräknas nästa 
år till 700,000 mark. 

;Momentets slutsumma ökas med 200,000 
ma;rk till 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 ( statsförsl.) 

mk 776,900: 60 
mk 628,618: 25 
mk 500,000: -

Då från kanalinkomsterna, utgörande 
9,900,000 mark, avdragas utgifterna med 
8,213,100 mark, återstår ett överskott för 
kanalerna av 1,686,900 mark. Avgå 
599,000 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 2,324,737: 85 
, 1936 , överskott mk 2,320,784: 90 
, 1937 ( statsförsl.) över-

skott . . . . . . . . . mk 2,285,900: -

F ö r s v a r s v ä s e n d e t s f a b r i k e r. 

VI. Krutfabriken. 

Inkomsterna från krutfabriken utgöra 
14,545,000 mark. Utgifterna äro lika stora. 

VII. Patronfabriken. 

Inkomsterna från patronfabriken äro 
20,553,000 mark. Utgifterna äro lika stora. 

VIII. Gevärsfabriken. 

Inkomsterna från gevärsfabriken äro 
15,015';000 mark och utgifterna lika stora. 

IX. Kanonfabriken (nytt). 

Inkomsterna från kanonfabriken äro 
14,315,000 mark och utgifterna lika stora. 

X. Laddningsverkstaden (nytt) . 

Inkomsterna från laddningsverkstaden 
äro 2,932,000 mark och utgifterna lika 
stora. 

XI (IX). Flygm.askinsfabriken. 

Inkomsterna från flygmaskinsfabriken 
äro 34,933,000 mark och utgifterna lika 
stora. 

XII (X). Skeppsvarvet. 

Inkomsterna från skeppsvarvet och där
med förenade inrättningar äro 11,465,000 
mark. Utgifterna äro lika stora. 

XIII (XI). Armens skrädderi. 

Inkomsterna från armens skrädderi äro 
2,551,600 mark och utgifterna lika stora. 

S t a t e n s ö v r i g a a f f ä r s v e r k s a m h e t. 

XIV (XII). Margarinfabriken. 

1. Inkomst från ma1·garin{abriken. År 
1938 beräknas försäljningen av margarin till 

1,000,000 kilo. Från denna försäljning här
flytande och särskilda smärre inkomster 
beräknas sammanlagt uppgå till 12,465,000 
mark. Då utgifterna äro 11,480,000 mark, 
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är överskottet 985,000 mark. Tillkomma skottet blir 1,018,200 mark. Avgå 171,000 
6,000 mark. mark 

År 1935 (boksl.) överskott mk 1,709,551: 90 
,. 1936 , överskott mk 1,486,359: 15 
, 1937 ( statsförsl.) över-

skott ......... mk 979,000:-

XV (XIII). statsrådets tryckeri. 

1. Inkomst från tryckeriet. Denna in
komst beräknas till 13,500,000 mark och 
utgifterna till 10,653,000 mark. överskottet 
blir 2,847,000 mark. Avgå 139,000 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 3,128,215: 20 
, 1936 , överskott mk 3,465,029: 30 
, 1937 ( statsförsl.) över-

skott ......... mk 2,986,000:-

XVI (XIV). Officiella tidningen. 

1. Inkomst från officiella tidningen. In
komsterna beräknas till 1,600,000 mark och 
utgifterna till 581,800 mark, vadan över-

År 1935 (boksl.) överskott mk 1,354,798: 05 
, 1936 , överskott mk 1,132,014: 40 
, 1937 ( statsförsl.) över-

skott . . . . . . . . . mk 1,189,200: -

XVII (XV). Lantmäteristyrelsens sten
tryckeri. 

1. Inkomst från stentryckeriet. Arbetena 
vid stentryckeriet hava ökats i sådan om
fattning att inkomsterna från detsamma 
kunna år 1938 beräknas till 1,350,000 mark. 
Då utgifterna utgöra sammanlagt 856,900 
mark, blir överskottet 493,100 mark. Till
komma 36,600 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 150,902: 85 
, 1936 , överskott mk 546,294: 90 
, 1937 ( statsförsl.) över-

skott . . . . . . . . . . . mk 456,500: -

S t a t e n s s k o g s h u s h å 11 n i n g. 

XVIII (XVI). Skogshushållningen. 

1. Inkomst f'r·ån försäljning av stånd
skog. I denna inkomst bedilmas inflyta 
145,000,000 mark. Momentets slutsumma 
ökas med 46,000,000 mark till 145,000,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 81,246,677: 08 
mk 83,184,158: 10 
mk 99,000,000: -

2. Leveransinkomster. I anseende till 
den fortfarande rådande haussetendensen 
på trävarumarknaden beräknas dessa in
komster stiga i avsevärd mån. Momentets 
slutsumma ökas med 89,000,000 mark till 
300,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 190,182,086: 90 
mk 190,911,351: 40 

. mk 211,000,000: -

3. Diverse inkomster·. Dessa inkomster 
utgöras av arrendeavgifter för torp, arren
den för andra på lega utgivna marker, er
sättningar för särskilda rättigheter, ränte
avgifter m. fl. smärre inkomster. Momen
tets slutsumma förblir oförändrad vid 
1,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) _ ... 

mk 1,834,946: 29 
mk 4,434,580: 40 
mk 1,500,000: -

Inkomsterna från skogshushållningen 
uppskattas i enlighet med vad ovan anförts 
till sammanlagt 446,500,000 mark. Då ut-
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gifterna beräknas uppgå till samman
lagt 195,613,300 mark, blir överskottet 
250,886,700 mark. Tillkomma 115,521,800 
mark. 

År 1935 (boksl.) över-
skott . . . . . . . mk 110,948,512: 13 

, 1936 (boksl.) över-
skott ....... mk 110,267,843: 25 

, 1937 ( statsförsl.) 
överskott mk 135,364,900: -

XIX (XVII). Forstvetenskapliga forsk
ningsanstalten. 

1. Inkomst från försöksområdena. De 

träkvantiteter, som skola avverkas i för
söksområdenas skogar, komma år 1938 att 
vara något mindre än under de närmast 
föregående åren. Då trävaruprisen fort
farande hålla sig höga, kunna inkomsterna 
dock beräknas till samma belopp som i 
innevarande års statsförslag. Momentet 
slutar å 6,000,000 mark. 

Då utgifterna uppgå till 2,943,700 mark, 
blir överskottet 3,056,300 mark. Avgå 
426,800 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 2,562,979: 25 
, 1936 , överskott mk 2,393,318: 60 
, 1937 ( statsförst) över-

skott . . . . . . . . . mk 3,483,100: -

S t a t e n s l a n t h u s h å 11 n i n g. 

XX (XVIII). Fångvårdsväsendets lägen
heter. 

1. Avkomst av fångvårdsväsendets lägen
hetet·. Denna avkomst uppskattas till 
10,099,000 mark. Då utgifterna uppgå till 
8,136,000 mark, blir överskottet 1,963,000 
mark. Tillkomma 146,000 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 1,607,072: 90 
, 1936 , överskott mk 2,366,896: -
, 1937 (statsförsl.) över-

skott ......... mk 1,817,000:-

XXI (XIX). Medicinalverkets lägenheter. 

1. Avkomst av medicinalverkets lägen
heter. Inkomsterna uppskattas till 1,070,000 
mark. Då utgifterna utgöra 929,000 mark, 
uppgår överskottet till 141,000 mark. Till
komma 11,000 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 186,671: 95 
, 1936 , överskott mk 259,434: 85 
, 1937 (statsförsl.) över-

skott ........... mk 130,000:-

XXII (XX). Lantbruksstyrelsens lägen
heter. 

1. Avkomst av la1~tb1·uksstyrelsens lägen
heter. Avkomsten av dess lägenheter be
räknas till 24,000,000 mark. Då utgifterna 
utgöra 18,959,500 mark, blir överskottet 
5,040,500 mark. Tillkomma 2,082,400 mark 

År 193'5 
" 1936 
" 1937 

(bdksl.) överskott nrk 4,348,254: 30 
, överskott mk 6, 751,307: 45 

(statsförsl.) över-
skott .......... mk 2,958,100:-

XXIII (XXI). Socialministeriets lägen
heter. 

1. Avkomst av socialministeriets lägen
heter. Avkomsten från uppfostringsanstal
ternas och yrkesskalehemmets på Karelska 
näset lägenheter beräknas till 1,650,000 
mark. Avkomsten av vårdanstalternas för 
alkoholister lägenheter berä:knas till 700,000 
mark. 
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Då inkomsterna utgöra sammanlagt 
2,350,000 mark och utgifterna 1,847,100 
mark, blir överskottet 502,900 mark. Till
komma 4,400 mark. 

År 1935 (boksl.) överskott mk 447,539: 65 
, 1936 , överskott m:k 548,046: 40 
, 1937 (statsförsl.) över-

skott . . . . . . . . . . mk 498,500: -

Jämförande tablå över resultaten av statens affärsverksamhet samt skogs- och 
lanthushållning åren 1935-1938 (De inrättningar, vilkas inkomster och utgifter 

sammanfalla, hava icke upptagits i ta;hlån). 

l 
För år 1938 föreslås 

Överskott Överskott överskott 
Kapitel i 1935 års i 1936 ärs i 1937 års Ökning + eller l 

bokslut bokslut statsförslag minskning- Summa 
: l 

l 

r. statsjärnvägarna .... 133,678,548: 54 171,339,929: 46 146,490,600 + 63,987,900 210.478.500 
IV. Post- och telegrafver-

ket ................ 39,661,556: 82 55,427,371: 04 50,382,900 + 7,465,900 57,848,800 
v. Kanalerna .......... 2,324, 737: 85 2,320,784: 90 2,285,900 - 599,000 1,686,900 

VI. Krutfabriken 204,999:80 - - - -
XI. Flygmaskinsfabriken . - 1,914:11 - - -

XIV. Margarinfabriken .... l, 709,551: 90 1,486,359: 15 979,000 + 6,000 985,000 
XV. statsrådets tryckert .. 3,128,215: 20 3,465,029: 30 2,986,000 - 139.000 2,847,000 l 

XVI. Officiella tidningen .. 1,354,798: 05 1,132,014: 40 ' 1,189,200 - 171,000 1,018,200 
XVII. Lantmäteristyrelsens 

stentryckeri ........ 150,902:85 546,294:90 456,500 + 36,600 493,100 
XVIII. Skogshushållnin~en .. 110,948,512: 13 110,267,843: 25 135,364,900 +115,521,800 250,886,700 

XIX. Forstvetenskapliga 
forskningsanstalten .. 2,562,979: 25 2,393,318: 60 3,483,100 - 426,800 3,056,300 

XX. Fångvårdsväsendets 
lägenheter .......... 1,607,072: 90 2,366,896: - 1,817,000 + 146,000 1,963.000 

XXI. Medicinalvarkets lä-
genheter .......... 186,671:95 259,434:85 130,000 + 11,000 141,000 

XXII. Lantbruksstyrelsens 
lägenheter .......... 4,348,254: 30 6,751,307: 45 2,958,100 + 2,082.400 5,040,500 

XXIII. Socialministeriets lä-
genheter .......... 447,539:65 548,046: 40 l 498,500 + 4,400 502,900 

Summa l 302,314,341:19 l 358,306,543:81 l 349,021,700 l +187,926,200 l 536,947,900 
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Kapitalinkomster. 

Sjätte Avdelningen. 

Kapitalinkomster. 

I. Till staten återbetalade lånekapital. 

1. Avkortningar å under tidigare år i 
statsförslaget beviljade lån. Då största de
len av de utom statsverkets bilans stående 
lånetillgodohavandena vid utgången av år 
1937 överförts till konjunkturfonden, 'kan 
för allmänna statsbehov ej beräknas in
flyta mer i avkortningar än 7,000,000 
mark. Momentets slutsumma nedgår med 
43,000,000 mark till 7,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 52,802,341: 97 
, 1936 , mk 72,816,855: 69 
, 1937 (statsförsL) .. mk 50,000,000:-

2. Inbetalning å köpeskillingen för in
lösta donationslägenheter. Momentets slut
summa fö:rblir oförändrad vid 26,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 23,984: 05 
mk 18,796 : 55 
mk 26,000:-

3. Aterbetalning av köpeskillingen för 
lägenheter, som överlåtits åt obesuttna. 
Momentets slutsumma förblir oförändrad 
vid 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . ~ ..... mk 1,109,141: 26 
, 1936 , ....... mk 1,236,757: 10 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 700,000:-

4. Aterbetalning av lösen för kolonisa
tionslägenheter. Den oguldna delen av ko
lonisationslägenhetslånen utgjorde vid 1936 
års utgång mk 104,248,365: 59. Merin
komsten under år 1937 •berä:knas uppgå 

till 8,000,000 mark. I anseende till bevil
jade betalningslättnader beräknas in
komsten under detta moment tiH 2,000,000 
mark. Momentets sltusumma ökas med 
1,400,000 mark till 2,000,000 mark. 

År 193'5 (boksl.) ....... mk 2,773,198: 64 
, 1936 , ....... mk 2,727,506: 34 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 600,000:-

II. Amorteringar å statens affärsföretag. 

·Med beaktande av motsvarande utgifter 
under 18 Ht. hava amorteringarna för 
statens affärsföretag upptagits i inkomst
staten till följande belopp: 

järnvägsstyrelsen . . ...... . 
järnvägarna ............. . 
huvudverkstäderna ...... . 
trävarurörelsen .......... . 
post- och telegrafverket ... . 
kanalerna ............... . 
krutfabriken ............ . 
patronfabriken .......... . 
gevärsfabriken .......... . 
kanonfabriken ........... . 
laddningsverkstaden 
flygmaskinsfabriken 
skeppsvarvet . . .......... . 
margarinfabriken . . ...... . 
statsrådets tryckeri ...... . 
lantmäteristyrelsens stentryc-

keri .................. . 

304,000:-
7'5,125,000: -
2,339,200:-

323,400: --
17,457,400: --
1,711,300:-

300,000:-
180,000:-
340,000: --
290,000:-
100,000:-

1,050,000: -
105,000:-
91,000:-

260,000:-

11,800:-

Summa 99,988,100:-
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Momentets slutsumma ökas med 7,736,300 
mark till 99,988,100 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 86,755,282: 30 
, 1936 , mk 90,219,264: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 92,251,800: -

III. Inkomst från försäljning av statens 
egendom. 

1. Inkomst från försäljning av statens 
jordegendom och inkomstbringande räUig
heter. I denna inkomst beräknas inflyta 
20,000,000 mark. Momentets slutsumma 
okas med 2,000,000 mark till 20,000,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ... o o • mk 21,586,261: 90 
" 1936 " :mk 25,170,613: 39 
, 1937 (statsförsl.) mk 18,000,000:-

2. Genom överlåtelse av statens jord
egendom erhållna inkomster, som kunna 
användas till inköp av jord för stcbtens 
skogshushåUning. Inkomsten beräknas till 
samma belopp som i innevarande års in
komststat. Momentet slutar å 18,000,000 
mark. 

År 1935 (lb<Yksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

:mik 17,842,261: 74 
mk 20,364,028: 10 
mk 18,000,000: -

3. Diverse inkomster. Moment·ets slut
summa förblir oförändrad vid 1,000,000 
mark. 

År 1935 (:bdksl.) .. o. o. o mk 6,324,3.33: 99 
, 1936 , .. o o o • • mk 1,025, 750: 15 
, 1937 (statsförsl.) . o • mk 1,000,000: -

IV. Indragning av utgiftsrester och 
reserverade anslag. 

1. Indragning av utgiftsrester och reser
verade anslag. Bland annat med hänsyn 

därtill, att besparingal'na på rese:rwerade 
anslag till följd av .prisstegringen på för
nödenheter och höjda arbetslöner minskas, 
torde under momentet ej inflyta större in
komst än 5,000,000 mark. Momentets slut
summa nedgår med 5,500,000 mark till 
5,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) o • o o • o mk 4,661,612: 18 
, 1936 , mk 31,153,273: 29 
, 1937 (stats.försl.) . . mk 10,500,000: -

V. överföringar från icke budgeterade 
fonder. 

1. överföring från lagmanstingsgäst
ningsfonden. Till hestridande av kostna
derna för statsåklagarväsendet upptages 
här i öv-erföring 'från nämnda d'ond 380,600 
mark och <för avlöna.nde aw notarier i dom
sagorna i överföring från samma fond 
500,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,200 
mark tiH 880,600 mavk. 

År 1935 (hoksl.) .. o •• o o • mk 333,873: 50 
" 1936 " o o o o o o o o mk: :334,049: 05 
, 1937 (statsförsl.) .. o o o mk 855,400:-

VI. Statslån. 

1. 1938 års lån för avkortning av stats
skulden. Under år 1938 skola statslån av
kortas med c. '227 milj. ma:rik. För par
tiell täck;ning av denna utgiftspost föreslås 
i en särskild proposition i ämnet, att stats
rådet måtte bevätti.gas att år 1938 Up!J1-
lägga ett långvarigt lån till belopp av 
högst 150,000,000 mark. Momentet slutar 
å 150,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . o o o • mk 860,000,000: -
, 1936 , mk 900,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) . mk 150,000,000: -
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Jämförande tablå över inkomsterna under 6 avdelningen, kapitelvis sammanställda 
för åren 1935--1938. 

l l 
För år 1938 föresiAs 

Kapitel 
Inkomst Inkomst Inkomststat 

Ökning + eller l år 1935 år 1936 år 1937 

l l minskning- Summa 

L Till staten återbetalade l l 
i 

lånekapital .......... 56,708,665: 92 76,799,915: 681 51,326,000 - 41,600,000 9,726,000 
Il. Amorteringar å statens 

90,219,264: 151 affärsföretag .......... 86,755,282: 30 92,251,800 + 7,736,300 99,988,100 
III. Inkomst från försäljning 

av statens egendom .. 68,675,597: 63 46,560,391: 64 l 37,000,000 + 2,000,000 l 39,000,000 
IV. Indragnini av utgifts- l 

rester oc reserverade 
31,153,273: 291 anslag .............. 4,661,612: 181 10,500,000 - 5,500,000 l 5,000,000 

v. Överföringar från icke 
334,04!>. ()Ö l 855,400 budgeterade fonder .... 333,873:50 + 25,200 l. .880,600 

VI. statslån ............ l 860,000,000:- 900,000,000: - 150,000,000 - l 150,000,000 
(VII). Lånetillgodohavanden l 

- 625,000,000 
. l 

utom bilansen ........ - -625,000,000 ! -
Summa 11,077,135,031:53 [1,145,066,893: 811 966,933,200 1-662,338,500! 304,594,700 
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B. Utgift. 
Egentliga utgifter. 

Första Huvudtiteln. 

Republikens President. 

II. Presidentens bostäder. 

1. Avlöningar. "TiBkommer: a) För 
de lönefövhöj.ningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 12 
mom, erfordvas i g,rundlönstillägg 3,300 
mark och i ålderstillägg 500 mark. ib) En
ligt propositionen åtföljande ibilaga obser
veras för löneförlbätt11ingar 9,000 maflk i 
grundlönstillägg och 1,400 mark i ålders
tillägg. 

Momentets slutsumma ökas med 14,200 
mark till 514,200 mark. 

År 1935 (:bbksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsför'sl.) ..... 

mTr 497,964: -
mk 49,6,839: -
mk 500,000: -

2. V ärm e och lyse (förslagsanslag). Då 
prisen å brännved stigit, har ett ,1Jrllägg 
till anslaget av 60,000 mark iberäknats 
bliva erforderligt. MDmentet slutar å 
220,000 mark. 

År 1935 (bo'ksl.) 

" 1936 " , 19·37 (statsförsl.) 

mk 1'60,000:
mk 186,443: 55 
mk 160,000:-

4. övriga utgifter för Gullrarnda. T i 111-

•k o m m e r: 'Till kostnaderna för vården av 
Gullranda läg.enhet erfordras ett tilllägg av 
22,000 mark. b) Då 1hästarna å Gul'lrand:a 
läg,enihet måste förnyas, för,eslås, att för in
iköp av två nya allhetshästar silrulle i oo
gångsutgift ibeviljas 215,000 mark. Momen
tets slutsumma ökas med 4'7,000 mal'lk til}l 
120,000 mark. 

År 193'5 (boksl.) .......... mk 72,998:-
, 1936 , .......... mk 73,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 73,000:-

m. P11esiJdentens kansli. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) De 
löneförhöjningar, som med sammanlagt 
2, 700 mark under innevarande år utgått 
ur anslaget under 15 Ht. II: 12 mom., 
överföras t~ll detta moment. h) Enligt pro
posi·tionen åtJföljande bilaga observeras 
1,500 mark i gvundlönsti:llägg. 

Momentet.S slutsumma ökas med 4,200 
mark till 178,300 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... . 
" 19.36 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 174,000:
mk 174,000:
mk 174,100:-

Jämförande mblå över utgifterna under 1 huvudtiteln, sa;mm.MJJS!tällda kap:Ltel'Vis 
för åren 1935-1938. 

l 
Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + eller l år 1935 år 1936 år 1937 Summa 

l 
minskning-

I. Presidenten .......... 900,000:- l· 900,000:- 900,000:- - 900,000 
II. Presidentens bostäder .. 1,152,962: -

l 

1,013,282: 50 990,000:- + 121,200 1,111,200 
III. Presidentens kansli .... 202,909:- 203,156:- 184,100:- + 4,200 188,300 
IV. Särskilda utgifter .... - - 15,000:- - 15,000 

Summa l 2,255,871:- l 2,116,438: 50 12,089,100:- l + 125,400 l 2,214,500 

3217--37 17 
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Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

Stats.fÖrslaget för år 1937 har uppgjorts 
under den •:liörutsättning, att Riksdagen 
komme att vara församlad fyra månader. 
Enär riksdagssessionen år 1938, med led
ning av den under de senast~ åren VIUnna 
erfarenheten, ·ej ,torde ikunna beräknas bliva 
lk·ortare än :5 1 j 2 månad, äro sä.rskiilda till~ 

lägg tiU anslagen ullldler detta kapite'l nöd
vändiga. 

Riksdagsmännens arvoden och resekost
nader. 

1. Riksdagsmännens arvoden ( förs:lag·s
anslag). För en riksdagssess'ilon om fem 
och en halv månad slrnlle till arvoden åt 
riksdagsmännen åtgå 6,600,000 mark, var
till ytterligare kommer .anslaget åt talman
nen, arvodena åt medlemmarna i statsut
slrottet och utskottet för utrikesärenden un
der aVIbrott i riksdagen och efter dess av
slutande samt arvoden åt justeringsmän
nen för samma tid, med sammanlagt för
slagsvis 400,000 mark. 

Moment·ets slutsumma öka:s med 1,700,000 
mal"k till 7,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... m'k 8,2'96,300:-
, 1936 , ....... mk 7,.874,460:-
, 1937 (statsförsl.) mk 5,300,000:-

Allmänna riksdagskostooder. 

3. Tjänstemännens och betjäntes vid 
riksdagens kansli avlöningar ('förslagsan
slag) . A vlöningsutgilfterna vid Riksdagens 
kansli år 1938 beräknas till 1,700,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 200,000 
mar.k .till 1,700,000 marlk. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,75'7,'540:-
, 19'3'6 , ....... mk 1,711,211: 25 
, 1937 (statslförsl.) mk 1,500,000: -

4. Arvoden åt utskottssekreterarna, tol
karna och sakkunniga (!förslagsanslag). An
slaget användes nästan i sin helhet till ut
sroott~Mreterarnas och tolkarnas arvoden, 
vilka i allmänhet erläggas för den tid riks
dagen är församlad. F.ör ·en session om 
fem 'och en halv månad berä!knas 37'5,000 
mark bliva erforderliga. 

Momentets slutsumma ökas med 7:5,000 
mark till 375,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 521,048: 60 
, 193'6 , ........ mk 389,21<6: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000: -

6. Tryckningskost1~ader (förslagsanslag). 
Try0kn:ingskostna:derna ökas till följd av 
·stegrade löner ocll materiar~epris. I tillägg 
beräknas 250,000 mark bliva erforderliga. 

Momentets slutsumma ökas med 250,000 
mark till 1,300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,227,365:-
, 1936 , ....... mk 1,520,439:-
, 1937 (statsförsl.) mk 1,050,000:-

7. Expensmedel och övriga utgifter (.för
slagsanslag). Tillkomm·er: a) I syn
ner.'het efter det Riksdagshuset brev färdigt 
har det allt oftare visat sig påkallat att .för 
*>taJbla utlänningar, deltagare i lwngres
ser, som hållas i Helsingfors, m. 'fl. anl()rdna 



2 Ht. 131 

tillfällen, vid vilka Riksdagen varit värd. 
Till bestridande av lmstnaderna .för sådana 
tillfällen upptages under det·ta moment 
25,000 mark i representationsmedel att an
vändas mot redovisning a1v Riksdagens tal
man. b) Det tillkommer Riksdagens presi
dium att representera Riksdagen vid tal
rika festlighet~r, möten och ut.ställningar, 
som anordnas i huvudstaden. Då det vore 
tillbörligt, att en automobil stode presidilet 
till födagande för dylika representati'Ons
'ändamål, upptages hiär 80,000 mark i en
gångSUJtgift till anskaffande av en person
bi~! för representationsändamåL Avsikten 
är att rordua bilens s~ötsel och drift stå;som 
bisyssla för en person, som är anställd i 
annan befattning :hos Riksdagen, vadan 
hå:llandet av bil ej 'komme att medföra 
några n1ämnvärda ko151tmvder. 

Momentets slutsumma ökas med 105,000 
mark ·till 380,000 marlk. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 244,893: 50 
" 1936 " ........ m:k 284,938: 75 
, 19-37 (sta,ts:fiörsl.) ..... m'k 275,000:-

Riksdagshuset. 

8. Avlönirvgar ('fÖrslagsanslag). lVIed 
beaktande av vad år 1936 påförts detta 
moment i avlöningar, vilka ej kunna ned
bring·as, observeras et•t tillägg av 45,000 
mark. Momentet slutar å 325,000 mark. 

År 1r935 (!boksl.) 
" 193.6 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mik 314,653: -
mk 321,743: 35 
mk 280,000: -

9. Vät-me och lyse sarnt kraftström (för
slagsanslag). 'Särskil·t med anledning av 
stegrade bränslepris db'serveras ett tillägg 
aN 40,000 mark Momentet slutar å 360,000 
mark. 

År 193·5 (iboksl.) ........ mk 280,499: 30 
" 193•6 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) .... . 

mk 325,093: 25 
mk 320,000: -

10. Förvaltningskostnader (d~örslagsan

slag). Till följd av stegrade arbetslöner 

och materialiepris erfordras ett tillägg av 
20,000 mark. 

Momentets slu-tsumma ökas med 20,000 
mai'k till 140,000 mark. 

År 1935 (rboksl.) ........ mk 122,770:"~3ö 
" 1936 " ........ mk 11•8,906: 18 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 120,000: -

11. Årsreparationer (förslagsanslag). 
Enär omfattande må.lningsal"beten måste 
nä:sta år ~ Riksdagshuset utföras, er:liordras 
ett t.iUägg av 50,000 mark. 

Momentets •slutsumma ökas med 50,000 
mark ;till 140,000 mark. 

År 19315 (hoksl.) .......... mk 89,227: 20 
, 1936 , . . . . . . . . . . mk 89,'927: 35 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 90,000: -

II. Starts:r:evis·werna. 

1. Arvoden (för.slagsanslag). För att 
stwtsrevisi'onen må Imnna bedrivas effekti
vare och med större skyndsamhet, har 
.sekreterarbefattningen htos statsrevisorerna 
befinnnits höra 'omlbi1das därhän, att den 
skulle skötas såsom 'huv,udsyssla. För denna 
omreglering el'lfurdras :under momentet ett 
tillägg av 2:6,000 mal"k. Momentet slutar 
å 182,000 mark. 

År 193-5 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsrförsl.) 

mk 140,435:
mk 160,000:
mk 156,000: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). Då 
det har ifrågasatts, att statsr·evisorerna 
skulle vid inspektilonsresor åtföljas av 
sekreteraren, observeras för bestridande av 
dennes resekos•tnader ·ett :tiUägg av 8,000 
mark 

Momentets slutsumma ökas med 8,000 
mark till 40,000 mark. 

År 1935 (lioksl.) .......... mk 28,050:-
, 193•6 , .......... mk ·24,024: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 32,000:-
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Jämtförande 1lalb1å över .utgifterna Ullder 2 huvudtiteln, sa.mrmaDJS.ti][da. laLpitelvis 
för åren 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + eller J år 1935 år 1936 år 1937 Summa minskning-

I. Riksdagskostnader .... 14,011,166: 10 13,793,758: 33 10,525,000: - + 2,485,000 13,010,000 
II. statsrevisorerna ...... 190,907:95 209,162:40 218,000:- + 34,000 252,000 

III. Riksdagens justitieom-
254,779:95 253,527:85 294,500:- 294,500 budsman ............ -

IV. Särskilda anslag ...... 50,000:- 100,000:- 100,000:- - 100,000 
Summa! 14,506,854:- l 14,356,448: 58 \11,137,500: -l + 2,519,000 l 13,656,500 
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Tredje Huvudtiteln. 

statsrådet och justitiekanslersämbetet. 

I. Sta.tsrådelt. 

3. statsrådets dispositionsmedel. Ansla
get var år 1930 2,300,000 ma11k, men ne'd
skars under de närmast följande åren tills 
det i statsförslag·e.t d'ör år 1933 observera
des med 1,1500,000 mark, ·V'id vilket helopp 
det sedan dess hibehåmts. Då anslaget be
funnits ·otillräckligt :liör de mångahanda ut
gifter, som rej kunna påföras andra utgifts
moment, :llöreslås ett tillägg av 500,000 
mark. Momentet slutar a 2,000,000 mai'k. 

År 1935 '(ibioksl.) ....... mk 1,491,999: 35 
" 1936 " mk l, 732,188: 40 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,500,000: -

1. AvlöningaJr. Tillkommer: a) För 
d~ lönefö11b'ättringwr, som under :innwa
rande år utgått ur amJSlaget under :115 Ht. 
II kap. !12 mom., erfordras i grundlönstilil
~ä:gg ~8,f.200 mark och i ålderstililägg '3,000 
mal1k eller sammanlagt '311,200 mal'k. b) 
För iagenliga åMerstiU.ä:gg observeras ytter
Hgare ett til:lägg av 3,000 ma,rk. 

Momentets slutsumma ökas med 34,200 
mark Hll 721,200 ma11k. 

År 193'5 Cooksl.) ........ mk 665,712:-
" 1936 " ........ mk 679,982:-
, 1937 (statsförs'l.) ..... mk 687,000:-

ur. Särskilda. a.nslag. 

1. Avlöningar åt gårdskarlar, nattvakter 
och chaufförer. För de löneförbättringar, 
som under innevarande åT utgått ur an
slaget under ,1:5 Ht. II !ka:p. 12 mom., er
fordras i grundlönstilllägg 8,400 marik o'Cih 11 

ålderstillägg 1,200 mark eller sammanlagt 
9,600 mark. Momentets slutsumma utgör 
198,600 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ m:k 188,904:-
, 19316 , ........ mk 188,718: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 189,000: -

2. V aktmästarnas beklädnadskostnader. 
V aJktmästarna tillkommer fullständiga tj ä.n
stedräkter vartarmat ar ooh då de äro be
rättigade att erhålla sådana år 1938, er
flordras under momentet ·ett tillägg av 
20,000 mark. Momentet slutar å 40,000 
mark. 

År 1935 (bO'ksl.) .......... mk 18,350:-
" 19316 " .......... mk 33,356: 50 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 20,000: -

4. Värme och lyse, ·vatten och renhåll
ning i statsrådsborgen (cförslagsanslag). 
Till :llöljd av stegringen m ved- och koks
prisen har anslaget befunnHs otilll'äckligt, 
varför ett :tilläJgg iOln 60,000 marik beräknats 
bliva erforderligt. Momentet slutar sålunda 
å 400,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ mk: 33•6,658: 90 
, 193r6 , ........ mk 350,385: 95 
, 1937 (stats:flörsl.) ..... mk 340,000:-
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Jämförande tablå över ut<g'nterna under 3 huvudrt~teln, sammanställda kapitelvis 
för ållen 1935-1938. 

l 
l Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget j·· i 

år 1935 år 1936 år 1937 Okning + eller , 

l minskning- J 

Snrnrna 
l 

l 
l 

I. statsrådet ............ 3,455,400: 35 4,401,304: 10 4,360,000: - + 500,000 4,860,000 
II. Justitiekanslersämbetet 709,529:25 719,890:- 737,500:- + 34,200 771,700 

III. Särskilda anslag ...... 859,862:45 l 844,263:95 845,000:- + 89,600 934,600 
Summa j 5,024,792: 05 l 5,965,458: 05 l 5,942,500: - l + 623,800 l 6,566,300 
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Fjärde Huvudtiteln. 

Statsrddets kansli och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

1. Kansliet, avlöningar. T i l l k o m m ·e r: 
a) För de löneförhöjningar, som inneva
rande år utgått lUr anslaget under 1·5 Ht. 
Il ka.p. 112 mom., erfordras i grundlönstill
lägg 3·3,000 mark. b) Enligt vid proposi
tionen fogad bilag.a antecknas i grundUöns
til'lägg ,1,!500 mark och i å:ldeDstililä:gg 
200 ma11k eller sammanlagt 1,,700 mark. 
c) V•id statsrådets kansli finnes för när
varande :blott en renskriv>erska, vars be
fattning avsevärt förändrats till sin· na
tur .efter det handhavarndet av de ålig
ganden, vilka t:idigare ankommo på stats
ministerns sekreterare, överflyttades på re
gistratorn. Därefter har man v;arit nöd
sakad att ·låta henne jämte det egentliga 
renskrivningsarbetet, utföra en hel del 
göromål, •SiOID i övriga minist·erier i allmän
het utf•Öras av notarierna. Därjämte skö
ter hon kansliets allkiv och bibliotek. Då 
befattningen till följd av dessa nya åEg
ganden, som alltjämt utökas, närmast är 
att jämföra med en kanslibiträdesbelfatt
ning vid ministerium, borde befattningen 
ombildas til'l en sådan och den därmed för 
närvarande förenade goondlönen av 19,500 
mark höjas till 22,500 mark, varvid under 
momentet slwlle erfordras ett •tillägg av 
3,000 mark. d) Då den nuvara.nde biträ
dande vakt'mästaren ·vid statsrådets kansli 
inneha:ft sagda befattning sedan år 1928, 
vore det skäligt, att sagda befattning, vari 
arvodet för närvarande utgör 15,000 marlk, 
ombildas till en ordinarie yngre vakt-

mä:starbefattning, varvid under momentet 
skiulle erfordnas ett ti'llägg av 3,000 mark 

!Momentets shl!tsumma ökas med 40,,700 
mark ti'll 5:30,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 474,760: -
" 1936 " ........ m:k 476,745:-
, 193'7 (statsförsl.) ..... mk 4J89,500:-

2. Tmnslatorsbyrån, avlöningar. T i l l
k o m rrn e r: a) För de löneförhöjningar, 
som innevarande år utgått ur anSilag.et un
det 15 Ht. II: 12 mom., er1fordras i grund
lönstillägg 8,700 mark och i ålderstillägg 
1,100 mark. b) Den ena övertransla1Jors
adjointtjänsten vid translatJorsbyrån blev, 
då tjänsten senast besattes, hoelt omregle
rad, ity att •innehavares åligganden utöka
des med skyldigheten att verkställa över
sättningar jämväl till främmande språk. 
Då tjänsten till 'f•öljd härav ställer större 
krav på sin innehavare än ~örut, föreslås, 
att tjänsten, vari grund1önen f·ör närva
rande utgör 48,000 mark, skulle · flyttas 
upp med en avlöningskla:ss, varv.i:d ett till
lägg av 4,500 mark bleve under momentet 
erforderLigt. 

Momentets sLutsumma ökas med 14,:300 
mark till 341,•800 mark. 

År 193·5 (hoksl.) ........ mk 310,696: -
, 1936 , ........ mik 298,174:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 327,500:-

4. Tryckningskostnader. Enär try0knin
gen av regering·ens iberätte1se, som utgör 
den s-törsta utgiftsposten, år :för år ställt 
sig allt dyral'ie, har anslaget un'der de när-
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mast föregående åren ej längre räckt till 
för sitt ändamål. Därför föreslås under 
momentet ett tillägg av 8,000 mark, varvid 
momentets S'1utsumma blir 43,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 35,000: -
" 1936 " .......... mik 35,000: -
, 1937 (stats:försl.) mk 35,000:-

5. Förvaltning'en ~ statsministerns 
sommarbostad. Det ursprung'liga möble
manget i Kesäranta har jämte taklamporna 
under årens 'lopp till stor del överfönts til'l 
andra struten tillh!öriga ärnJhetsJ.oikaler, och 
det, som bl'ivit där kvar, ·ditförts eller ny
anskaffats, är bristfälligt och brokigt. Med 
anrledning ruv de aliltjämt okade utländska 
bes:öken, vi•lka inträiffa särskilt sommartid, 
är rdet nödvändigt att inreda mottagnings
rummen i Kesäranta så, att dä:r kunna å 
stat·srådets >vägnar mottagas ut[ändska 
gruster. F!ör ändamålet må:ste dit alllskruffas 
dugliga möbler. Enligt ikDs·tnadsförslaget 
S'kuil1e därtill erfordras 104,000 mark, vil
ket belopp föreslås att bevi·ljas såsom en
gålllgsutgift. Momentets slutsumma ä:r 
129,000 ma.rk. 

År il·9.S'5 (:boksl.) ........ . 
, 19316 

" , 19~7 (statsförsl.) 

mk 24,9150: 20 
mk :2·5,000:
mk 25,000:-

n. StaJtistisk:a centmlbyrnn. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, oom 'innevarande år 
utgått ur anslag,et under '15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 58,800 
mar'k och i iålder.stiH'ägg ,6,'400 mrurk eller 
sammanlag't 65,200 mark. b)' I enlighet 
med prDp~sitionen åtföljande bila:ga obser
v·eras i grundlönstillägg 4,500 mark Qch i 
ålderstillägg 800 mark. c) Oaktat central
byråns åligganden år för år oav:brut·et ut
ökats, har den ordinarie personalen icke 
förstärkts ·i motsvarande mån. Största 'de-

len av räknebiträdena är for,t.farande .tem
porärt anställd, vilket i många avseenden 
är till förDång för byråns verksamhet. Då 
antalet extraordinarie 1för närvarande är 
28, av vilka 22 varit i centralbyråns tjänst 
6_j14 år, föreslås, att tiQ extra räknebiträ
desbefattningar med 16,800 mark i grund
lön ställas på ordinarie stat. För ändamå
let antecknas å momentet ett tillägg av 
168,000 mark. d) I ålderstillägg erfordras 
under momentet ytterligare 21,000 mark. 

Momentets slutsumma Öikas med 259,500 
mark .till 1,539,100 mal'k. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,206,640:-
, 1936 , ....... mk 1,207,000:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,279,600: -

2. Extra personalens arvoden. A v g å r: 
T:i'l1l ·extraord!ina;rie rälkenbiträden äro före
slargm·a a;tt uppföras på ordinarie stat, va
dan anslaget kan minskas med 120,000 
mark. 

rT i l 'l k o m m e r: Då de räknerbiträ
den, vilka ·fortfarande ibi'behål!las på extra 
stat, ej hinna utföra alla de statistiska 
a:Dbeten, som äro avsedda a·tlt utföras 
såsom extra arbeten,. måste ytterligare 
a11betskraft avlönas. a) Aktiebolagens ba
lansstatistik. I enlighet med lagen Dm rook
s1uts o:flfentlighet, hava kopior av aktie
bo•lagens förmögenhets- samt vinst- QCh för-
1usthalanser från och med år 1929 insam
lats. För att få detta material systema
tiserat och kunna på basen därav skrida 
till p'ublicering av statist~k rörande våra 
aktiebolags ställning och ekonomiska resul
tat, föreslås, att under mQmerutet reserveras · 
16,800 mark för avlönande av ett räkne
biträde. b) Aktiekapitalsgrupperingen i ak
tiebolagsstai:istiken har under innevarande 
år ändrats i överensstämmelse med den 
gruppering, som förutsättes i 'lagen om 
offentlighet av bokslut. Då motsvarande 
ändringar i statist~ken :Dör tidigare år 
omöjligen kunna utföras med mindre ar-
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betskra'ften ökas, har under momentet ett 
ti.!llägg av 16,800 mark för avlönande av 
ett extra räkn:ebiträde pröva~ts bliva erfor
derligt. c) Avlöningen M den, som sköter 
de till Hollerith-systemet hörande s. ik. sor
teringsmaskinerna, har hittills pärförts an
slagen för ~extra personal och utgått med 
samma belopp som åt andra extra biträden. 
Då ~för mwskinens skötsel erfordras manlig 
arbetskraJft, vilken svårligen kan mot den 
nuvarande avlöningen erhålla,s, föreslås 
under momentet ett tillägg av 7,200 mark 
för 'bläjande av det nuvarande annodet av 
16,800 mark till 24,000 mark. d) V~id cen
tralbyrån har förutom en vaktmästare re
dan i omkring 15 års tid ::Eunn:its blot't ett 
vaik:tmästarlbiträde med 10,800 mark i ar
vode om året. Då centra:lbyrån under 
sagda tid avsevärt utvidgats och publika
tionsomsättningen ökats och då vaktmästa
rens arbete i .hö;g grad ökas därigenom att 
rummen äro belägna ~i olika våningar, kan 
C€lltralibyrån ej längre komma till rätta 
med en enda bit~ädande vaktmästare. För 
avlönande av en arrdra biträdande vakt
IDlästare Iföreslås :under momentet beviljande 
av 10,800 mark. - Inalles tillkomma 51,600 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
68,400 mark ti'll 3915,800 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 447,773:-
, 193~6 , ........ mk 497,701: -
, 1937 (statsförsl.) ..... m:k 464,200:-

4. Expensmedel. Då prisen på förnöden
heter alltjämt stiga, har under momentet 
ett tillägg av 5,000 mark beräknats bliva 
erforderli@t. Momentet slutar å 80,000 
mark. 

År 1935 

" 1936 
" 1937 

(boksl.) .......... mk 74,998: 19 
, .......... mk 74,999: 65 

(statsförsl.) ...... mk 75,000:-

6. Tryckningskostnader. Oaktat central
byrån under de senaste åren tilldelats ytter
ligare nya uppgifter, vilka föranleda ökade 

3217-·37 

trycik:ningsaribeten, har tryckningsanslaget 
b]behållits oförändrat. Errär trycknings
kostnaderna stiga och behovet av ,blan
ketter och statistiska kort 'fÖr de nya sta
tistikerna öka~s, fönslår det nuVia,rall1!de an
slaget icke för sitt ä:ndamå:l, <utan har ett 
til'lägg därtill av 215,000 illlar'k iberäJknats 
bliva erfo·rderhgt. Momentet 'slutar å 
3'75,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mik 349,978: -
mk 349,910: -
mk 350,000: -

HI. Statsrådeits publikrutions:förråd. 

1. Avlö'ltingar. T i l l k o m m e r: w) För 
de grundlöner, som innevarande år utgått 
ur anslaget under 1'5 Ht. II 'kap. 12 mom., 
erfordras et't tillägg av '3,000 mark. b) En-
1ligt vid prop:ositionelll, fogad bilaga o!bser
v~eras för löne'fö11bättringar i grundlönstill
lägg 3,000 mal'lk oe!h i åJ!derstillägg 500 
mark. c) Då publikatiunsförrådets verksam
het . oarvhr'utet utvidgas oclh bHr mång
sidigare vore det nödvändigt, att byrå
cb:efstjänsten, som är p'å extra stat och 
skötes såsom bisyssla, skulle ombildas till 
ordinarie tjänst med 48,000 mark i grund
lön. Då yngre biträdet vid kartavdelnin
gen nästa år uppnår a;vgångsålder och. av
löningen i denna tjänst, utgörande 24,000 
mark, kan använda·s för i'fr'ågruvaranäe 
tj'änstereglering samt Merstoden eller 
24,000 mark ävensom erforderliga ålders
tillägg utgå ur anslaget till avlönande av 
extra personal, vilke.t byråchefens avlöning 
häriutiils påförts, 'er.fordras :tiU följd av 
omregleringen ej något tillägg under mo
mentet. 

Momentets slutsumma ökas med 6,1500 
mark <till 377,700 marlk. 

År 193'5 (iboksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 363,9·67: 15 
mk 3'64,770: -
mk 371,200:-

18 
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3. Tryckningskostnader ('förslagsanslag). 
Enär anslaget redan under de föregående 
åren visat ~sig otillräckligt och då pappers
prisen ·innevarande år redan stigit med 
cirka 10 %, föreslås,. att till anslaget bevi<l
jas ett tillägg av 200,000 mark, varvid mo
mentets slutsumma blir 1,300,000 mark. 

År 1965 (,boksl.) ....... mk 1,246,<645:-
, 1936 , ....... m;k 1,349,941:-
, •1937 (statsförsl.) mk 1,100,000:-

4. Inköp av kartor ('förslagsanslag). An
slagets storlek är beroende på avsättningen 
av kartor. Då avsättningen år för år ölkats 
och då lantmäteristyrelsen därtill Mjt pri
sen på kartorna, fö!'sl'år ej det hillvarande 
anslaget, utan h:ar eH W1ägg av 50,000 
mark beräknats blrva er:liorderligt. Momen
tets slutsumma blir sålunda 350,000 mark. 

År 193·5 (boksl.) ........ mik 350,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 380,000: -
, 1937 (sta:ts'försl.) ..... mk 300,000:-

IV. Riksdagens bibliQte<k. 

1. Avlöningar. T i B k o m m~e r: a) För 
de grundlöner, som inneva,rande år utgått 
ur anslaget under 1'5 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras ett tiNägg av 6,000 mark och i 
ålder,Sitillägg 800 ma11k. b) Enligt vi<d 
,propositionen fogad bilaga upptag-es för 
löneförhöjningar i grundlönstillägg 1,500 
mark och i ålderstilliilgg 300 mark. c) För 

avlönande av en biträdande vaktmästare 
och en tamburvakt stå bm'lioteket för när
varande blott 15,000 mark till förfogande. 
Då a~betstiden för två tamburvakter är 
sa!lllmarrlagt 10 t·im:mar per dag och för bi
trädande vaktmästaren 5 a 6 timmar' är 
det uppenbart, att det ställer sig svårt att 
flå pålitliga personer varaktigt fästa vid 
dessa 'befattningar. F!örty föl'eslås anslaget 
höj<t med 5,800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 14,400 
mark till 364,300 ma~k. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 303,030:-
, 1936 , ........ mk 309,900:-
, 1937 (sta:tsförsl.) ..... mk 349,900:-

2. Inköp och inbindning av böcker (reser
vationsanslag). Enär en avsevärd del av det 
niUvarande anslaget å:tgår Hll inbindning 
av höeker och inköp av periodisk litteratiUr, 
föreslås, för att biblioteket må kunna i 
st1Örre utsträckning än hittills anskaffa för 
den ekonomiska, statsvetenskapliga och so
cialvetenskapliga forskningen nödvändiga 
ve~k, ett tilliägg till ans~aget av 50,000 
mark. Momentet slrutar å 300,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ mk 250,000:-
, 1936 , ........ mk 300,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 250,000: -

( 4). Tryckning av bibliotekskatalog (en
gångsutgi:lit) . ·Denna engångsu tgi'ft kan ur 
utgiftsstaten för nästa år ut.g'å. 

År 1937 (st.atsförsl.) ...... mk 60,000:-

Jämförande t111blå öv.er utgifterna under 4 huvudtilteln, sammanställda krupi<te,lvis 
för år~en 1935-1938. 

l l ~ """"" '"' " "" l l l 

Kapitel ! 
Utgift Utgift statsförslaget -------------, 

är 1935 är 1936 år 1937 kning + eller l S 

l minskning - uinma. 

l i l 
I. statsrådets kansli .......... l 857,892: 20 846,919:- i 889,000 l + 167,000 1,056,000 

II. statistiska centralbyrån ... ·1 2,433,992: 34 2,472,927' 50 l 2,468,100 l + 196,100 2,664,200 
III. Statsrådets publikationsförråd 2,054,595: 20 2,186,456: 30 1,871,200 + 256,500 2,127, 700 1y. ~~ks~agens bibliotek ........ 

1 

585,029: 80 641,899: 75 691,900 + 4,400 l 696,300 
' . Sarskilda anslag . . . . . . . . . . . . . - 3,750:- 8,000 8,000 

Summa l 5,931,509: 541 6,151,952: 55 l 5,928,200 i + 624,000 l 6,552,200 
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Femte Huvudtiteln. 

Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hörande för
valtningsgrenar. 

I. Ministe!riet för ut<ri~e.sär.emdena. 

1. Avlöningar. Av g å r: Då ibyråsekre
tera·ren V. Lagerträd utnämnts till byrå
chef, avgår 6,000 mark i honom uti byrå
sekreteraretjänsten beviljat personellt ar
vode. 

T i 11 k o m m e r: a) För de löneför\höj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 1'5 Ht. II ka(p. t2 mom., er
fordras i grundlönstitlägg 1:69,:100 mark 
ocih i ålderstiUägg 16,900 mark eller sam
manlagt 186,000 mark. b) Enligt vid 
propositionen fogad bilaga antecknas 

grundlönstillägg 1,500 mark och i 
ålderstillägg 200 mark eHer sammanlaO''t 

"' 1,700 mark. c) De ärenden, som ankomma 
å 1byrån för folkförbundsärenden, utgöra. i 
allmänhet ett helt för sig med avseende å 
sitt såväl tekniska innehall som sin sar
egna rättsliga natur, ofta 'även med ihän
syn ti1l de med dem sammanihängande !PO
litiska proiblemen. Därför har 1ock ett eget, 
sjä~l'V'ständigt arkirv måst 1för ibYI~ån i fråga 
inrättas. Av dessa skäl är det >ändamåls
enligt, a.tt sagda byrå ombildas till en av
delning, så att dess eheff komme att in
taga en i motsVarande mån ,självst!ändigare 
stJällning. För ombildande av hyroehefs
tjänsten till en avdelningsehefstjänst ob
serveras ett tillägg aN '6,000 ma,rk. d) Enär 
a11bet·ena i ministeriet ökas, är ytterligare 
en ll!ttache med 39,000 mark i grundlön 
erforderlig, och av samma anledning .'be
ihiöves en extra maskinskriverska med 18,000 
mark i arvode. TiUäggen utgöra 57,000 
mark. e) För stenog·ra,feringskunniga ren-

skriverskor erfordras likaså ett tillägg av 
6,000 mark, emedan s'tenogra;fel'ing allt 
oftare komlmer i fråga. f) En •stor del av 
byråns för ersättnings- och al'Vsärenden ar
bete .utföres för närvarande av en !kanslist 
llJV lägre löneklass med 24,000 mar'k i 
grundlön. I anseende till den arbets
mängd kanslisten åligger, föreslås, att 
grundlönen skulle höjas med 6,000 mark. 
g) En kansiistbe1fattning av lägre llJVlö
ningsklass, med 24,000 mark i grundlön, 
föreslås uppflyttad till den JJJögre avlö
ningsklassen, ·emedan !kanslisten sköter 
tredje registratorns åligganden. För än'da
målet har uiJiptagits ett tillägg av 1,500 
mark. h) Till anslaget för avlönande av 
tiLlfällig arbetskraft m. m. föreslås ett till
lägg av 71,000 mark för handhavandet av 
informationen till utlandet. i) En vakt
mästarbefattning av lägre avlöningsklass, 
vars innehavare har inemot 20 tjänsteår i 
befattningen, föresMs uppflyttad till den 
högre avlöningsklassen. Härav föran:ledes 
en merutgift av 1;500 ma:rili:. j) T~vå sta
fettsysslor, vi1kas innehavare utföra aLla 
på en vaktmästare ankommande göromål 
för en lön av 10,000 mark, föreslås att om
bilda~S till biträdande vaktmästarbefattnin
gar med 12,000 mark i arvode, varför en 
merutgift av 4,000 mark observeras. -
Inalles tillkomma 340,700 ma:t1k. 

Momentets. slutsumma ökas med 334,700 
mark till 3,546,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,147,775: 10 
, 1936 , ....... mk 3,145,031: 85 
, 1937 (statslförsl.) ... mk 3,212,200;-
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3. Expensmedel. T i l l k o m m e r: a) 
En stor del av ministeriets inventarier er
fordrar reparation och ytterligare flere 
skåp äro behö:vHga. För dessa ändamål 
förestås ett ansla!g av 20,000 mark i en
gångsutgift. b) Då informationsverksa:rruhe
ten utökats, har åtgången arv viss~a förnö
denJheter blivit större. Aw denna anledning 
er,fordras ett tillägg ,a;v 10,000 marik. 

Momentets slutsumma 'ökas med 30,000 
rnarik till 180,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ rmk '89,748: 60 
, 1936 , ........ mk 169,942: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 150,000:-

4. Telegram-, post- och telefonkostnader. 
Anslaget har befunnits otillrä~0kligt, oaktat 
man för nedbringande arv kostnaderna allt
mer använt sig av luftpost i stället för te
lefon oc!h telegra'f. Anslaget föreslås höjt 
med 30,000 mark 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark till 370,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 3:39,992: 70 
" 1936 " ........ Ink 3:39,'919:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 340,000:-

5. Dispositionsmedel. På grund av ökade 
representationskostnader föreslas anslaget 
för!höjt med "2~5,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark till 150,000 marlk. 

År 1g,35 (hoksl.) ........ m'k 125,000:-
" 193:6 " ........ mk 125,000:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 1215,000: -

II. Ordinarie utrikesrepreselllta!tionen. 

Legationerna. 

1. Avlöningar. A :v g å r: Då det ifråga
satts, att för Haag och Bryssel skulle in
l1ättas en gemensam legation, kan en lega
tionssekreterartjänst indragas. Härarv för
anledes en minskning arv 162,000 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Emedan snart tjugtU 
år förgått sedan den förordning staJdfästes, 
:varigenom landets utrikesrepresentation or
ganiserades i dess nuvarande ,form, och då 
under de därpåföljande krisåren den ut
ländska representationen inskränktes, till
satte statsrådet i bö~jan av innevarande 
år en kommitte Iför övervägande av cfrågan 
om denna representations omorganisering. 
På grund av det betlänkande denna kom
mitte avgivit och med ~bealktande av, att 
representationskostnaderna för vissa lega
tionsehed'ers vidkommande avsevärt stigit, 
föreslås, att ortsförihöjnirrgarna i andra 
grup1pen skulle ökas för minister frlän 
183,000 mark till 213,000 mark oCih för le
gationssekreterare från 98,000 mark till 
104,000 mark samt att 'till nämnda grupp 
skulle överiföras, förutom den redan förut 
dithörande legationen i Berlin, legationerna 
i Paris, Geneve, Moskiva ocib. Stockiholm. 
Till dessa tillägg erfordras 35:6,000 mark. 
b) En:är Italiens ~e<konomiska och finansiella 
politiJk uppenibarligen kommer att i fram
tiden bygga ,på en \klortvarig reglering arv 
handels- och betaJningsförhällandena, ökas 
legationens i Rom arbete i så hög gra:d, 
att det svårligen 1kan utan en ordinarie 
atta0he utföras. Dessutom är Finlands le
gation den enda i Rom, som ej har någon 
legationssekreterare, va,mör Finland, da vid 
legationen i fråga ej heller finnes någon 
attache, under sändebudets semester- och 
tjänsteresor måst reda sig TI:tan en sådan 
tillfällig chef, som kunnat upprätthålla 
normala fö11bindelser med italienska utri
kesministeriet. Fördenskull föreslås, att 
vid legll!tionen i Rom inrä:ttas en att8Jche
tj~änst med en tota:la'vlöning av 110,000 
mark. c) I Re;val fanns förut en legations
sekreterartjärrst, som av 1'\parsamhetss:käl 
blev under krisåren in:dragen. Då legatio
nen i Reval åligger en lhel del uppgifter, 
som krärv:a större erfarenihet än a:v en 
attache kan fordras, föresrås, att a:tta:cihe
tjänsten ombildas till en legationssekrete-
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rartjänst med en totalavlöning av 120,000 
mark, för vilket ändamäl föreslås ett till
]ägg av 43,000 mal'k. d) Till legationens 
i Tokio uprpgifter hör numera att jäinNäl 
representera landet i Kina. Vid legationen 
fanns förut en extra legation:sattacM med 
110,000 mal1k i lön, men under \kristiden 
omb1ildades denna befattning .tiLl en kansli
biträdes/befattning med 78,000 mar!k i lön. 
För att det ökaide a11betet mä kunna bliva 
behörigen utfört, föreslås, att nämnda 
kansl~biträdestj•änst skulle ombildas till en 
ordinarie attacih&tjänst. För ändamålet 
observeras ett tiUägg arv 32,000 mark. A v 
samma orsak berhöves vid legationen ett 
kanshbiträde med en total avlöning av 
48,000 mark TiUäggen unrder denna punkt 
uppgå till 80,000 mark e) Vid legationen 
i Stockholm behöves en pressattache, för 
vam avlönande föresläs ett tilLägg av 
105,000 mark. f) Vid legationen i Rio de 
Janeiro finnes, förutom en attach€, endast 
en vaktmästare, som ut'för kanSIHarrbeten. 
Enär de ökade kommersiella ärendena 
ej !kunna skötas med en sä obetydlig 
personal, föreslås, aJtt där inrättas en 
kansliMträdes/befattning med 57,000 mar!k 
i avlöning. g) I Buenos Aires och Rio de 
J aneim :hiar hela tiden •funnits en extra 
a'tJtach€ i vardera. Dessa belfattningar före
sl'ås omändrade till ordinarie attacrhebelfatt
ningar. Av denna omorganisation 'fömn
ledas inga merutgifter. h) Nederländernas 
och Belgiens sammanilagda ihanrdelsutbyte 
med Finland •Uppgår ärligen till mer än 
en miljard finska m3Jrk. Hittills har Fin-
1and det oaktat icke haft nagon självstän
dig diplomll!tisk representation i någotdera 
landet, utan ihar den i Oslo bosatta mi
nistern varit ackrediterad även i Neder
Ianderna och det i Paris bosatta sändebu
det i Belgien. De flesta ·Övriga stater ihava 
befullmäktigarde ministrar såväl i Haag som 
i Bryssel. Då ett framgångsrikt bevakande 
a<v handelsintressena ovillkorligen kräver, 
att legations0hefen är stadigva.rande hosatt 

inom sitt verksamhetsområde, o0h då å 
andra sidan en gemensam representation 
för bägge länderna i anseende till den be
tydande överensstämmelsen mellan förhål
landena i Belgien och N ederländerna liksom 
även territoriellt sett är möjlig, föreslås 
inrättande av en själ<vs1fåndig legation, för 
vars eherf ohserwerats 240,000 mark i total
avlöning. i) Då en legationssekreterares 
grundlön för närvarande utgör 57,000 
mark, medan i motsvarande ställning va
rande tjänstemäns vid utrikesministeriet 
löner uppgå ·till 63,000 oeh 69,000 mal.'lk, 
föreslås, att grundlönen för legationsselkre
terare Skurlle höjas till 63,000 mark. Dä 
motsvarande avdrag göras ä ortsförnöjn:in
garna, föranledes Hämv ingen merutgift. 
j) F·ör lagenliga ålderstillägg har observe
rats ett tillägg av 21,900 mark. - InaUes 
tillkomma 1,012,900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 850,900 
mark till 12,5,25,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 10,801,01•5: 40 
, 19'3!6 , mk 10,951,011: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 11,67•5,000:-

2. Hyra, värme och lyse för ämbetsloka
ler (förslagsanslag) . A v g å r: Då legatio
nen i Moskva fått ett eget hus, utgår dess 
hyresanslag, 400,000 mark, ur utgiftsstaten. 

T i U k o m m e r: a) Till ihyresu tgifter 
för legationen i Haag och Bryssel reser
veras ett tillägg .av 50,000 mark. b) Med 
anledning arv stegra<de utgifter för värme 
föreslås ett tillägg av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
250,000 mal'k till 2,320,000 martk. 

År 1935 (boiksl.) . . . . . . . mk 2,281,299: 96 
" 193·6 " ....... mik 2,483,5>62: 16 
, 1937 (sta:tsförsl.) ... mk 2,570,000: -

3. Expensmedel. A v g å r: Anslaget av 
1•50,000 mal1k för möblering av legationen 
i Rio de Janeiro utgår. 

T i l l k o m tm e r: a) För m'ohlering .av 
legationen i Haag och Bryssel föreslås ett 
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anslag av 150,000 mark. b) Då ex~pens

med!len ej räckt till f'ör komplettering av 
inventarierna, föreslås för onndgäng~lig 

komplettering av legationernas inventarier 
ett tillägg av 150,000 mark. 

Momentets :slutsumma ökas med 150,000 
mark till 2,455,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... m:k 2,023,544: 05 
" 19316 " ....... mk 2,090,006: 02 
, 1937 (statsf.örsl.) mk 2,305,000:-

4. Utgifter för legationernas fastigheter. 
T i l l k o m m e r: a) Då utgifterna för lega
tioniShlJ.set i Moskiva under nlästa år iböra 
utgå rör hela året, .erfordras ett tillägg av 
140,000 mark. b) Främst på grund av pris
stegringen på bränsle har under momentet 
observerats ett tillägg av 80,000 mark. 

Momentets slutsumma okas med 220,000 
mark till 900,000 ma11k. 

År 19315 (boksl.) ........ mk 738,626: 20 
, 1936 , ........ mk 790,551: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 1680,000: -

U t sända konsulm·. 

5. Avlöningar. Tillkommer: a) Till 
generalkonsulatets i Prag anslag för avlö
nande av extra personal och vaktmästare 
föreslås ett tillägg av 10,000 mark. b) Vid 
generalkonsulatet i Shang1hai finnes endast 
en vicekonsul. Med beaktande aN att det 
&ven i Kina borde finnas en bättre avlönad 
tjänsteman, emedan han är vår enda 
ordinarie representant därstädes, föreslås, 
att tjänsten måtte ombildas till en konsuls
tjänst och avlöningen däri höjas med 
30,000 mark. c) KansE·personalens i Shang
hai avlöning är oti]lräcklig, varför ett till
lägg därtill av 25,000 mark föreslås. 

•Momentets slutsumma ökas med 65,000 
mark tiU 3,526,000 mark. 

År 1935 (ib<jksl.) ....... mik 13,167,441: 60 
, 19.36 , . . . . . . . mrk 3,'255,.387: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 3,4161,000: -

7. Expensmedel. Enär expensmedlen ,på 
grund av prisstegringen och ökad verksam
het ej räckt till, föreslås, att ansilaget höjes 
med 60,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 60,000 
mark till 460,000 mark. 

År 193•5 (boksl.) ........ mk 388,720: 50 
, 193~6 , ........ mk 476,202: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 400,000:-

H ono1·ärkonsulet·. 

8. Övrig konsulär representation och in
formation. Vår utländska representation 
bör vidare utNecklas jämsides med vår ex
ports expansionssträvanden, var.vid bl. a. 
representationen genom honorärkonsuler 
bör förstärkas genom .til1sättande av 
finska sekreterare 'Vid de viktigaste 
honarårkonsulaten till fortsatt förverkli
g~ande aiV det i sådant avseende tidigare 
uppstJälida prbgrammet. Då exportverk
samheten utvecklas, erfordras ökade anslag 
även för understödjande av till fromma för 
exporten verkande organisationers och i de 
v:iktigaste exportländerna inrättade han
delskamrars ve11ksamhet. Under momentet 
f.öres:1ås sammanlagt 170,000 mark i tiUägg. 

Momentets slutsumma okas med 170,000 
mark till 1,550,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,1<57,033: 05 
mk 1,271,479: 95 
mk 1,380,000:-

Övriga utgifter fö1· ordi%arie utrikesrepre
sentationen. 

11. Diverse utgifter. A v g å r: Ans;lwget 
av 120,000 mark i engångsutg~ft för åstad
kommande av en för de nordiska länderna 
gemensam ekonomisk .publikation utgår ur 
momentet. 

T i l l k o m m e r: Utrve0klingen och ut
vidgningen a<v Finlands internationella 
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föDbindelser ställer ant större fordrin
gar på propaganda för landet, vi-lken 
hittills dessvärre varit rätt försummad. 
För a t t propagandan för vårt land i 
utlandet må kunna på en del områden 
bringas i överensstämmelse med tidens 
krav, borde anslaget under momentet avse
värt ökas. Föl:jande tilJiägg föres:läs: a) De 
anslag, som under de senaste åren för pro
pagandaandamål ställts till legationernas 
förfogande, harva befunnits otillräckliga, 
varför en förhöjn'ing a'v dem från 327,000 
mark till 459,000 mark ifrågasatts. I denna 
summa ingå även de propagandaanslag som 
äro arvsedda att bevitjas gene:na'ltkonsulaten 
i New York, Montreal och Shanghai. 
Tillägg 132,000 mark. b) Utrikesministe
riet har till förfogande hittills haft 
en visserligen myeket föråldrad, men 
dock i någon mån användbar under 
åren 1925-1930 trydkt litteratur på främ
mande ~pråk, berörande Finlands geografi, 
sociala fövhållanden, rkonst o. s. v., men 
har ä1ven den numera nästan helt föl'bru
kats. Då en vidstr,äckt spridning av dylik 
tidsenlig litteratur är för 'propaganda nöd
vändig, borde för utgivning av nya. pu'bE
kationer på samma områden reserveras 
100,000 mark. c) För anordnande av ut
l'ändska tidningsmäns resor till Finland 
föresJ'å:s ett anslag av 100,000 mark. d) För 
att legationerna må lmmna förevisa av in
dustriella 'inrättning1ar belkostade filmer, 
borde å:t desamma anslmffas smarfilms
rupparater. För anskaffande av fem så
dana apparater föreslås ett anslag a:v 
1'50,000 ma11k. - InaUes tiillkomma 482,000 
mark. 

Momente'ts slutsumma ökas med 362,000 
marrk till 1,436,000 mal1k. 

År 19,3,5 (boksl.) ....... mk 949,117: 65 
, 19,36 , ....... mk 927,063: 85 
, 19:37 (sta.tsförsL) ... mk 1,074,000:-

12. statsverkets gårdar i Petersburg. 
Med anledning av prisstegringen på bränsle 

erfordras ett tillägg av 30,000 mark. Mo
mentet slutar å 430,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 385,200: 35 
" 1936 " ........ mk 372,636: 75 
, 1937 (stats!försl.) mk 400,000: -

14. Anslw,ffning av automobiler (en
gångsutgi'ft). Denna gång borde en ny 
automobil anskaffas tiU legationen i Paris. 
F~ör ändamålet föreslås ett anslag ,av 75,000 
mar'k i engångsutgift. Momentet slutar å 
75,000 mark. 

År 1935 (~sl.) ....... . 

" 193.6 " , 1937 ( statsförst) ..... 

mk 137,97'5: -
mk 7 4,969: 40 
mik 75,000:-

III. Tillfällig utrikesrerpresenmtti:on. 

1. Tillfällig representation vid diploma
tiska konferenser (förslagsanslag). Då an
slaget har befunnits oWlräckligt, föreslås 
det förlhöjt med 300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
mark till 1,300,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mik 1,159,732: 05 
, 193,6 , ....... mk 1,336,536: 80 
, 1937 (statsrförsl.) mik 1,000,000: -

I:V. Särskilda Ml/S,lag. 

2. Kostnader för <tnedellösa finska med
borgares hemsändande m. m. (förslrugs
anslag). l\!Ied stöd a v vunnen ertfarenhet 
klan anslaget nedbringas med 200,000 mark. 

Momentets shrtsumma minskas med 
200,000 mark till 400,000 mark. 

År 1935 (bobl.) ........ mik 502,886: 10 
, 193r6 , ........ mik 305,816: 40 
, 1937 (statsförs'l.) ..... mik 600,000:-

3. Ersättning för kurs- och prisväxlingar 
(.:llörslagsanslag). l\!Ied anledning av pris
nivåns stegring borde tilläggsproc.enten för 
de skandinaviska ländernas vidkommande 
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höjas från 12 % till 20 % samt för 
Förenta staternas och Englands från 
12.5,% till 30 %. Anslaget förslår till 
dessa förhöjningar, varför detsamma obser
verats med samma !belopp som förut. 

År 1935 (bokSl.) ....... mk 7,710,827: 93 
" 1936 " ....... mk 7,218,436: 87 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 8,100,000:-

5. Bekantgörande av finska produkter i 
utlandet. Det är meningen, att anslaget 

användes till understödjande av organisa
tioner, vilkas ekonomiska ställning är så 
svag, att de ej själVIa äro i stlån!d att i till
räcklig mån draga försbrg om bekantgöran
det arv sina prodUJkter i utlandet. Momen
tets slutsumma förblir o:llörändrad. 

År 19,35 (bolksl.) . . . . . . . . mk 249,999: 85 
" 1936 " ........ mk 299,225:-
, 1937 (statsförst) ..... mk 300,000:-

Jämfömnde trublå över utgifterna under 5 huvudtiteln, SMillll.anSitäillda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + l år 1935 år 1936 år 1937 Summa 
Minskning-

I. Ministeriet för utrikesärendma 3,881,851: 40 3,963,530: 95 4,027,200 + 419,700 4,446,900 
II. Ordinarie utrikesrepresen ta-

tionen .................... 23,370,823: 06 23,905,054: 68 25,410,000 +1,657,900 27,067,900 
III. Tillfällig utrikesrepresentation 1,159,732: 05 1,336,536: 80 1,000,000 + 300,000 1,300,000 
IV. Särskilda anslag .......... 13,408,796: 73 12,497,073: 82 l 12,860,000 - 200,000 12,660,000 

Summa l 41,821,203:24 l 41,702,196:25 l 43,297,200 l +2,177,600 l 45,474,800 
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Sjätte Huvudtiteln. 

Justitieministeriet, domstolarna, statsåklagarna och till justitieministeriet 
hörande förvaltningsgrenar • 

I. Justitieministeriet. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, vilka innevarande år 
ut,giåJt1J ur 3!ns<laget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erf,ordras i tillägg till löner 
r4!2,,500 mark samt trll ålderstrilägg 
20,000 mark ,eller sammanla.gt 162,1500 
ma11k. b) Enlig1t vid propositimJJeU< fogad 
bilaga ant:edknas i tillägg tiH grund
Wner 3,7,1500 ma.r'k oCh t:ili ålderstillägg 
5,000 'ma<~ el'ler srummailllagt 42',500 
mark. •c) Till avlöna'llld!e av extra ordi
narie tjäns.temä:n vid föreningsregisterby
rån ·har i u:t,gift.s;staten :för innevarande 
år upp:tagits •ett an,sla1g av 3:6,000 mark. 
För närva,rande fi1mas vid byrån 'Såsom 
extrwo,rdin1a.de tjän:srteniän en extra no~ 

tarie oc:h ·eii,t extra kansli'biträde. Av 
dessa har den förstnämnda tjänat vid 
föreningsregisterbyrån i en fortsättning 
sedan mars 1934 och den senare sedan no
vember 1935. De äro oundgängliga för 
verksamheten vid föreningsregisterbyrån. 
Extra notariens avlöning är inneva
rande år 21,000 mark i året och extra 
kanslibiträdets 13,200 mark i året. Dessa 
avlöningar uppgå sålunda sammanlagt till 
34,200 mark i året, varför till avlönande av 
tillfällig arbetskraft endast 1,800 mark för 
hela året återstå. De nuvarande avlönin
garna äro i anseende till åliggandenas na
tur och mängd allt för låga; och erfordras 

3217-37 

för dessa avlöningar nästa år 38,000 mark. 
Då det dessutom vid föreningsregisterbyrån 
på grund av den alltjämt tilltagande ar
betsbördan är nödvändigt att till förhind
rande av dröjsmål med ärendenas avgö
rande under förra hälften av nästa år an
lita tillfällig arbetskraft, för vilket ända
mål ett anslag av 3,000 mark påkallas, 
måste för avlönande av extraordinarie 
tjänstemän vid föreningsregisterbyrån un
der nästa år reserveras sammanlagt 41,000 
mark. Tillägget utgör 5,000 mark. d) Intill 
början av år 1927 fanns vid lagberednin
gen en yngre vaktmästarbefattning, som 
åtföljdes av en grundlön av 16,800 mark i 
året. Från början av sagda år indrogs 
denna befattning emellertid; och anställdes 
där i stället en stafett. Då det blev nöd
vändigt att till justitieministeriets sta
tistiska och föreningsregisterbyråer er
hålla en vaktmästare, ändrades stafettbe
fattningen till en biträdande vaktmästar
befattning med ett årsarvode av 12,000 
mark; och skulle denna biträdande vakt
mästare, förutom de på stafetten vid lag
beredningen ankommande åliggandena, 
handhava jämväl vid nämnda byråer före
kommande vaktmästargöromål· Från bör
jan av innevarande år har hans årsarvode 
höjts till 15,000 mark. Då denna befatt
ning, vars innehavare på sätt och vis måste 
draga försorg om tre särskilda byråer, är 
mycket arbetsdryg och jämväl av bestående 

19. 
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natur, föreslås, att befattningen måtte om
bildas till en yngre vaktmästarbefattning, 
som åtföljes av en grundlön av 15,600 mark 
i året. Detta tillägg utgör 600 mark. 
e) Fångvårdsavdelningens utgiftsstat upp
tar ett anslag av 10,800 mark till avlönande 
av en biträdande vaktmästare. Då det med 
ett arvode av nämnda belopp varit svårt 
att till befattningen erhålla en tillförlitlig 
person, som skulle stannat där en längre 
tid, föreslås att biträdande vaktmästarens 
årsarvode höjes till 13,500 mark. Detta 
tillägg utgör 2,700 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 213,300 
mark till 3,403,500 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 2,934,909: 90 
, 1936 , mk 2,977,434: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,190,200: -

3. expensmedel. A v g å r: Den under 
detta moment i utgiftsstaten för inneva
rande år upptagna engångsutgiften av 
27,900 mark utgår. 

Tillkommer: a) Till statistiska 
byrån har en andra telefon måst anskaffas. 
Med anledning härav och då anslaget, 
10,000 mark, även annars visat sig vara 
allt för litet, föreslås under momentet ett 
tillägg av 2,000 mark. b) För elektrifie
ring av statistiska byråns gamla additions
maskin och för förnyande av en annan 
enahanda maskin har under momentet så
som engångsutgift upptagits 8,000 mark. 
c) Det anslag, som upptagits till expens
medelsutgifter vid fångvårdsavdelningen, 
har under de senaste åren visat sig otill
räckligt; och erfordras under momentet ett 
tillägg av 5,000 mark. d) Med anledning 
av lokalutvidgning för fångvårdsverkets 
centralfångregister måste ytterligare inven
tarier anskaffas. För detta ändamål samt 
för partiell förnyelse av tidigare inventa
rier erfordras under momentet i engångs
utgift 5,000 mark. - Tilläggen utgöra 
sammanlagt 20,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 7,900 
mark till 131,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 98,373: 10 
, 1936 , . . . . . . . . mk 128,351: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 139,400:-

5. Hyres-, värme- och lysekostnader för 
ämbetslokaler (förslagsanslag). Momentets 
rubrik har ändrats. Tillkommer: 
a) Då lokalutrymmet för centralfångre
gistret måst utvidgas och då vedprisen 
fortgående stigit, erfordras under momen
tet ett tillägg av 10,000 mark. b) För lag
beredningen, som tidigare varit inrymd i 
staten tillhöriga gården N: o l vid Berg
mansgatan i Helsingfors, har, enär den 
nödgats upplåta sin lokal åt sjöfartsstyrel
sen för sjökartaverkets behov och då i öv
riga staten tillhöriga gårdar lämplig lokal 
ej kunnat upplåtas för lagberedningen, ny 
lokal måst upphyras i Riddarhuset, för 
vilken årshyran jämte värme utgör 
36,000 mark. Detta belopp bör alltså upp
tagas såsom tillägg under momentet. 
c) Tryckfrihetsbyrån har likaså varit nöd
sakad att från den l juni innevarande år 
avflytta från staten tillhöriga gården 
N: o 4 vid Fredsgatan i Helsingfors till en 
i ett privathus inrymd ny lokal, för vilken 
årshyran jämte värme uppgår till 24,000 
mark. Detta tillägg utgör 24,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 70,000 
ma:rk till 105,000 mark 

År 1935 (boksl.) ......... mk 30,492: 25 
, 1936 , ......... mk 29,958: 65 
, 1937 (statsförsl.) ...... :mk 35,000: -

6. Trycknings- och inbindningskostnader. 
Momentets rubrik har avfattats i överens
stämmelse med de under detsamma regel
bundet utgående utgifter. MOmentets slut
summa föl"blir oförändrad. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 320,683: 30 
" 1936 " ........ mk 308,174:-
, 1937 (s1iatsförsl.) ..... mk 280,000: -
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II. Högsta domstolen. 

1. Avlöningar. A v g å r: Enär yngre 
justitiesekreteraren Valter Maliniemi, som 
numera hänföres till VI avlöningsklassen, 
ej vidare är berättigad till det honom i 
egenskap av kamrerare på indragningsstat 
tillförsäkrade personeHa arvodestillägget av 
10,500 maTk, som upptagits i utgiftsstaten 
för innevarande år, följer därav att 10,500 
mark avgå under momentet. 

T i Il k o m m e r: För de löneförhöjnin
ga1r, som inn•evarande år utgå ur ansilaget 
undler 1'5 Ht. II kap. 12 mom., erfordras i 
tiollägg till g"rundlöner 12'7,500 mark, och i 
ålderstiHäg~g m,ooo marlk eller sammanlagt 
142,500 mark. ,b) E,nligt vid ,propositionen 
fogad bilaga antecknas i grundlönstillägg 
72,000 mark och i åldemtillägg 9,000 mark 
eller sammanla.gt 81,000 mark. c) För 
ålderstillägg bör reserveras ytterligare 
6,000 mark och för familjetillägg 3,000 
mark. - Tilläggen uppgå sammanlagt till 
232,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 222,000 
mark till 4,595,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,349,972:-
" 1936 " . . . . . . . mk 4,362,648: -
, 1937 (statsfö~sl.) .... mk 4,373,500:-

5. Tryckningskostnader. Med anledning 
av att tryckningskostnaderna för publika
tionen, som omfattar redogörelser för och 
meddelanden om Högsta domstolens avgö
randen, hava stigit, har till anslaget ett 
tillägg av 10,000 mark observ·erats. Mo
mentets slutsumma bli;r 30,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ......... mk 18,085:-
" 1936 " ......... :zn!k 17,352:-
, 1937 (statsförsl.) mk 20,000:-

6. RegiJste,rredigering (reservationsan.
slag) (ny,tt). U:nder flere år 'har i hög
Sita domstol1en samlatiS efter uppslagsord 
'Oirdna,de !kortregister över av:görand:en, 
vilka synts äga betydelse ur synpunkten 

av en1hetlighet och säkerhet i Jagskipnin
gen. Registret torde nu omfatta omkring 
6,000 kort. Det vore, delvis föråldrat som 
det redan är, i behov av granskning. För 
att det måtte ·bli lättare att använda och 
icke underkastat de risker, som kunna följa 
av att kort gå förlorade eller omblandas, 
samt för att det måtte lända till gagn för 
vidsträc<ktare kretsar, som äro i behov av 
ett sådant register, borde det nödvändigt 
försätta·s i try/Ckfärdigt skick och publi<ce;ras 
i bokform. Till reda:ktör för ett sådant re
gister har en därtill kompetent person er
ibjudit sig mot en gottgörelse av 2,000 mark 
pe.r trycka:rlk, oeh arbetets •omfatltning har 
berwknats till omkring 25 tryckark. Redi
geringsarbetet komme i enlighet därmed 
att kosta omkring 50,000 mark. Utgivet i 
tryCik torde registret kunna förutsättas 
vinna så pass god åtgång, att förläggare 
för detsamma kunde erhållas utan åt
minstone nämnvärt tryckningsbidrag ur 
statsmedel. För genomförandet av ifråga
varande plan, vilket torde kräva en tid av 
över ett år, föreslås i utgiftsstaten för 
nästa år observerat ett reservationsanslag 
av 50,000 mal'k. 

Momentets slutsumma är 50,000 mal'lk. 

III. Högsta förvaltningsdomstolen. 

1. Avlöningar. T Hl 'k o m m e r: a) För 
de looeförhöjn:ingwr, som inneV'all'ande år 
utg1å ur ansla:ge.t under 1'5- Ht. II kap. 
1Q mmn., ,erfordra~ i tiUägg till grund
löner 69,000 mark och till ålderstillägg 
8,000 mark 'eller sammanlagt 77,000 mark. 
b) Enligt vid p,:vopositionen foga:d bilaga 
autecJknas i tillägg till grundl'ön,er 54,000 
mark och tHl iå:ldemtillägg 5;500 mwrk 
eller samman'lagt 59,1500 mark. c) I en
li:ghet med Regeringens till Riksdagen 
inneva:ratnde år ruvla.t:na pmposition har 
vid högsta förvaHillingsdomstolen fron ·den 
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l aJUgusti detta å•r inrruttats 2 nya för
v·a1tningsråd!stj:änste.r, l yngre förvalt
ningssetkreteraretjänst av högre avlönings
klass, 2 yngre förvaltningssekreteraretjän
ster av lägre avlöningsklass och likaså 2 
renskriverskebefattningar. Detta medför 
från början av nästa år •ett utgiftstillägg 
Iför ,grundlöner med satmma:nlagt 41311,000 
mark och för ålderstillägg med 51,000 
mark. Dessa tillägg utgöra sammanlagt 
482,000 mark. d) Då det synes uppenbart, 
att nödig lättnad och avlägsnande av 
arbetsanhopningen ej kommer att ernås ens 
med sålunda ökade arbetskrafter, före
slås,. a:tt vid hög.sta förvwltningsddmstol'en 
Ifrån ingången av nästa år må;tte in,räittas 
ytterltiga.r,e en ny förva:l:tningsrådstj·änst. 
HäiraV' föra:nlede,s i tiJ.lägg till grundlöner 
100,000 marlk och till ålderstillägg 12,000 
ma1rk. Dessa ·tiHägg utgöra. sammanlagt 
112,000 mwrk. e) Fö1r eventuielila· n.ya ål
dm·stilläig1g har y.tterligare ohse.rv"era:ts ett 
tillägg av 7,000 marok. 

Momentets slutsumma ökas med! 7:37,500 
mwrk till 3,:1\14,·800 mwrik. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,143,594:-
" 1936 " ....... mtk 2,191,860: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,377,300:-

2. Extraordinarie personalens arvoden. 
Tillkommer: a) Med anledning av 
ökningen av arbetskrafterna vid högsta för
valtningsdomstolen före.Slås, att det till ar
voden åt övrig extraordinarie personal, 
utom extra föredragande, i utgiftsstaten 
för innevarande år upptagna anslaget av 
120,000 mark måUe ökas med 10,000 mark 
och det för extra renskrivning reserverade 
anslaget höja:s med 10,.700 mmrk. Dessa 
tillä!gg utgöra sammanlwg.t 2·0, 700 mark. 
b) ~ alktmästarbi·tll'äde:ts arvode, smn 
utgiftsstaten för inne'Varand,e åJr är upp
taget till 11,700 mark i året, föreslås för
höjt till 12,000 mark eller till samma belopp 
som er'lägges åt vaktmästarbiträde i samma 

ställning vid högsta domstolen. Detta till
lägg utgör 300 mark. 

Momentets slutsumma ijkas med 21,000 
mark till 301,000 mark. 

År 1935 (1b<Yksl.) ........ mk 289,626: 25 
, 1936 , ........ mk 297,109: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 280,000:-

3. Expensmedel. A v g å r: I utgifts
staten för innevarande år såsom engångs
utgift upptagna 8,000 mark avdragas å 
anslaget. 

T i 11 k o m m e r: a) Av ovan föreslagna 
ökning av arbetskrafterna vid högsta för
valtningsdomstolen följer, att för renskri
verskorna måste anskaffas en ny skrivma
skin, viVket medför en engångsutgift :enligt 
nuvarande pris av 5,500 mark. b) För ökad 
förbrukning av kansliti:Ubehör måste reser
veras 24,500 mark. - Tillägg sammanlagt 
30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 22,000 
mark till 85,000 mark. 

År 1935 (<boksl.) ......... mk 49,993: 80 
" 1936 " ......... mk 50,000:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 63,000:-

4. Underhåll och belysning av ämbetslo
kalen (förslagsanslag) . Beroende på u t
vidgningen av högsta förvaltningsdomsto
lens lokal har under momentet upptagits ett 
tillägg av 4,000 mark. Momentets slut
summa blir 24,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 15,242: 35 
" 1936 ' ' ......... mk 17,358: 45 
, 1937 (statsförsl.) mk 20,000:-

5. Tryckningskostnader. T i 11 ik o m-
m e r: Med anledning av att trycknings
kostnaderna för publikationen ,Högsta för
valtningsdomstolens utslag'' stig! t, har un
der momentet observerats ett tillägg av 
13,000 mark. 'b) Beräknad ökning av öv
riga tryckningsarbeten föranleder under 
momentet ett tillägg av ytterligare 7,000 
mark 
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:Momentets slutsumma ökas med 20,000 '5,000 mark påka:llat. Momentets slut-
mark till 45,000 mark. summa bli•r 2'5,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 24,989:
mk 24,908:
mk 25,000:-

6. Registerredigering (reservationsan-
slag) (nytt). Nyligen fullbordades ett 
register för högsta förvaltningsdomstolens 
avgöranden unde.r åren 19118'-l9G2. 
Nämnda regis•Ver hrur i prruktiken visa,t sig 
vara till synnerlig nytta. Enär det 
likväl slutar redan med år 1932, vore det 
önskvärt att det skulle kompletteras med 
ett femårsregister, vilket alltså skulle hän
föra sig till avgörandena under åren 
1933-1937. För åstadkommande av ett så
dant register föresläs i utgiftsstaten för 
nästa år ett reservationsanslag av 25,000 
mark. 

Momentets slutsumma iblir 25,000 mark. 

IV. Hovrätterna. 

1. Avlöningar. T'illkommer: a) För 
de lön<ef,ö.rhöjningar, som inne;v;arande ålr 
utgå ur ans•laget under 15 Ht. II kap. 
12 mrolm., erfordra!S i ti<H'ägg till grund
löner 397,800 mark och tiH ålderstillägg 
49,000 mark eHer sammanlagt 446,800 
ma1rk. b) Enligt vid propositionell' fogad 
bilaga anteclkna·s i, tjilägg t'ill grundlöne•r 
1216,000 mark och tin åld1erstillägg 20,000 
mall:i:k, eller sammanlrugt 146,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 592,800 
mark till 8,876,800 mark. 

År 1935 (1boksl.) ....... mk 8,080,756:-
, 1936 , ....... mk 8,016,571: 10 
, 1937 (statsförsl.) mk 8,284,000:-

4. Resekostnade1· (förslagsanslag). An
slaget hair visat sig ~tiHrärclkligt särskilt i 
fr'å,ga om dEm' Vasa h•ovrätt tilldelad~ an
slag.sdelen och är till denna ett tillägg av 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 16,478:
mk 22,909:
mk 20,000:-

5. Expensmedel. A v g å r: Enär 5,000 
mark av det för innevarande år reserve
rade anslaget är av engångsutgiftsnatur, 
bör å momentet 5,000 mark avdragas. 

T i ll k o m m e r: Till V asa hovrät t 
måste anskaffas en ny skrivmaskin och er
fordras härför såsom engångsutgift 5,000 
mark. 

Momentets slutsumma 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

förblir 260,000 

mk 249,959: 20 
mk 249,499: 75 
mk 260,000: -

6. Presidenternas dispositionsmedel 
(nytt). Under detta nya moment upptages 
i dispositionsmedel åt presidenten vid varje 
hovrätt 3,000 mark. Momentets slutsumma 
blir 9,000 mark. 

7 (6). Värme och lyse (förslagsanslag). 
Enär vedprisen på senaste tid kännbart sti
git, har under momentet i tillägg upptagits 
sammanlagt 12,400 mark. 

Momentets slutsumma blir 99,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 75,239: 25 
, 1936 , ......... mk 88,597: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 86,600: -

V. Häradsrätterna. 

1. Häradshövdingarna, avlöningar. T i l l
k o m m e r: a) Regeringen har i enlighet 
med av Riksdagen uttalat önskemål fort
satt med uppdelningen av stora domsagor 
med anlitande av för ändamålet till förfo
gande ställda anslag. Sålunda har under 
innevarande år Helsinge domsaga tudelats, 
nämligen i Helsinge och Tunsula domsagor. 
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Likaså har genom omreglering av Viipuri 
och Rajajoki domsagor bildats en ny Äyrä
pää domsaga· Grundlönerna för härads
hövdingstjänsterna i Tuusula och Äyräpää 
sålunda bildade domsagor har fastställts 
till 69,000 mark. För dessa grundlöner 
erfordras nästa år alltså 138,000 mark och 
till ålderstillägg 16,560 mark eller sam
manlagt 154,560 mark. För eventualiteten 
att så vitt möjligt ännu detta år inrättas 
en ny häradshövdingstjänst med 75,000 
mark i grundlön och 9,000 mark i ålders
tillägg i året, måste för sagda ändamål för 
nästa år under momentet reserveras 
238,560 mark. För häradshövdingstjänsten 
i en annan ny domsaga, som skall inrättas 
under loppet av nästa år, borde ytterligare 
reserveras 40,000 mark. Dessa utgifter ut
göra sammanlagt 278,560 mark. b) I okto
ber och november nästa år komma härads
hövdingstjänsterna i Nykarleby och Pirk
kala domsagor, i vilka avlöningen utgår 
enligt det gamla avlöningssystemet, att, då 
tjänsternas innehavare uppnå avgångsål
der, ombildas till tjänster med grundlön, 
i vardera till ett belopp av 69,000 mark i 
året och bör för dessa grundlöner under 
nästa år reserveras 17,250 mark. c) Till 
grundlöner och ålderstillägg för fyra andra 
enahanda häradshövdingstjänster, vilka 
under innevarande eller nästa år eventuellt 
bliv,a vaikanta, måste reserveras 2'50,000 
mark. - För sagda ändamål bör sålunda 
reserveras sammanlagt 545,810 mark. Då 
i statsförslaget för innevarande år för före
fintliga häradshövdingstjänster, som bliva 
vakanta, samt för nya sådana reserverats 
173,600 mark, måste under momentet i till
lägg för nästa år upptagas 372,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 372,000 
mark till 4,872,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 3,671,253: 30 
mk 3,968,351: -
mk 4,500,000: -

2. Arvoden åt notarier i domsagorna. 
Till arvoden åt notarier, som skola anstäl
las i de nya domsagorna, har observerats 
ett tillägg av 66,000 mark. Med anledning 
av dessa utgifter har i inkomststaten under 
6 Avd. V kap. l mom. såsom överföring 
från lagmanstingsgästningsfonden uppta
gits 500,000 mark· 

Momentets slutsumma blir 1,710,000 
mark. 

År 1936 (boksl.) mk 721,800: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,644,000:-

3. Ersättning för tingsgästningsspann
mål (förslagsanslag). Sedan häradshöv
dingstjänsterna i Alavo, Liperi, Loimaa 
och Vehmaa domsagor övergått till det nya 
avlöningssystemet, har ersättningen för 
tingsgästningsspannmålen berä:lmats år 
1938 nedgå med 42:3,800 mark. Momtmtets 
slutsumma blir 1,096,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 2,040,452: 55 
mk 1,736,761: 45 
mk 1,520,600:-

4. Tings- och arkivlokaler (förslagsan
slag). Till följd av att lokalhyrorna stigit 
erfordras under anslaget 1ett tiUä:gg av 
140,000 ma,rk. Momentets sluusumma blir 
1,917,6,000 ma:rlk. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 1,791,629: 55 
mk 1,826,064: 60 
mk 1,836,000: -

5. Resekostnader för urtima ting i lan
dets nordligaste domsagor och för årstinget 
i Petsamo tingslag (förslagsanslag)· Ansla
get har beräknats kunna minskas med 
5,000 mark. _ 

Momentets slutsumma blir 10,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 8,151: 50 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 3,279: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 15,000: -
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VI. statsåklagarna. 

1. Avlöningar. För de löneförhö:jni!ngar, 
s:om inn,evamnde år erla!g.ts ur anslaget un
der 15 Ht. II ilmp. 12 mom., erfordras i 
grundlö:rrstiHä,gg 22,,500 mark och i ålders
tillägg 2,700 mairik eller samrrnanla,gt 2•5,200 
mark. 

Momentets slutsumma blir 316,600 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 280,320: -
mk 280,320: -
mk 291,400: -

VII. Ägodelningsrätterna. 

2. Resekostnader (förslagsanslag). Till 
följd av ökade tjänsteresor, särskilt inom 
Vasa ägodelningsrätts område, har under 
momentet antecknats ett tillägg av 10,000 
mark. Momentets slutsumma blir 137,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl·) ..... 

mk 116,715: 90 
mk 112,333: 30 
mk 127,000: -

VIII. Fångvårdsväsendet. 

Fängelserna. 

År 1936 funnos i fängelserna i medeltal 
7, 711 fångar eller per dag 812 färre än år 
1935, då medeltalet var 8,523. Då anta
let fångar innevarande år intill den 7 au
gusti nedgått till 6,345 har till grund för 
!kalkyleringen av utgiftsstaten tagits ett 
dagligt medeltal av 6,,800 fångar, eller 
1,000 :f1ångar mindre äin i statsrförsla'
ge.t för in·nevarande år förutsatts. Fån
garna!s f·örl'äg.gn~ng i uta·rheten i större 
omfattning än tidigare samt avsevärda 
prisstegringar hava dock till följd, att 
trots nedgången av fångantalet motsva
rande besparingar ej kunna åvägabringas, 

utan erfordras under en del utgiftsmoment 
tvärtom större anslag än de nuvarande. 

1. Avlöningar. T·i:llkommer: a) För 
de löneförhöjningar, som inneva·rande år 
utgått ur anslwget under J.~5 Ht. Iti kap. 
12 mom., erfordras i g·rundJlönsiiHägg 
2212.,~900 marik och i ålderstilllägg 18,300 
ma·r:k eller sammanlagt 24:1,200 ma11k. 
b) De åt innehavare av tj•äinst:er och 
befat·tn,ingwr vid :f1å.ilgvårdsväsendet år 
19i38 urtg1ående ålderstilläggen utgöra 
1,950,000 mark och familjetilläggen 827,000 
mark, vadan tillägget UIPPgår till 70,200 
mark. c) För fö.rkortande av vaktför
männens och vakternas sa~t övriga till 
vårdpersonalen hörande befattningshavares 
arbetstid från 216 timmar till 192 timmar 
inom fyra veckor, måste vid fängelserna 
anställas ett ökat antal befattningshavare, 
för vilket ändamål enligt uppgjorda kalky
ler erfordras sammanlagt 3,000,000 mark. 
Då övergången till förkortad arbetstid är 
avsedd att verkställas inom loppet av tre 
år, erfordras för år 1938 utöver det för 
innevarande år beviljade beloppet av 
1,000,000 mark ytterligare 1,000,000 mark. 
d) Då fångan ta1et tid'igare hastigt Slteg, öka
des 1cke fängelsernas personal i m()tslv:aran
de grad, utan ordnades fångarna i större 
bostads- och arbetsgrupper än tidigare. 
Sålunda måste vid arbeten inom hus och 
även i utarbeten under uppsikt av en vakt 
lämnas ända till 30 fångar, vilket ur syn
punkten av fångarnas behandling och sä
kerheten i fängelserna var ett kännbart 
missförhållande, varom bl. a. de då talrika 
rymningsfallen vittna. Ehuru fångantalet 
under senaste tider avsevärt nedgått, har 
personalen alltså med anledning härav icke 
i motsvarande grad kunnat minskas, utan 
hava bevakningsgrupperna reducerats, var
igenom antalet fångar, som stå under upp
sikt av en vakt, kunnat begränsas till 
10-20 och bevakningen sålunda gjorts 
effektivare· Observeras bör jämväl, att de 
vid fångvårdsväsendet anställda extraordi-
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narie vakternas lönenivå hittills varit allt 
för låg. Sålunda finnas ännu i stund som 
är 109 manliga vakter med ett månads
arvode av 1,000 mark och därunder och av 
dem hava många flere år stått i fångvårds
väsendets tjänst och äro därtill familje
fäder. Med beaktande av det både psy
kiskt och fysiskt ansträngande arbete, som 
fångvakterna få utföra, samt det ansvar, 
som pålägges vakterna, måste arvoden av 
sagda art anses allt för låga. I den mån 
fångvårdsväsendets personal kunnat mins
kas och sålunda mindre besparingar å av
löningsmomenten uppstått, har man försökt 
inom ramen för dem i någon mån förbättra 
de underbetalade vakternas avlöning. Enär 
vid fångvårdsväsendet i enlighet med det 
ovanstående fortfarande finnas talrika un
derbetalade befattningshavare, är det fort
farande nödvändigt att använda genom 
minskning av personalen uppkommande 
besparingar till förbättring av dessa löner. 
På grund härav kan anslaget under mo
mentet icke minskas. 

Då den extraordinarie personalen även i 
de ordinarie fängelserna är betydande och 
då till följd av förkortningen av arbetsti
den för vårdpersonalen fortfarande erford
ras ytterligare personal, föreslås, på det att 
proportionen mellan ordinarie och extra
ordinarie måtte hållas inom skäliga grän
ser, att följande befattningar vid fång
vårdsväsendet, vilka en längre tid varit 
extraordinarie och fortfarande äro nödvän
diga, måtte ombildas till befattningar med 
grundlön: 2 kontorsbiträden med 24,000 
mark i årslön, l kanslist med 24,000 mark 
i årslön, 3 tjänstebiträden, av dem ett med 
18,000 mark och två med 16,800 mark i 
årslön, 2 arbetsledare, den ena med 30,000 
mark och den andra med 28,500 mark i 
å'rs1ön, l .ban'Ill~ta!re med 215,500 mark i 
årslön, 6 arbetsmästare, av vilka tre med 
25,500 mark, två med 24,000 mark och en 
med 22,500 mark i årslön, 2 kvinnliga ar
betsmästare med 19,500 mark i årslön, 4 

maskinister med 19,500 mark i årslön, 
l biträdande maskinist med 18,000 mark i 
årslön, 4 vaktförmän, av vilka tre med 
24,000 mark och en med 22,500 mark i 
årslön, 7 vårdare vid fängelsesjukhus med 
21,000 mark i årslön, 46 vakter, av dem 
25 vakter med 19,500 mark och 21 med 
18,000 mark i årslön, 2 utevakter med 
16,800 mark i årslön, l kvinnlig vaktför
man med 19,500 mark i årslön, 10 kvinn
liga vakter, av vilka sex med 15,600 och 
fyra med 14,400 mark i årslön, l över
sköterska med 18,000 mark i årslön, 2 sjuk
vårdare med 16,800 mark i årslön samt l 
hushållslärare med 19,500 mark i årslön. 
Enär grundlönerna på ordinarie stat över 
huvud komme att utgå med samma belopp 
som de i vederbörande befattningar nu er
lagda arvodena, erfordras icke tilläggsan
slag med anledning av grundlönerna. 
e) Under tiden för uppförandet av reserv
fängelset i Riihimäki har förutom avlönin
gen för arbetsledningen, jämväl en del av 
avlöningsutgifterna för fängelsets övriga 
personal erlagts ur fängelsets byggnads
ans~ag under 20 Ht. II kap. 2 mom. (Upp
förande av Riihimäki centralfängelse). Då 
byggnadsarbetena under de närmaste åren 
komma att avslutas och fängelset ställas 
på ordinarie stat, är det på sin plats, att 
arvodena för de vakter, vilka för fängelsets 
normala verksamhet städse komma att vara 
nödvändiga och vilkas åligganden ej di
rekte ansluta sig till byggnadsarbetena, 
piåföras fällllgelsets a:llmänna avlönings
moment. Med anledning härav föreslås, att 
till ifrågavarande moment från 20 Ht. 
II kap.. 2 mom. överföres a,rvodena för 14 
vakter och en chauilför med .sammanlagt 
267,600 mark, vilket belopp under 20 Ht. 
II kap. 2' mam. sikall obS'erve~as såsom av
drag. Tillägg 26'7,1600 mark. f) I utgifts
sta:t:en för centraltfängelSet i Åbo har för 
avlönande av en bit·rädande lä!ra're reserve
ra.ts .en g.rundlön a·v 215,:500 ma.:r'k. Då det 
befunn'its ändamåol:senligare att amv·ända 
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sagda anslag för avlönande av flere tim
lärare och föredragshållare, föreslås att den 
biträdande lärartjänsten måtte indragas 
och det för densamma beviljade anslaget 
av 25,500 mark reserveras för avlönande 
av timlärare och föredragshållare, på vilket 
sätt användningen av anslaget redan är 
ordnad vid centralfängelset i Helsingfors. 

särskilda andra befattningshavare har vid 
fängelserna anställts och kommer enligt det 
ovanstående fortfarande år 1938 att an
ställas ytterligare befattningshavare, för 
vilkas uniformspersedlar samt på grund av 
prisstegringen å uniformer under momentet 
i tillägg erfordras 150,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,579,000 
mark till 33,892,300 mark. 

Momentets slutsumma blir 1,400,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
År 1935 (boksl.) ...... mk 30,767,221: 45 , 1936 , 

, 1936 , mk 30,933,462: 50 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 32,313,300: -

, 1937 (statsförsl.) ... 

mk 1,084,432: 70 
mk 1,204, 776: 80 
mk 1,250,000: -

2. Personalens uniformer (förslagsan
slag). På grund av förkortningen av ar
betstiden för vaktförmännen, vakterna och 

3. K osthållning (förslagsanslag). Kost
naden för kosthållningen enligt fastställd 
matordning enligt nuvarande pris uppgå 
per fånge i året till följande belopp: 

Ärter ................................ . 16.1 kg. a 3/40 m k 54:75 
Havregryn ........................... . 10.9 ,., ,,, 3V70 

" 
40: 315 

Kålrötter ............................. . 3.1 , 
" 

-/50 
" 

1: 60 
Mjölk, hel- ........................... . 58.5 l. 

" 
1/50 

" 
87: 75 

, skummad . . .................... . 175.5 
" " 

-/30 , 52: 65 
J\fargarin . . .......................... . 18.8 kg. , 12/50 , 235:-
Kornmjöl ............................ . 61.9 

" " 
2/30 

" 
142: 35 

Kornk•li .............................. . 6.3 
" " 

2/55 
" 

16: 05 
I(orngryn ............................ . 9.4 

" " 3/40 , 32:-
Potatis ............................... . 174.6 l. 

" 
-/50 

" 
87: 30 

Peppar ............................... . 0.3 kg. 
" 

24/- , 7:50 
Nötkött .............................. . 6.5 

" " 
5/50 , 35: 75 

Rågmjöl ............................. . 176.0 
" " 

2/85 
" 

501: 60 
Fläsk ................................ . 11.7 

" " 
14/-

" 
163: 80 

Strömming .................... _ ....... . 32.8 
" 

,, 2/-
" 

65: 60 
Sin .................................. . 3.3 

" " 
4/-

" 
13:20 

Socker ............................... . 0.5 
" " 6/-

" 
3: 15 

Salt ................................. . ll.o 
" " 

-/40 " 
4:40 

Te ................................... . 104 gr. 
" 

61/-
" 

6: 35 
Vetemjöl ............................. . 1.6 kg. 

" 
4/-

" 
6:40 

mk 1,557: 55 

Tillägg för betingskost samt sjuk- och festkost ........... . " 
84: 95 

mk 1,642: 50 

3217-37 20 
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Enligt denna kalkyl stiga kostnaderna 
för en fånges kost till mk 4: 50 per ·dag; 
och bör således för 6,800 fångar reserve
ras i runt tal 11,170,000 mark. Til'lägget 
uppgår till 494,000 mark. 

Momentet slutar å 11,170,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 11,464,503: 50 
, 1936 , mk 10,534,472: 15 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 10,676,000:-

4. Gång- och sängkläder (förslagsanslag)· 
Kostnaden för kläder utgjorde år 1936 i 
medeltal 442 mark per fånge i året. Den 
oväntat stora nedgången i fångantalet un
der innev:wrande år gör det möjligt att .för
nya grundbeklädnaden inom ramen för 
innevarande års anslag. Med anledning 
härav kan medelkostnaden för kläder år 
1938 uppskattas till 425 mark per fånge, i 
enlighet varmed för 6,800 fångar 2,890,000 
mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
815,000 mark till 2,890,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 4,607,192: 55 
, 1936 , mk 3,405,892: 35 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,705,000:-

6· Arbetsmaterialier och andra utgifter 
för arbetsverksamheten (förslagsanslag). 
Med anledning av prisstegringen å arbets
materialier observeras under momentet ett 
tillägg av 500,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 11,500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 14,906,515: 65 
mk 11,783,997: 10 
mk 11,000,000: -

7. Spar- och flitpenningar (förslagsan
slag)· Åt fångarna utdelades år 1936 i 
spar- och flitpenningar beroende på upp
förande och flit i medeltal 212 mark per 
fånge i året. Vid uppskattning av medel
kostnaden per fånge år 1938 till 210 mark 
erfordras under momentet för 6,800 fångar 
1,428,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
132,000 mark till 1,428,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,667,162: 45 
mk 1,629,758:
mk 1,560,000: -

8. Värme och lyse (förslagsanslag). Med 
anledning av den stegring, som inträtt å 
vedprisen, samt ökningen av fångvårds
väsendets förvaltning underställda byggna
der erfordras år 1938 under momentet ett 
anslag av 4,300,000 mark. Tillägg 800,000 
mark. 

Momentets slutsumma blir 4,300,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 3,135,071: 90 
mk 3,647,065:
mk 3,500,000: -

9. S jukvård (förslagsanslag). Anslaget 
under momentet har de senaste åren regel
bundet visat sig otillräckligt. Då medel
kostnaden år 1936 var omkring 45 
mark per fånge och någon minskning 
däri år 1938 icke är att emotse, måste un
der momentet för 6,800 fångar reserveras 
310,000 mark. Tillägg 30,000 mark· 

Momentets slutsumma blir 310,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 327,998: 55 
mk 344,605: 75 
mk 280,000:-

11. Smärre byggnadsreparationer. Till 
följd av den avsevärda prisstegringen å 
byggnadsrna terialier, erfordras under mo
mentet enligt å fängelserna verkställd upp
skattning 225,000 mark. Tillägg 40,000 
mark. 

Momentets slutsumma blir 225,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 176,088: 35 
, 1936 , . . . . . . . . mk 181,820: 50 
, 1937 (statsförsl·) mk 185,000: -

12. Kostnader för renhållning och körslor 
(förslagsanslag). Såsom utgifter under 
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momentet redovisas kostnaderna för vatten
konsumtion samt renhållning av fångar 
och fängelser ävensom utgifterna för lokal 
fångforsling och hushållskörslor. Enligt 
fängelsernas kalkyler erfordras år 1938 till 
renhållningsutgifter omkring 725,000 mark 
samt till kostnader för körslor, som påföras 
ifrågavarande moment omkring 140,000 
mark i anslag. Då speciellt renhållnings
utgifterna äro direkt beroende av fångar
nas antal samt mängden fängelsebyggnader 
och -områden, som befinna sig i fångvårds
väsendets förvaltning, föreslås att momen-

6 H t. VIII: 2, 3, 5, 8 • •••••••••• o o •• o •• 

6 H t. VIII: 6 •• o o •••••••• o o •• o ••••••• 

6 H t. VIII: 12 ••• o ••••••••• o. o. o •••• 

6 H t. VIII: 19 •••• o. o •••• o ••• o •• o •••• 

15 H t. I: l •••••••• o ••••• o •••••••• o •••• 

18 H t. XXI: 4 ••••••••• o o. o. o •••• o •••• 

19 H t. I: 29 •••••• o ••• o ••••••••••••••• 

20 H t. II: 1-3 • o •••••• o •••••• o •••••••• 

20 H t. III: l ••• o. o ••••••• o ••••••••• o •• 

Även om det för utrönande av ränta
biliteten kunde anses önskvärt, att kostna
derna för körslor för arbetsverksamheten 
(6 Ht. VIII: 6), lanthushållningen (18 Ht. 
XXI: 4), byggnadsarbetena vid fängel
serna (20 Ht. II: 1'----!3,) samt kostna
derna f.ör körsl1or vid de för 'ko~onisa

tionsa:rbeten irurättade fängelserna (20 
H t. III: ,1) vid bokföringen påfördes 
vederbörande utgiftsmoment, vore det 
dock skäl att sammanföra fängelsernas 
övriga kostnader för körslor att bestridas 
å ifrågavarande till kostnader för körslor 
reserverade specialmoment. Med anledning 
härav föreslås, att för bestridande av 
övriga ovan förtecknade kostnader för 
körslor under momentet måtte upptagas ett 
anslag av 250,000 mark. Tillägg 175,000 
mark. 

tet måtte betecknas såsom förslagsanslag, 
vilken beteckning jämväl försvarsväsendets 
renhållningsanslag erhållit. En förändring 
till förslagsanslag påkalla dessutom bland 
annat de vid en del fängelser förekom
mande redovisningarna för järnvägstrafik 
samt användning av fartyg och pråmar, 
vilka kostnader kunna avsevärt variera 
beroende på transportbehovet. 

De av fängelserna år 1936 redovisade 
och för nästa år beräknade kostnaderna för 
körslor äro följande: 

Redovisning 1936 Kalkyl 1938 

mk 70,019: 50 m k 50,500:-

" 
151,898: 95 

" 
152,000:-

" 
121,017:-

" 
142,500:-

" 
49,474: 70 

" 
54,500:-

" 
2,259: 15 

" 
3,000:-

" 
153,348: 80 

" 
154,500:-

" 
117,426:20 

" 
" 

145,602: 40 
" 

94,000:-

" 
300,009: 70 

" 
449,500:-

m k 1,201,056: 40 m k 1,100,500: -

Momentet~ slutsumma blir 975,000 mark. 

År 1935 (boksl·) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 798,797: -
mk 787,647: 75 
mk 800,000: -

Fångstationerna. 

15. hvlimingfllr. För de löne'förhöjnin
gar, som 'innevarande åJr utgå ur anslaget 
under 1:5 Ht. II k!ap. 12 mom., er:flordras 
i ViUälgg till grundlö:n.er 1,800 ma>r'ik och 
till ålderstillägg 200 mark eller samman
lagt 2,000 mark. Momentets slutsumma 
blir 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl·) ..... . 

mk 34,308:
mk 34,308:
mk 38,000:-
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övriga utgifter vid fångvå1·dsväsendet. 

22. Resekostnader och flyttningsbidrag 
(förslagsanslag). Med anledning av an
märkningar, som framställts vid revisionen 
av fängelsernas räkenskaper, har bestämts, 
att de tidigare flere olika moment påförda 
kostnaderna för tjänsteresor skola bestridas 
ur anslaget under ifrågavarande moment. 
På grund härav erfordras under momentet 
ett tillägg av 10,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 25,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 8,467: -
, 1936 , . . . . . . . . . mk 21,315: -
, 1937 (statsförsl.) · . . . . mk 15,000: -

24. ']'rycknings- och inbindningskostna
der. Momentets rubrik har ändrats i en
lighet med de faktiska utgifterna. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 100,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 100,000: -
, 1937 ( statsförsl.) mk 100,000: -

IX. Särskilda anslag. 

2. Arvoden åt vikm·ier. Enligt gällande 
lag skall, där under häradshövdings se
mester annan vikarie tillförordnats än 
domsagans notarie, åt denna tillförordnade 
vikarie ur statsmedel erläggas en ersätt
ning, mot•sva•rande notaTien•s a.rv;ode. Hä;r
på har det berott, rutt momentet se- , 
na·ste å•r måst plåföms 32,090 ma.11k i• arvo
den åt vikarier, varjämte ur utgiftsmomen
tet 15 H t. II: 2 erlagts 5,425 mark i er
sä:ttninlg M hiäradshÖIVdingars vika.rier. Då 
det för ändamålet i utgiftsstaten för inne
varande år upptagna fasta anslaget av 
35,000 mark kan visa sig otillräckligt, före
slås till momentet, ur vilket }ltgående ut
gifter olika år i hög grad kunna variera, 
ett tillägg av 15,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 50,000 mark. 

År 1935 
" 1936 
" 1937 

(boksl.) . . . . . . . . . mk 10,572: 70 
, . . . . . . . . . mk 32,690: -

(statsförsl.) ...... mk 35,000: -

4. Särskilda understöd. T i l l k o m
m e r: a) För att underlätta brottslin
gars placering i samihäHet har Fängelse
föreningen i Finland under flere de
cennier vårdat sig om dem. Föreningens 
verksamhet har omfattat arbetsförmedling 
samt därtill anslutet understödsal'lbete i 
olika former, övervakning av viHkorligt 
frigivna och in'förskaffning av person
uppgifter om dem, som skola ådömas vill
korliga straff. Föreningens verksamhet är 
avsedd att år 1938 fortsättas på samma 
sätt som tidigare. Vårdarbetet för kvin
nor har likväl på grund av den nya lagen 
om lösdrivare i någon mån utvidgats. På 
det a:tt fören~ngens vel'lksamhet för brotts
lighetens bekämpande måtte utan störing 
kunna fortgå, föreslås, att det i utgifts
staten för stödarrdet av föreningens verk
samhet upptagna bidraget av 225,000 mark 
måtte höjas till 250,000 mark. b) Krimina
listföreningens i Finland understöd före
slås höjt från 10,000 mark tiil 25,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mark till 275,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 175,000: -
mk 175,000:
mk 235,000: -

5. Ersättning åt vittnen, biträden vid 
vittneseds tagande av persone·r, hörande till 
främmaJnde trosbekännelse, ävensom åt tol
kar i brottmål (förslagsanslag). Momentets 
rubrik har ändrats. - Enär det synes 
lämpligt, att de rätt små ersättningar, se
naste år något över 8,000 mark, vilka hit
tills å det under 6 momentet i detta kapi
tel observerade särskilda förslagsanslaget 
erlagts åt biträden vid vittneseds tagande 
av .personer, hörande till främmande tros
bekännelser, och åt tolkar i brottmål, bestri
das å samma moment som ersättningarna 
åt vittnen i brottmål, har det under sagda 
6 mom· i statsförslaget för innevarande år 
observerade förslagsanslaget av 5,000 mark 
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överförts under detta moment. Det oaktat 
kan anslaget minskas med 150,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 2,000,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 1,966,448: 35 
mk 1,880,003: 80 
mk 2,150,000: -

( 6). Ersättning åt biträden vid vittneseds 
tagande av personer, hörande till främ
mande trosbekännelse, ävensom åt tolkar i 
brottmål (förslagsanslag). De ersättningar, 
som erlagts å detta moment, föreslås att på
föras det under föregående utgiftsmoment 
upptagna anslaget, varför detta moment 
utgår. 

År 1937 (statsförsl.) ...... mk 5,000:-

Med anledning av uteslutningen av detta 
moment nedgå ordningsnumrorna för 
7-10 mom· under detta kapitel envar med 
en enhet. 

7 (8). Inbindning av i domsagornas och 
ägodelningsrätternas arkiv förvarade hand
lingar. Anslaget har beräknats kunna 
nedbringas med 25,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 95,646: 25 
mk 92,208:
mk 125,000: -

10. Bekostande av en administrativ lag
kodex (engångsutgift) (nytt). Till följd av 
den betydande utveckling, som under vårt 
lands självständighetstid ägt rum i vår 
lagstiftning och vår förvaltning, saknas en 
lagkodex, i vilken vore samlade alla gäl
lande offentligträttsliga lagar, förord
ningar och statsrådsbeslut i den mån de 
kunna anses hava större betydelse för den 
förvaltningsrättsliga rättsskipningen, de 
juridiska universitetsstudierna och för med
borgarna i allmänhet, med andra ord en 
offentligträttslig lagbok, som skulle mot
svara den i bruk varande lagbok, vilken 
innehåller den viktigaste lagstiftningen rö-

rande landets civil-, straff- och processrätt. 
Förlagsfirman Verner Söderström Osake

yhtiö har vidtagit åtgärder för åstadkom
mande av en sådan lagkodex och lyckats 
för dess utarbetande engagera republikens 
förre president, f. d. professorn i förvalt
ningsrätt K. J. Ståhlberg. Författaren har 
redan samlat och ordnat materialet för 
verket sålunda, att dess första del skulle 
behandla statsrätt och förvaltningsrättens 
allmänna del, och därpå skulle det övriga 
materialet ordnas enligt ministerierna med 
hänsyn till varje ministeriums förvaltnings
grenar. Lagstiftningen rörande försvars
väsendet skulle dock endast till sina huvud
delar intagas i verket. 

Det arbete, som hittills nedlagts på ver
ket, har påvisat, att det kommer att svälla 
ut till den grad, att en utgivning av det
samma i ursprungligen planerad vidd blir 
som ett privat företag omöjligt på grund 
av de höga kostnader detta skulle medföra. 
Att begränsa det så starkt, att dess publice
ring måhända bleve möjlig för förlagsfir
man, vore till stor skada för saken. Om för
laget bleve tvunget att ensamt bekosta ver
ket, skulle det, även om det begränsades, i 
bokhandeln betinga sig ett så högt pris, att 
dess åtgång bleve relativt begränsad, och 
dess nytta ej den avsedda. 

Fördenskull och för att verket kunde 
utgivas har från förlagets sida föreslagits, 
att staten skulle medverka till dess utgi
vande antingen sålunda 

l) att staten skulle av förlagsrörelsen 
inlösa för statens behov och för utdelning 
1,000 exemplar av verket till förläggarens 
självkostnadspris, vilket numera beräknats 
till 243 mark per exemplar, varvid för
läggaren förbinder sig att låta trycka och 
tillsaluhålla 500 exemplar av verket i 
samma skick som de exemplar, vilka skola 
överlåtas till staten, för ett bokhandels
pris av 250 mark; eller sålunda 

2) att staten helt och hållet åtager sig 
förläggarrdet av sagda verk i en upplaga 
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på 1,700 exemplar och återbetalar till för
lagsfirman det belopp, c. 60,000 mark 
jämte räntor, som förläggaren redan utbe
talat till författaren i arvode för förarbe
tena på verket, enligt uppgift från stats
rådets tryckeri komme tryckningen och in
bindningen av en upplaga på 1,700 exem
plar att kosta 253,500 mark, vartill komme 
det med förläggaren överenskomna för
fattararvodet 100,000 mark samt i ränte
m. fl. oförutsedda utgifter c. 6,500 mark, 
vadan totalkostnaderna skulle uppgå till 
360,000 mark. 

För att det ifrågavarande verket kunde 

publiceras på någotdera av de förenämnda 
sätten, föreslås, att under detta moment 
beviljas som engångsutgift ett anslag av 
360,000 mark att enligt justitieministe
riets prövning användas för sagda ända
mål. Momentet slutar å 360,000 mark. 

För att det ifrågavarande verket kunde 
( 11). N or diska juristmötet i Helsingfors 

år 1937 (engångsutgift)· Såsom utgift av 
engångsnatur utgår momentet. 

År 1936 (boksl.) ....... mk 50,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 150,000: -

Järnföllande ta.blå över utgifterna under 6 huvudtiteln, s001n1anstäillda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

Kapitel 
Utgift 

år 1935 
Utgift 

år 1936 

l 

statsförslaget 
år 1937 

F örslag för år 1938 

Ökning + l 
Minskning - Summa 

I. Justitieministeriet . . . . . . . . 3,455,078:05 3,514,702: 65 3,721,100 + 275,400 3,996,500 
II. Högsta domstolen . . . . . . . . 4,542,920: 20 4,560,401: 90 4,593,000 + 282,000 4,875,000 

III. Högsta förvaltningsdomsto-
len. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,523,445: 40 2,581,235: 95 2, 765,300 + 829,500 l 3,594,800 

IV. Hovrätterna . . . . . . . . . . . . 8,942,400: 70 8,902,185: 15 9,260,500 + 619,200 
1 

9,879,700 
V. Häradsrätterna . . . . . . . . . . 7,511,486: 90 8,256,256: 85 9,515,600 + 149.200 9,664,800 

VI. statsåklagarna . . . . . . . . . . . 333,877: 50 334,049: 05 355,400 + 25,200 380,600 
VII. Ägodelningsrätterna . . . . . . 373,755: 90 372,523: 30 466,500 + 10,000 476,500 

l
VIII. F.~~årdsväsendet........ 77,263,095: 85 72,829,430:25 73,781,800 + 2,833,000 76,614,800 

IX. Sarskilda anslag .......... , 2,351,006. 80 2,329,190. 40 2,801,500 - 85,000 2,886,500 
Summa l 107,297,067: 30 l 103,679,975:50 l 107,260,700 l + 5,108,500 l 112,369,200 
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Sjunde Huvudtiteln. 

Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för inrikesäre111dena. 

1. Avlöningar. Till k o m m e r: a) För 
de lön·eförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras grundlönstillägg 
95,400 mark och i ålderstillägg 9,600 mark 
eller sammanlagt 105,000 mark. b) Enligt 
vid propositionen fogad bilaga antecknas 
i grundlönstillägg 1'5,000 mark och i ålders
tillägg 1,500 mark eller sammanlagt 16,500 
mark. c) För ålderstillägg erfordras ytter
ligare 15,000 mark. d) Föreslås att bi
trädande revisorsbef'attningen vid ministe
riets för inrikesärendena räikenskrupsbyrå 
uppföres på ordinarie stat. Då grundlönen 
skulle utgöras av det nuvarande arvodet, 
erfordras ej för denna reglering något till
läggsans:lag. e) Då av de här nedan under 
7 Ht. IV kap. l room. ifrågasatta åtgär
derna för en reform till åstadkommande av 
effektivare kriminalpolisverksamhet föran
ledes ock en ökning av arbetsmängden å 
ministeriet, .föreslås beviljande av 27,000 
mark för avlönande av en extr:a notarie. 
f) För erläggande av s. k. hyresbidrag åt 
de vid stalben för gränsbevakningen tjänst
görande officerarna enligt enwhanda grun
der som vid försvarsväsendet har här till
läggsvis observerats 23,000 mark. g) Då 
undersökningarna av lurendrejeribrott ej 
med den nuvarande arbetskraften kunna 
bedrivas på ett tillräclkligt effektivt sätt, 

borde å undersökningsbyrån vid staben ·för 
sjöbevakningen anställa:s en förundersö
kare för vilket ändamål erfordras 36,000 
mark. Av samma orsa:k borde hjälparbets
krafterna vid sagda byrå öka:s med ett 
kanslilbiträde, vartill erfordras 19,500 mark. 
- Inalles tillkomma 242,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 242,000 
mark till 3,1201600 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,112,831: 50 
" 193·6 " ....... m!k 2,708,82.8:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,878,600: -

3. Dispositionsmedel. T i [l k o m m e r: 
a) Med beaktande av vad här nedan under 
7 Ht. XXIII kap. l mom. sägs, har till 
detta moment överförts ett belopp av 
15,000 mark. b) För anskaffande a·v nya 
skriv- oeJh räknemaskiner till stahen för 
sjöbevakningen har här i elllgångsutgift 
observerats 10,000 mark 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark till 87,000 mark. 

År 193•5 (boksl.) .......... mk 60,505: 65 
" 193•6 " .......... ;mk 86,200: 70 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 62,000:,......... 

4. Trycknings- och inbindningskostnader. 
Genom förordningen den 25 mars 1937 om 
änidring av förordningen, innefattande 
reglemente för statsrådet, har hall'dläggnin
gen alv ärenden angående förarrdet av be
folkningsregister, civilregistret o0h man-
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talsskrivn]ngen överförts tiill ministeriet 
för inrikesärendena. Särskilt .tryckandet av 
formulär och kort för åstadkommande av 
en effektivare mantalsskri'Vning föranleder 
ökade utgi&ter. I anseende härtill föreslås 
ett .Wlägg a'V 2•5,000 ma:vk. 

Momentets s'lutsumma okas med 25,000 
mark till 140,000 mark. 

År 1935 (hoksL) ........ mk 105,564: 60 
, 1936 , ........ mk 109,269:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 115,000:-

5. Värme, lyse och renhållning i gräns
och sjöbevakningsavdelningarnas lokaler 
(förslagsanslag). Till följd av prisstegrin
gen på brännved föreslås ett tillägg av 
7,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 7,000 
mark till 57,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 11,908: 80 
" 1936 " .......... mk 33,611: 90 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 50,000: -

6. Arvoden åt vikarier (ny.tt). Då mi
nisteriet ej har något särskilt a'nslag .för 
avlölllallde a:v vikarier, har under detta 
nya moment för ändam:ålet upptagits ett 
belopp av 1'5,000 mark. 

Momentet slutar å 15,000 mark. 

II. Länsstyrelserna. 

1. Avlöningar. A v g å r: Sju gårdskarls
befattningar vid länsstyrelserna med 14,400 
mai'Ik i grundlön ocih tre nattvaktsbefatt
ningar med 112,.600 mark i grundlön skola 
indragas och befattningarnas nuvarande 
innelhavare Ö'Verflyttas till motsvarande 
extra befattningar, val'Vid utgif,terna rflör 
deras avlöning, belöpande till 138,600 
mark, skola utgå ur anslaget under 2 mom. 
i detta \kap. 

T i •l l k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an-

slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 456,300 mark 
samt i ålders- och familjetillägg 45,600 
mark eller sammanlagt ·501,900 mark. b) 
I enlighet med vid propositionen fogad 
bilaga antecknas i grundlönstillägg 118,500 
mark samt i ålders- och fami-ljetillägg 
12,000 mark .eller samman:lagt 130,500 
mark. c) För ålders- och familjetillägg er
fordras dessutom i tillägg 30,000 mark. 
d) 'Sedan den 18 december 1936 fast
ställts en lag om tjänster och befatt
ningar vid länsstyrelserna och den 12 
därpåförjande februari utfärdats ·en från 
ingången av nästa år i kraft trädande 
förordning angående länsstyrelserna, ge
nom vilken instruktionen för Guvernö
rerna samt de vid länestyrelserna anställda 
tjänstemän av den 24 december 1894 upp
hävdes, blev den redan i mera än tio 
års tid a:nlhä•ng~ga frågan om revision av 
länsstyrelsernas reg·lemente aVJförd från 
dagordningen. En del tjänster och he'fa:tt
ningar med grundlön vid länsstyrelserna 
skola omregleras och deras nuvarande inne
havare överflyttas till de ordinarie tjänster 
och befattningar, som i det nya ;reglemen
tet .för länssty.relserna äro förutsatta. En
ligt den nya förordningen omorganiseras 
landskansliet till ·en länsstyrelsens allmänna 
avdelning. Under dess handläggning falla 
i allmänhet aUa ärenden rörande läooför
valtningen, förutom penning- och räken
skapsärenden, vHka handhavas av det så
som länsstyrelsens räkenskrupsavdelning 
fungerande landskontoret med landskam
reren såsom chef. Denna .förändring ytt
rar sig jämväl däri, att benämningen f·ör 
chefen för lanidskansliet, landssekreterare, 
ändrats ,till länsråd, v~l:ken benämning an
setts 1bättre motsvara den ställning och det 
ansvar honom enligt den nya instruktionen 
tillkommer. Landskansliets övriga före
dragande äro, polisinspektören samt äldre 
oeh yngre landssekreterare. För gransk
rring av länsstyrelsens underredovisares 
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bokföring och för övervakning· av medels
förvaltningens handhavande inrättas vid 
varje landskontor en länsrevisorstjänst. 
Vid de stör:ve landskontoren har biträdande 
landskamrerartjänsten fortfarande bihe
h:ållits. Länsnotarietjänsten har vid aHa 
länsstyrelser bibethåHits med den föränd
ring, att notaries åligganden utökats med 
föredragningggkyldighet. Registreringen a v 
till länsstyrelsen inkommande brev kon
centreras i länsstyrelsens registratorskon
tor, som slmH skötas av musregistratorn 
med hljä1p av biträdande registratorer. För 
expediering oeth bokföring av expeditioner 
skulle inrättas en expeditörsbefattning. 
Förutom dessa reformer innehåller den nya 
förordningen ett antal bestämmelser, som i 
praktiken komma att underlätta länsstyrel
sernas arbete och göra det för dem möjligt 
att smidigare än förut anpassa sig efter 
förhå'Uanderras krav. 

Emellertid kommer instruktionsrevisio
nen i praktiken att hava en relati.vt ringa 
betydelse, så!framt ej tiHika de brister, som 
vidJlådit länsstyrelsernas avbete, varda av
h'jälpta. 

Sämkilt har bilbehålllandet av de viktiga 
föredragandebefattningarna vid länssty
relserna på exbra stat befunnits lända till 
synnierligt förfång. Framgången arv läne
förvaltningens handhavande är beroende 
wv, att vid länsstyrelsen finnas erfarna o0h 
kompetenta tjänstemän. Det har emellertid 
visat sig vara svårt att vid länsstyrelse 
varaktigt fästa kompetenta jurister, då 
tjänsterna varit på extra stat. Innehavare 
av extra befattningar övergå vid första 
lämpliga tillfälle till verksamhetsområden, 
som erbjuda bättre möjligilieter, variför 
isynnerhet extra föredragande vid läns
styrelserna ständigt ombytas. Det är up
penbart, att förva:ltningens skötsel under 
s'ådana förhållanden blir lidande och för
svåras. Belklagligast är, att den admini
strati,va lagskipningen, som i lägsta in
stans till den öv;ervwgande de1en handhaves 

8217-37 

wv länsstyrelse.rna, står på så osäker grund. 
Ärendenas behandling har ofta a v nöd
tvång blilvit mindre grundlig, och då lands
hövdingen ,själcv ej billYöver vara ju.rist och 
till följd av talrika och brådskande andra 
ärenden ej hinner ägna besvärsärendena 
tillräcklig uppmärksamhet, kan avgörandet 
i viktiga och vittbärande mål få bero på 
oenfarna extra föredragandes prövning. 
Då föredragande vid ärendenas handlägg
ning o~h avgörande ofta ombytes, blir följ
den dära,v, att någon stadgad praxis och 
tillämpning av 1ag'bestä'mmelser vid ären
denas handläggning och avgörande icke 
kan uppkomma, vilket väcker misstro mot 
länsstyreisernas avgöranden, ~tt sakför
hållande, som bl. a. tager sig uttryck i tal
rika besvärsanföranden hos Högsta förvalt
ningsdomstolen. Huru viktig länsstyrelser
nas ande!} i den administrativa rättsskip
ningen blivit, utvisar följande statis'tik be
träff,ande högsta förvaltningsdomstolens 
avgöranden: 

Av Högsta för- Däribland Från 

Ar valtningsdomsto- länsstyrelser- övrigaäm-
len avgjorda nas avgöran- hetsverk 

besvärsärenden den inkomna 

1930 3,487 2,952 635 
1931 2,770 2,264 506 
1932 3,444 3,007 437 
193,3 3,630 3,084 546 

Oaktat göromålen vi!d länsstyrelserna se
dan år 1917 okats mångduibbelt, har den 
ordinarie personalen blott i ringa mån ut
ökats. Till följd härav har man år efter 
år tryggat sig tirl exltra arbetskmft, vi1ket 
ogynThSamt och menligt inverkat på läns
styrelsernas arbete. Med hänsyn hä·r:till 
har det befunnits nödigt föreslå, att sär
ski·lda arvodesbefattningshavare skulle upp
föras på ordinarie stat oc<h därjämte in
rättas en del nya tjänster med grundlön. 

I enlighet med det ovanstAende skulle 
nedanuppräiknade nya tj.änster med grund
löner till fOljande belopp ti:Hkomm~: 

21 
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8 lwnsrevisorer ....................... . grundlön a 48,000:- 384,000:-
14 y.ngre landssekreterare arv lägre avlö-

ning;srolass ......................... . 
l länsnotarie . . ...................... . 
3 biträdande kamrerare .............. . 
3 vänsbokhållare ..................... . 
5 expeditörer ........................ . 
3 " ........................ . 

10 fbiträdande registratorer ............ . 
6 " " ............ . 

12 landskanslister ..................... . 
3 biträdande bokhållare .............. . 
5 , expeditörer ............. . 
9 äldre kanslifbiträden . . .............. . 
9 yngre , 
3 äldre kontorsbiträden 
5 yngre , 
5 , renskriverskor 

Merutgiften utgör 3,012,000 mark i 
grundlöner samt 300,000 mark i ålders- och 
fami:ljetil!Uilg;g eller samman'lagt 3,312,000 
mark, varav 1,<588,100 mark obser,verats så
som minskning un:der 7 Ht. II ka1p. 2 mom. 

l landshövding .................. . 
l länsråd ................ , ....... . 
l landskamrerare ................ . 
l polisinspektör .................. . 
l äldre landssekreterare .......... . 
l länsnotarie .................... . 
l länsbokhål'lare ................. . 
l lanträntmästare ................ . 
l huvudbokhållare ............... . 
l expeditör ...................... . 
l liänsregistrator ................. . 
2 landskanslister ................. . 
l landskontorist ................. . 
2 äldre r.enskriverskor 
3 yngre , ............ . 
l ;vaktmästare ................... . 

" 
a 48,ooo:- 672,000:-

" 
36,000:-

" 
a 39,ooo:- 117,000:-

" 
a 36,ooo:- 108,000:-

" 
a 28,500:- 142,1500:-

" 
a: 27,ooo:- 81,000:-

" 
a 27,ooo:- 270,000:-

" 
a 25,500:- 153,000:-

" 
a 25,.500:- 306,000:-

" 
a 22,500:- 67,500:-

" 
a 21,ooo:- 105,000:-

" 
a 19,500:- 175,500:-

" 
a 18,ooo:- 162,000:-

" 
a 1'9,500:- 58,500:-

" 
a 18,ooo:- 90,000:-

" 
a 1,6,800: -- 84,000:-

Summa mk 3,012,000: -

e) För lä.nsstyrelsens i Lapplands län 
vidkommande föreslås nedannämnda tjän
ster oe;h befattningar med grundlön, i vilka 
grundlönerna skulle faststäJ'las till följande 
belopp: 

grundlön 100,000:-

" 
6·9,000:-

" 
63,000:-

" 
<63,000:-

" 
57,000:-

" 
39,000:-

" 
39,000:-

" 
39,000:-

" 
30,000:-

" 
27,000:-

" 
27,000:-

" 
a 2·5,500:- 51,000:-

" 
25,500:-

" 
a 18,ooo:- 36,000:-

" 
å 16,800:- 50,400:-

" 
18,000:-

Summa mk 733,900:-
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Merutgiften under .punkt e) utgör 
733,900 ma:rk i grundlöner samt 73,000 
mark i ålders- o0h familjetilllägg E!ller sam
manlagt 806,900 mark. - Inalles tillkomma 
4, 781,300 mark. 

Momentets slutsumma .ökas med 
4,•642,700 mark till 16,438,100 mark. 

År 1935 (hoksl.) ...... mk 11,5·90,230:-
, 1936 , mk 11,,615,328:-
, 1937 (statsf·örsl.) mk 11,795,400: -

2. Arvoden för extra pe1·sonal. A ·V g å r: 
Enär särskilda extra befattningar vid läns
styrelserna äro föreslagna att uppföras på 
ordinarie stat, avgår å momentet ett ar
vodena i desamma motsvarande belopp av 
1,588,100 mark. 

'l'illkommer: a) Av anslag·et un
der 7 Ht. IX kap. l mom .. har använts 
sammanlagt 153,000 ma~k till avlönande 
av ex•tra biträdande polisinspektörer i Ny
lands, Åbo och Björneborgs samt Viiborgs 
län. Dessa !befattningshwvares huvudsak
liga uppgi•ft I1ar varit att leda a:Vbetet för 
smugglingens bekämpande vid kusterna. 
Då dessa avlöningsutgifter sakenligt höra 
till utgifterna för länsstyrelserna, över
föras de under detta moment. b) Då 
vid landskontoren i Nylands och Vi
borgs län, främst för en effektivare över
vakning av underredovisarna, borde an
ställas två extra länsvevisorer, före
stås, att för ändamålet beviljas 78,000 
mark. Därjämte erfordras för landsillöv
dingens i V.ilborgs län bostad och länssty
relsens i Ålands län gård två gårdskarlar, 
vi'lka sku.Ue i arvode tillkomma, den först
nämnda 12,600 mark acih gårdskarlen vid 
länsstyrelsen i Åla,nds län 14,400 mark eller 
sammanlagt 27,000 mark. Tilläggen utgöra 
105,000 mark. c) För länsstyrelsen i Lapp
lands }län erfordras fölJjande extra perso
naJ: l chaufrför ocih biträdande vakt
mästare med 16,'800 mark och l gårdskarl 

·med 14,400 mai'k i avvode. Därjämte 
borde för avlönande av extraordinarie ar-

hetskraft reserveras 80,000 mark. Till
läggen utgöra 111,200 mark. d) Med beak
tande av vad under l mom. i detta kap. 
sagts har här i tillägg till avlönings
utgifterna för gårdskarlar och nattvak
ter observerats ett belopp av 138,600 
mark. Arvodena för två nattvakter äro 
föreslagna att höjas från 12,>600 mark 
till 13,500 mark, vartill erfordras ett 
tiJlägg av 1,·800 ma~k. T·iHäggen utgöra 
140,400 mark. e) Då antalet kanslibiträden 
och renskriverskor är otillräckligt, erford
ras för avlönande av ex>tra personal vid 
länsstyrelserna 200,000 mark. - Tilläggen 
utgöra sammanlagt 709,600 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
878,500 mark tiH 2,233,400 mark. 

År 1935 (bo'k.Sl.) ...... : mk 3,023,304: 70 
, 1936 , ....... mk 3,001,r560: 45 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,111,900: -

5. Expensmedel och diverse tdgifter. 
A v g å r: Från momentet avgår det an
slag .av 60,000 mark, som anvisats såsom 
engångsutgift för förnyande av inventa
rierna i landshövdingarnas ämbetsrum vid 
länsstyrelserna i Tavastehus och Kuopio 
samt för inventariernas komplettering vid 
vissa andra länsstyrelser. 

T i l l k o m m e r: I .anledning av läns
styrelsens i Lapplands län tillkomst erford
ras ett ti'llägg av 80,000 mark, varjämte 
av möbelanskaffning till länsstyrelsens i 
Tavastehus län ämbetslokal, som utökats 
med 8 rum, föranledes en utgift av 15,000 
mark. Tillkomma 95,000 mark, därav 
15,000 mark i engångsutgift. 

Momentets slutsumma ökas med 35,000 
mark till 1,405,000 mark. 

År 1935 (boillsl.) ....... mk 1,251,489: 05 
, 19.3·6 , ....... mk 1,1316,526: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,310,000:-

6. Landshövdingarnas dispositionsmedel. 
Med anledning .av inrättandet av Lapp
lands län och då det är tiUbötligt, att 
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landshövdingarna ersättas för de avsevärda 
utlägg, som dem åsamkas av dem på äm
betets vägnar åliggande representations
skyldighet, föreslås ett tillägg av 70,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 70,000 
mark till 175,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 103,914: 50 
, 1936 , ........ mk 104,763: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 105,000: -

7. Värme, lyse och renhållning (försl:ags
an&lag). Av prisstegringen på bränn ved 
ooh tillkomsten av länsstyrelsens i Lapp
landis län nya ämbetsgård föranledes en 
merutgift av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 500,000 ma11k. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 345,680: 80 
, 1936 , ........ mk 440,123: 6,5 
, 1937 (statsförsl.) mk 400,000:-

8. V aktmästares beklädnads kostnader. 
Då tjänstedräkt under nästa år bekostas 
endast en del av vaktmästarna, kan å mo
mentet avgå ett belopp av 13,000 mark. 

Momentets slutJsumma nedgår med 13,000 
mark 6ll 18,000 ma11k. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 29,620:-
, 1936 , ......... mk 17,495:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 31,000: -

9. Administrationsutgifter för Petsamo 
område. Momentet kan nedbring·as med 
50,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
50,000 mark till 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 360,834: 90 
, 1936 , . . . . . . . . mk 92,24 7: 60 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 150,000:-

11. Förnyelse av landshövdingarnas 
automobiler (engångsutgift). De åt lands
hövdingarna i Ålbo o0h Björneborgs samt 
TavastE:Jhus län för mer än tio år sedan 
anskaffade automobilerna måste kasseras 

o0h nya anskaffas i stället. Likaså måste 
en bil anskaffas åt landshövdingen i Lapp
lands län. Nämnda anskaffningskostnader 
hava beräknats sammanlagt uppgå till 
300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 210,000 
m:ark till 300,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ...... mk 90,000:-

III. Hämdenas förvaltning och lant
polisen. 

1. Kronofogdarna, avlöningar. T i l l
k o m m e r: a) Åt kronofogdarna har här
intills icke erlagts någon ersättning för 
det de varit nödsakade att använda sin 
privata bostad till statsändamåL Då krono
fogdarna billigtvis ej kunnat åläggas att 
förvara hela arkivet uti sin bostad, har 
följden varit, att äldre kronofogdearkiv 
kommit att förvaras i oeldade och fuktiga 
uthus· Skulle åt kronofogdarna erläggas 
hyresbidrag, kunde de förpliktas att för
vara sina arkiv i varma rum, varvid arki
ven jämväl kunde hållas i ordning och gott 
skick· Då hyresbidrag numera erlägges 
även åt andra statstjänstemän, vore det 
tillbörligt, att sådan ersättning erlades 
också åt kronofogdarna, vilka bl. a. är ålagt 
att på vissa tider mottaga allmänheten. 
I anseende härtill föreslås, att för erläg
gande wv hyresbidrag åt kronofogdarna 
med 3,600 mark om året åt de i stad eller 
köping oGh med 2,400 mark åt de på lands
bygden bosatta skulle beviljas sammanlagt 
171,600 mar'k. b) Frågan om Kemi härads 
delning har redan länge varit anhängig, 
men fått bero på den ifrågasatta del
ningen av Uleruborgs län. Då den nya läns
indelningen från iJliglången av nästa år trä
der i kraft, är det av nöden, att det till 
Lapplands nya län hörande Kemi härad tu
delas. Tillsvidare och intill dess frågan 
om ordnarrdet av häradsskrivartjänsterna 
avgjorts, skulle häradet i fråga fortfarande 
brbehållas såsom ett häradsskrivardistrikt, 
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vadan delningen skulle medföra merutgift 
endast beträ:llfande kronofogdarnas avlö
ning. I anledning av den föreslagna om
regleringen tillkomme: 48,000 mark i 
grundlön oc:h 4,500 mark i ålderstillägg åt 
en kronofogde, eller samman:l~agt 52,500 
mark. c) Till avlönande av kronofogdarnas 
kansBibiträden och deras övriga kansliut
gifter har under detta moment varit an
visat ett belopp aw sammanlagt 275,000 
mark, varmed hjälparbetskraft åt krono
fogdarna brott dervis kunnat avlönas, var
för de varit tvungna att av egna medel bi
draga til'l sagda 'kansliutgifter. Då krono
fogdarnas brinkomster numera avsevärt 
nedgått, bör det anses tiUbörligt, att sUJ,ten 
i större utsträckning än härintiHs deltager 
uti ifrågaNarande nödViändiga kans.Iikost
nader. Fördenskull har här för ända
målet upptagits ett tillägg av 125,000 
mark. - Tillkomma 349,100 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 349,100 
mavk Wl 3,1682,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,172,280:-
, 1936 , ....... mk 3,250,135:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,333,300:-

2. Häradsskrivarna, avlöningar. Enär 
uti en del härad måste avlönas ett bi
träde åt 'häradsskrivaren för Sådana Skriv
arbeten, a:v vi·lka hära:dsskrwaren ej ihar 
någon biinkomst, föreslås, att från 7 Ht. 
III kap. 3 mom. till detta moment över
föres ett belopp av 31,200 mark, som tidi
gare använts för avJönande av två biträden 
hos mantalsskriivaren i Helsingfors stad. 

Momentets slutsumma ökas med 31,200 
mark till 1,736,200 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 1,629,496: 80 
" 1936 " ....... mk 1,600,581: 80 
, 1937 (statsförsl.) ... m.k 1,705,000:-

3. M antalsskrivningsprovision (förslags
anslag). A v g å r: 31,200 mark åt tvenne 
biträden hos mantalsskriv.aren i Helsingtfors 
stad tillkommande arvoden, vilkas erlägg-

gande kan inställas, torde överföras under 
7 Ht. III kap. 2 mom. 

T i l l k o m m e r: a) Mantalsskrivnings
provisionen, som före år 1918 utgick med 
1 1 l 2 penni per mantalsskriven person, ut
gör numera 4 penni per person. I denna 
provision har inbegripits skyldighet för 
mantalsskrivare att utan annan ersättning 
för landskontoren oc:h magistraterna ut
färda ruvskriifter av mantalslängderna. Ge
nom förordningen den 5 sistlidne mars upp
häVIdes mantalsskrivarnas skyldigihet att ut
färda n1äm.nda avskrifter, men i dess ställe 
föreskrev ministeriet för inrikesärendena i 
cirkulär aN samma dag, att mantalsskri
vare skulle till mantalslängden foga ett 
alfrubetiskt register. Då sådant uppslags
register ej stått til.'l mantalsskrivarnas för
fogande, ihar följden ~varit, att av ma.ntals
SkriiVare utfärdade bevis i fattigvårdsären
den ofta varit felaktiga, var:för kommuner 
fått vidkännas ersättningsskyldighet även 
i fall, där detta icke skulle kommit i fråga; 
om riktigt bevis hade erhållits. Även 
staten kan på grund av 49 § 2 och 3 punk
terna i lagen om fattigvården bliva av 
samma orsak ersättningspliktig. En a:]fa
betisk förteckning är sålunda ägnad att 
ruvhjälpa en betydande brist oc:h kommer 
förty att i framtiden hava en ~Viktig bety
delse. Ä ven mantalslängdens till'f.örlitlig
het, som för närvaranide lämnar åtskilligt 
övrigt att önska, blir i avsevärd grad upp
hjälpt genom denna förteckning. Då re
gistrets upprättande emel'lertid innebär ett 
mångfalt större avibete än ett enbart av
skrivande av mantalslängden, är det till
börligt, att mantalsskrivningsprovisionen, 
som även annars är relativt låg, höjes till 
8 penni per person, vara'V föranledes en 
merutgift av 110,000 mark. b) Mantals
skrivaren i Åbo stad har ej uppburit något 
arvode a;v statsmedel. Då han emel'lertid 
har att sköta om ett c. 2,r500 personer om
fattande ci'Vilregister, föreslås, att åt ho
nom skulle beviljas enahanda ersättning 
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som åt mantalsskrivaren i Tammerfors eller 
16,500 mark. - Tillkomma 126,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 95,300 
mark till 406,300 mark 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 294,373: 80 
mk 295,759: 60 
mk 311,000: -

4. Länsmännens och lantpolisens avlönin
gar. A v g å r: För polisstyrkans ända
målsenliga utnyttjande borde en yngre 
konstapet överföras från Tammela läns
mansdistrikt till J ockis länsmansdistrikt. 
Då avlöningen i förstnämnda distrikt ut
gör 14,400 mark och i Jockis distrikt 
13,500 mark, kan å momentet avgå ett 
belopp av 900 mark. 

T i 11 k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 1,651,900 mark 
samt i ålders- och familjetillägg 165,100 
mark eller sammanlagt 1,817,000 mark. b) 
Enligt vid propositionen fogad bilaga an
tecknas i grundlönstillägg 234,500 mark 
samt i ålders- o0h familjetillägg 23,500 
mark eller sammanlagt 25'8,000 mark. c) I 
sammanhang med här nedan under 7 Ht. 
IV kap. l mom· ingående redogörelse be
träffande ifrågasatt utveckling och för
stärkning av kriminalpolisen har behövlig
heten av kanslihjälp åt länsmännen beto
nats. På där anförda grunder föreslås 
beviljande av 1,000,000 mark att användas 
till avlönande av kanslihjälp åt de läns
män, vilka hava ett oundgängligt behov av 
sådan extra arbetskraft. d) I anseende till 
vad under sistnämnda moment sagts, före
slås, att i Rovaniemi köpings länsmans
distrikt för Lapplands läns behov skulle 
inrättas två överkonstapelsbefattningar, 
för vilket ändamål erfordras ett tillägg av 
4!2,000 mark för grundlöner samt 4,000 
mark för ålders- och familjetilläggen eller 

sammanlagt 46,000 mark. e) I Polvijärvi 
länsmansdistrikt har med hänsyn till dess 
folkmängd och utsträckning i tiden inrät
tats en biträdande länsmansbefattning. 
Det skulle lända förvaltningen av detta 
med självständigt länsmansdistrikt jämför
bara område till fromma, om det ombildas 
till ett särskilt länsmansdistrikt. Förden
skull borde till Polvijärvi länsmansdistrikt 
hörande Kuusjärvi kommun avskiljas till 
ett särskilt länsmansdistrikt. Polvijärvi 
odelade länsmansdistrikt, vartill höra Polvi
järvi och Kuusjärvi kommuner, vilka ej 
gränsa till varandra, har en folkmängd om 
c. 14,000 personer och en areal av 
1,197 km2. Efter delningen komme Polvi
järvi länsmansdistrikt att hava en folk
mängd om c. 7,800 personer och en ytvidd 
av c. 780 km2 samt Kuusjärvi länsmans
distrikt, inom vars område bl. a. Outo
kumpu gruva med sitt stora bosättnings
centrum är belägen, en folkmängd om 
c. 6,000 personer och en ytvidd av c. 
417 km2. Delningen förutsätter, att nämnda 
biträdande länsmansbefattning ombildas 
till en länsmanstjänst, vari grundlönen 
skulle fastställas till 33,000 mark. Då bi
trädande länsmans grundlön för närva
rande utgör 27,000 mark, erfordras i 
grundlönstillägg 6,000 mark samt i ålders
och familjetillägg 1,000 mark eller samman
lagt 7,000 mark. f) Till Ylivieska länsmans
distrikt hörande Sievi kommun borde utbry
tas tiH ett sjä:lvständigt länsmansdistrikt. 
Ylivieska länsmansdistrikt, varti<ll höra Yli
vieska och Sievi kommuner, har en folk
mängd om c. 15,000 personer och· en 
ytvidd av c. 1,323 km2. Efter delningen 
komme Ylivieska länsmansdistrikt att hava 
en folkmängd om c. 8,800 personer och en 
ytvidd av 572 km2 samt Sievi länsmans
distrikt en folkmängd om c. 6,800 per
soner och en ytvidd av c. 751 km2. Även 
denna delning förutsätter en biträdande 
länsmansbefattnings ombildande till en 
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länsmanstjänst, vari grundlönen skulle 
fastställas till 33,000 mark. Dä nämnda 
biträdande ,länsmans grundlön för när
varande utgör 27,000 mark, erfordras i 
grundlönstillägg 6,000 mark samt i ålders
och familjetillägg 1,000 mark eller sam
manlagt 7,000 mark. g) I samband med 
delningen av Uleåborgs län, vilken äger 
rum från ingången av nästa år, kommer 
Kuusamo nuvarande länsmansdistrikt, var
till höra Kuusamo och Posio kommuner, att 
bliva så uppdelat, att förstnämnda kommun 
stannar i Uleåborgs län, medan Posio kom
mun hänföres till Lapplands län. Då ett 
och samma länsmansdistrikt ej kan höra 
till två särskilda län, borde länsmans
distriktet delas sålunda, att Posio kommun 
utbrytes till ett särskilt länsmansdistrikt. 
Kuusamo nuvarande länsmansdistrikt har 
en folkmängd om 16,500 personer och en 
ytvidd av 9,657 km2. Efter delningen 
komme Kuusamo länsmansdistrikt, där en 
biträdande länsmansbefattning fortfarande 
är nödvändig, att hava en folkmängd om 
c. 12,400 personer och en ytvidd av 
6,471 km2 samt Posio länsmansdistrikt 
en folkmängd om c. 4,000 personer och en 
ytvidd av 3,186 km2. För delningens 
genomförande måste inrättas en ny läns
manstjänst, för vilken föreslås till bevil
jande 33,000 mark i grundlön samt 3,000 
mark i ålders- och familjetillägg eller sam
manlagt 36,000 mark. - Tilläggen utgöra 
sammanlagt 3,171,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,170,100 
mark till 39,870,100 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 34,727,015: 70 
, 1936 , mk 36,322,136: 65 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 36,700,000:-

5. Länsmännens hyresmedel. Till hyres
medel åt innehavaren a,r den här ovan 
under 7 Ht. III kap. 4 mom. punkt g) 
föreslagna länsmanstjänsten i Posio di
strikt har här tilläggsvis upptagits 2,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,000 
mark till 656,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 636,333: 30 
, 1936 , . . . . . . . . mk 634,166: 65 
, 1937 (statsförsl.) mk 654,000: -

6. Kanslimaterial och underhåll av ar
kiven. På skäl, som i närmast föregående 
moment omförmälts, har under momentet 
tilläggsvis observerats en utgift av 300 
mark till kanslimaterial för innehavaren av 
länsmanstjänsten i Posio distrikt. 

Momentets slutsumma ökas med 300 
mark till 130,400 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 127,919: 35 
, 1936 , ........ mk 142,513: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 130,100: -

7. Beklädnadsbidrag åt poliser. För de 
här ovan under 7 Ht. III kap. 4 mom d) 
föreslagna tvenne nya innehavarna av 
överkonstapelsbefattningar föreslås ett till
lägg av 1,800 mark i beklädnadsbidrag. 

Momentets slutsumma ökas med 1,800 
mark till 1,311,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 1,246,175: -
mk 1,262,100: -
mk 1,310,000: -

9. Resekostnader (förslagsanslag). Med 
ledning av utgifterna under detta moment 
år 1936 har här observerats ett tillägg av 
100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 1,100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,449,480: 55 
, 1936 , mk 1,100,854: 70 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,000,000: -

11. Ersättning åt lantpolisen för rese
kostnader inom eget distrikt. Sedan flere 
år har i utgiftsstaten funnits ett mindre 
anslag för utgivande av ersättning åt 
poliskonstaplar på landet för sädana inom 
eget länsmansdistrikt företagna resor, som 
ej medfört någon inkomst. En sådan rese-



168 7 Ht. 

ersättning, som ej faller under stadgandena 
i resereglementet, erlägges efter landshöv
dings prövning och i enlighet med de spe
cialbestämmelser, som av inrikesministeriet 
fastställts till beaktande vid erläggande av 
sagda ersättningar. Nämnda anslag är 
emellertid så obetydligt, att konstaplarnas 
tjänsteresor till en stor del alls icke bliva 
ersatta ens där de haft direkta utlägg för 
dem. De resor, som berättiga till ersätt
ning, företagas till stor del för undersök
ning av brott. Då det billigtvis ej kan be
gäras, att poliskonstaplarna skulle själva 
bekosta resor, som företagits i tjänsteange
lägenheter, borde anslaget så ökas, a t t en 
större del än förut av dessa kostnader 
kunde ersättas av statsmedel· För ända
målet föreslås ett tillägg av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 570,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 392,750: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 411,686: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 470,000:-

12. Utgifter för polishäkten. Då nyin
rättade po1ishäkten föranleda merutgifter 
både i årliga underhällskostnader och för 
anskaffande av inventarier och då vedpri
sen stigit, föreslås under momentet ett till
lä;gg av 86,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 86,500 
mark till 800,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 608,449:-
, 1936 , ........ mk 707,248: 45 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 713,500: -

13. Anskaffning av arkivskåp åt läns
männen (engångsutgift). För anslag, som 
under olika år beviljats, hava arkivskåp 
av fastställd typ häriutiils anskaffats åt 
länsmännen i Uleåborgs, V asa, Åbo och 
Björneborgs samt Tavastehus län. För 
fortsatt anskaffning föreslås för nästa år 
ett anslag av 50,000 mark i engångsutgift. 

Momentet slutar å 50,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ......... mk 49,729: -
, 1937 (statsförsl·) ...... mk 50,000: -

15. Anskaffning av kassaskåp åt läns
männen (engångsutgift). I utgiftsstaten för 
år 1937 beviljade riksdag·en ett anslag av 
100,000 mark för anskaffning av kassaskåp 
åt länsmännen. Då kassaskåp med hänsyn 
till säkerheten vid förvarande av statens, 
kommunernas och enskildas medel och 
värdepapper äro oumbärliga, föreslås för 
fortsatt anskaffning under nästa år ett 
anslag av 100,000 mark. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 100,000: -

18. Årsavgifter för lantpolismyndighe
ters telefoner (nytt). För närvarande har 
i 1,384 fall åt olika polismyndigheter på 
landet antingen med statsmedel eller 
privat anskaffats telefon, och belöpte 
årsavgifterna för dessa telefoner år 1936 
tihl 445,570 mark. För att kunna lätta 
den börda telefonkostnaderna innebära åt
minstone för de polismän, som få erlägga 
de högsta avgifterna, har under detta nya 
moment rför ändamålet i fråga observerats 
225,000 mark. 

Momentet slutar å 225,000 mark. 
19. Anskaffning av telefoner åt lant

polismyndigheter (engångsutgift) (nytt). 
Då polismyndigheterna på landsbygden i 
c. 400 fall äro i avsaknad av telefon, borde 
under nästa år en del nya telefoner an
skaffas eller av polismyndigheter med en
skilda medel anskaffade telefoner inlösas. 
Då det är ändamålsenligt, att det i utgifts
staten finnes ett särskilt anslag för an
skaffande av telefoner, har för ändamålet i 
fråga observerats en engångsutgift av 
60,000 mark. 

Momentet slutar å 60,000 mark. 

IV. Städernws polisimrättningar. 

Polisen i städerna· 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
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utgått ut anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
1,364,100 mark samt i ålders- och familje
tillägg 136,900 mark eller sammanlagt 
1,501,000 mark. b) I enlighet med den vid 
propositionen fogade bilagan antecknas i 
tillägg 732,500 mark. Till motivering av 
dessa tillägg anföras följande förslag: 
l) För avhjälpande av de ojämnheter, 
som föranletts av de innevarande år 
beviljade löneförhöjningarna, föreslås, att 
grundlönen för 138 yngre poliskonstap
lar vid Helsingfors polisinrättning måtte 
höjas från 19,500 mark till 21,000 mark, 
vartill erfordras ett tillägg av 207,000 
mark. Av samma orsak föreslås be
viljande av 304,500 mark för utjämning 
av konstapelsavlöningarna vid andra stä
ders polisinrättningar. Tilläggen utgöra 
511,500 mark. 2) Bland befattningshavarna 
vid polisinrältJtningarna hava kanslisterna 
(68), skrivarna (7·8), sköterskorna (11) 
och vaktmästarna (9) jämfört med den 
övriga polispersonalen stannat i låga avlö-

Polisinrättningen i Helsingfors 

officer för uppdrag ................... . 
biträdande föreståndaren för kriminallllv-

delningen .......................... . 
förrådsför.valtare ...................... . 
kriminalfotograf ...................... . 
kassör ............................... . 
kriminala v delningens :llörrådsförval tare 

Polisinrättningen i Tammerfors 

ekonom 

4) :Med anledning av de under punk
terna 1-3 föreslagna löneförhöjningarna 
erfordras ytterligare 67,100 mark i ål
ders- och familjetillägg. c) Föreslås att 
3 äldre skrivar- och 3 kvinnliga konstapels
befattningar vid polisinrättningen i Viborg 
uppföras på ordinarie stat. Då grundlönen 
skulle vara densamma som det nuvarande 
arvodet, erfordras ej för denna reglering 

3217-37 

ningsklasser. Grundloowrna för 32 kan
slister samt för skrivarna, sköterskorna 
och vaktmästarna bragtes visserlligen inne
varande år upp till närmast lb.ögre av
löningsk1ass, men genom denna förhö,jning 
har dessa befattningshavares avlöning dock 
icke nått skäliga fordringar motsvarande 
nivå. Vid sådant förhållande borde 
nämnda personals avlöning höjas och 
samtidigt även utjämnas. Till yt'terli
gare förhöjning åt a11a kanslister, 20 
skrivare, 6 sköterskor och 2 vaktmästare 
erfordras 135,900 mark. Efter förhöj
ningen komme sagda befattningshavares 
löner att högst uppgå: ka~slisternas till 
24,000 mark, skrivarnas och sköterskor
nas till 18,000 mark samt vaktmästarnas 
till 16,800 mark, allt efter den lönekategori, 
vartill polismanskapet på orten hänförts. 
3) Ytterligare borde nedannämnda vid 
polisinrättningarna i Helsingfors och Tam
merfors anställda befattningshavares grund
löner billigtvis höjas på följande sätt: 

N uvar. Föreslagen Tillägg gr .lön lön 

43,'500:- 48,000:- 4,500:-

43,500:- 48,000:- 4,500:-
25,500:- 27,000:- 1,500:-
25,500:- 27,000:- 1,500:-
24,000:- 25,500:- 1,,500:-
21,000:- 24,000:- 3,000:-

28,600:- 30,000:- 1,500:-

Summa mk 18,000:-

något tilläggsanslag. d) Enär det fram
gått, att anslaget under 7 Ht. IV kap. 
3 mom. påföras vissa renskrivn:ingsarvoden 
med samman'lagt 40,000 mark, h'ar nämnda 
summa överförts under detta moment. e) 
A v pdlisväsendets olika gren~.r har hos oss 
kriminalpolisverksamheten mest omdebat
terats och i offentligheten väckt en kritik, 
som ]bland varit t. o. m. rätt skarp. Denna 

22 
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kritik har dock i allmänhet ej riktat sig 
mot kriminalpolismännen, utan fastmer 
mot att vår kriminalpolis .eJ ar så stark 
till numerären, ej heller s:å organiserad och 
skolad, att' den med :framgång kunde be
kämpa brot:tslig"het·en. Det 'kan icke be
stridas, att ej våra krimina:lpolisifö~håUan
den skulle ]ämna ett avsevärt rum för ut
veckling ocJh reformer, varfor man ansett 
nödigt föreslå åtgärder i syfte att göra 
1\;riminalpolisverksamheten effektivare. 

Det är aUmänt känt, att vårt land hör 
till de länder i Europa, där brottslig'heten 
är störst. Isynnerhet är antalet brott mot 
liv o0h person:lig i.JJ.Jtoegritet jämfört med 
motsvarande s'~ffror i andra länder synner
ligen stort. Genom brott mot lrv miste 
under tioårsperioden 1926-1935 !hos oss 
2,956 personer livet, i vilket tal ändå icke 
ingå offren för barnamord eller de som 
förlorat livet genom av vållande begångna 
brott. I jämförelse med de nordiska län
derna, S'Verige, Norge och Danmark, ihar 
antalet brott mot liv !hos oss under de se
naste åren varit fyrfalt större än i dessa 
länder tillsammantaget. 

Statisti<ken för de senaste åren utvisar, 
att brotten mot såwäl individ som egendom 
UJPpvisat en sti'gande tendens, särskilt 
märkbart i fråga om de sistnämnda. Detta 
är en beaktansvärd iakttagelse, ity att just 
inom dessa kategorier allmännast förekom
mer den grova och yrkesmässiga brottslig
het, som bereder kriminalpolisen det svå
raste och mest betungande anbetet. Vidare 
bör märkas, att t. ex. egendomsbrotten 
ökats :förhåHandevis mera på landsbygden 
än i städerna. År 1927 kommo till polisens 
kännedom på landsbygden 6,008 dylika 
brott, men år 19'30 be'J:öpte de redan till 
8,007 och år 1935 ända trll 12,682. I stä
derna voro motsvarande siiffror 13,187, 
13,746 och 17,1:33. Vid utve'Ct'klande av 
kriminalpolis:verksamh.eten får landsbygden 
så:lunda ingailunda åsidosättas, utan bör 
densamma ägnas stor uppmärksamhet; 

helst brottsligheten på landsbygden icke 
blott ökats kvantitativt, utan ock börjat 
antaga en ,stadsmässig" karaktär, d. v. s. 
uppvisa vane- och yrkesmässighet ävensom 
drag, vidhandengivande ett rätt långt ut
vecklat tillvägagångssätt vid brottens ut
förande. 

En sådan kvalitativ och kvantitativ ut
veckling wv !brottsligheten har medfört 
stora svårigheter för polisen, särskilt vid 
utredn·ing wv egendomsbrott. A v de till 
poli.sens kännedom komna egendomsbrotten 
har på senaste år endast 30 % kunnat bli:va 
utredda i ·Oeih för åtal, medan samma pro
centtal för andra brott i allmänhet varit 
75-80%. 

Utom att brotten till en stor del för
bliva outredda, ter det sig ock som en 
brist, att undersökningen i brottmål 
främst till följd av kriminalpolisens fåta
lighet tenderar att draga ut på .t1den, 
vadan bl. a. den s1utliga utredningen av 
brotten äventyras, och misstänkta personer 
komma att relati:vt länge vara anhå'llna, 
innan saiken kan hänskjutas till rättslig be
handling. Vidare har framhållits, att po
lisförhören i många fall bliva så brist
fälligt verikställda, att resp. brottmå'l, vid 
domstolsbehandling måst en eller flere gån
genger taga uppskov, för att förundersök
ningen skulle under tiden kunna komplet
tera.s. 

Vid ö.ver.vägande av de åtgärder, .som 
borde vidtagas för utvecklande av kriminal
polisen, bör främ.st undersökas, vilka brister 
som vidlåda våra polisförb!ållanden. Som 
den största bland o]ägen:heter.na måste po
liskårens fåtalig1het betecknas. Såväl i stä
derna som på landsbygden är polisnumerä
ren nu ungefärligen ltka stor som år 1923, 
innan en reduktion av poli·sstyrkan då vid
tbgs. Men då landets folkmängd tillvuxit 
samt polisens uppgifter ökats och blivit av 
sViårare beskaffen:het, är polisstyrikan nu 
relativt taget mindre än för ifemton år se
dan. En följd av kriminalpolisens fåtalig-
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het är, att speciellt på utredning av vissa 
bestämda brott inställda un.dersökargrup
per, ej ens i tillnärmelsevis utsträck
ning kunna bildas, oaktat detta vore 
alldeles nödvändighet med hänsyn till 
en framgångsrik utredning av mera in
vecklade brott. På landslbygden kan icke 
ens någon specialisering av polismän på 
brottundersökning i allmänhet åstadkom
mas, utan måste alla konstap1·ar sköta såV'äl 
polisåligganden i alLmänhet som därutöver 
ock allmänna förvaltning1suppgifter. Polis
styrkan borde därför förstärka·s såväl i s'tä
derna som på landsbygden. 

Som en andra brist bör nämnas, att den 
lokala kriminalpolisen hos oss ej haft till 
sitt förfogande något nöjaktigt organiserat 
hijä1pmanskap, enkannerligen ej såtdant 
hjälpmanskap, som oberoende av de territo
riella gränser, som äro bindande d'ör den lo
kala polisen, kunde följa jämväl rörliga 
brotts'lingars •verksamlhet. Uppgiften att 
vara en dylik hjiälpkraft har hittills till
kommit l:änsdetekti.vkiåren, som visserligen 
varit de lokala polismyndigheterna till stor 
h!jälp, men i sin egenskap av en extra
ordinarie och relativt fåtalig inrättning 
icke kunnat bliva någon tilLfredsställande 
specialkriminalpolis, med avseende å vil
ken bl. a. ovan berörda fordringar på 
specialisering hade kunnat bliva i tillräck
lig mån beaktade. Då det vore opro
portionerligt dyrt och även sakligt sett 
oändarrn'ålsenligt att i stäJderna och på 
landsbygden UJppbringa den lokala krimi
nalpo'lisen till en så stor numerär, att den 
utan hjällpkrafter kunde verkställa även de 
svåraste, special~serin!g krävande brott
målsundersökningarna, hör en sådan hj'älp
krad't koncentreras i några centra, därifrån 
man&lmp vid behov kunde utsändas till 
andra polisdistrikt, på samma sätt som 
fallet hi•ttills varit med länskriminaldetek
tiver. 

Såsom en tredje brist hör nämnas krimi
nalp;olisens otillräckliga yrkesskicklighet. 

Utvecklingen av förbrytares tillvägagångs
sätt ställer ökade krav på undersöknings
myndigheterna. Fördenskull borde större 
uppmärksamhet än förut ägnas kriminal
polisens ävensom dess befå1s yrkesutibild
ning såväl genom skolning i eget land 
som genom studieresor till utlandet. 

En organisatorisk bris't inom kriminal
polisväsendet är, att kriminalcentralen allt 
fortfarande befinner s~g på extra stat och 
icke är slutligt organiserad. Institutionen 
tillkom redan år 1926 och har på ett be
römvärt s1ätt fyllt sin uppgiift samt be
funnits vara stadigvarande nödvändig. 
Riksdagen har förelagts en sär.skild propo
sition angående dess uppförande på ordi
narie sta.t, och utgifterna hava observerats 
under vede11börande utgiftsmoment. 

Slutligen må ännu såsom en kriminal
polisens veriksamhet vidLådande brist fram
hållas, att kontrollen över denna verksam
het, liksom ock följandet av brottstighets
lägets utveckling, ej är tillräckligt effektivt 
ordnad. Ett verksamt bekämpande av yr
kesmässig eller annars svårutredibar ibrotts
lighe't förutsätter, att föreko'Insten wv dessa 
brott skall kunna iwkttagws och kriminal
polissty~kans placering och an'vändning 
ävensom övriga motåtgärder dFcirefter an
passas. Då polisverksamheten i a:llmänihet 
ledes från länsstyrelserna och inrikesmi
nisteriet, böra de ovanavsedda åtgärderna 
jämväl vara koncentrerade därstädes. 

A v det ovananförda har redan framgått, 
att med avseende å den egentliga kriminal
polisens förstärkande är att Särskilja mel
lan två huvuddelar, nämligen utökningen 
av den lokala kriminalpolisens och tillska
pandet av en centml- eller länskriminal
polis den lokala polisen till h•jä1p och :Dör
stärkning. Utökningen av den loka:la po
lisen åter sönderfaller i sin tur dels i 
stadspolisens och dels i lantpoHsens för
stärkande. Vid bedömande av inibördes
förrhålLandet mellan den lokala po'lisen:s ut
ökning oeh länskriminalopolisens förstärk-
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ning bör bea'ktas, att den lokala kriminal
polisen ökas i den män utredningen av de 
i vederbörande polisdistrikt inträffade 
brotten det krälver oc'h länets kriminalpolis 
åter uppbringas till sådan numerär, att 
den tillräckligt elffektivt kM utreda de 
brott, som beg~åtts i länet utom denna polis
avdelnings förläggningsort ocfu vilka den 
lokrula polisen anting,en i avseende å under
sakningarrras svårig1het eller med hänsyn 

till omfattningen ruv det M'hete de kräva 
är ur stånd att utreda. 

Vid övervägande av frågan om förstärk
ning av städernas lokala k~iminalipolis har 
det befunnits vara av nöden, a1Jt den lokala 
polisen ökas i Helsingfors, Björneborg, 
T'ammer1fms, Lahti, Tavastehus, Villman
strand, Kexholm, Viborg, Nyslott, Heinola, 
Jy;väskylä, Gamlakarllfuy, Kemi och Kajana 
på f~öljarrde sätt: 

4 äldre kommissarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 36,000: -
3 övetkonstwplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 25,500: -

144,000:-
76,500:-
72,000:-
67,500:-
21,000:-
48,000:-
45,000:-
21,000:-
42,000:-

3 , ....................... a 24,ooo:-
3 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 22,5oo: -
1 , ....................... a 21,ooo:-
2 inspeiktionskonstaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . a 24,000: -
2 , ................. a 22,500:-
1 , ................. a 21,ooo:-
2 äldre konstaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 21,000: -
9 , ..................... a 19,500:- 175,500:-

54,000:-
39,000:-
36,000:-
45,000:-
58,500:-
36,000:-
16,800:-
18,000:-

3 , , ..................... a 18,ooo:-
2 yngre konstaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 19,500: -
2 , , ..................... a 18,ooo: -
2 kanslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 22,500: -
3 äldre kans1ister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 19,500: -
2 kanslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 18,000: -
l skrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 16,800: -
l äldre sköterska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 18,000: -

Merutgiften utgör i grundlönen 1,015,800 
mark samt i ålders- och familjetillägg 
118,800 mark eller sammanlagt 1,134,600 
mark. f) Även polisförhållandena på lan
det i allmänhet och kriminalpolisverksam
heten i all synnerhet tarva på grund av 
personalens fåtalligfuet förbättring. Vid 
kriminalundersökning kommer lokalkänne
domen alltid att hava en särskilt viktig 
betydelse och därför kommer utredningen 
av brot't i flere fall att, oavsett kriminal
polisen, allt framgent få bero på den lokala 
polisen. Å andra sidan kan den s. k. läns
kriminalpolisen för de stora kostnadernas 
skull ej heller så utökas, att den skulle 

Summa mk 1,015,800: -

kunna utreda alla i de olika distrikten 
förövade brott. Ä ven landsbygdens polis
förhållanden måste alltså utvecklas, för 
att något nämnvärt framsteg på kriminal
polisverksamhetens område må kunna upp
nås, utan att dock överhövan stora belopp 
för ändamålet uppoffras. 

V ad som måste anses vara mest till för
fång för polisvården på landsbygden, är, 
att polisdistriktens chefer, länsmänntm, i 
stora och medelstora distrikt äro så bundna 
av allmänna förvaltningsuppgi>fter, främst 
kansligöromål, att de ej längre äga någon 
möjlighet att i nödig mån deltaga i krimi
nalundersökningar, ej heller överhuvud i 
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något egentligt polisarrbete utanför sitt kon
tor, i ol~ka delar av distriktet, vilket emel
lertid är den viktigaste delen av polisarbe
tet. Då länsmännen i allmänhet avlagt 
juridisk examen, hava de ock med hänsyn 
till sin bildningsnivå större möjligheter att 
utvecklas till skickliga brottutredare än 
konstaplarna. Länsmanskontoren hava till 
följd av avbetsmängden blivit ämbetsverk, 
motsvarande i det•ta avseende polisinrätt
ningarna i mindre städer. Då någon kansli
arbetskraft emellertid ej står länsmännen 
till förfogande mråste de allena utföra även 
allt mekaniskt kansliarbet·e, som i städerna 
ombesörjes av flere .personer. I de stora 
länsmansdistrikten uppgår bl. a. antalet an
komna brev årligen till 2,500-3,000, och 
expedierade brev till 4,000-6,000, kassa
omsättningen i medeltal till c. 100;000 mark 
i månaden, antalet utgivna olika slags be
vis och beslut till c. 1,200-1,.600 årligen, 
övriga kansligöromål att förtiga, vadan 
länsmännen arbete till största delen blivit 
ett kansliarbete. Detta missförhållande bör 
bliva avhjälpt. Länsmännen borde beredas 
större möjlighet än för närvarande att per
sonligen verkställa kriminalundersökningar, 
att leda och övervaka de konstaplar, som 
verkställa undersökningar, att draga för
sorg om den prev·entiva polisverksamheten 
samt att i allmänhet deltaga i det prak
tiska polisarbetet i distriktets olika delar. 
Detta resultat kunde ernås genom att i de 
länsmansdi•s'triikt, där kansligöromålen och 
länsmannens övriga tjänsteåligganden svällt 
högeligen ut, tillsättes särskilda kanslister 
:för att 'biträda länsmannen vid skriftväx
lingar och bokföringen samt överhuvud vid 
skötseln av de löpande kontorsgöromålen. 
Kanslistbefattningarna bleve sålunda lämp
liga övningsställen .för personer, som ärna 
utbilda sig för polisbanan. Ytterligare bör 
nämnas, .a;tt det för allmänheten bleve lät
tare a:tt uträtta sina ärenden å länsmans
koThtoret, om där under länsmannens från
varo funnes en kanslist, som toge emot 

allmänheten och enligt länsmannens direk
tiv kunde ombesörja allmänheten berörande 
ärenden. För att kanslisterna i mån av 
behov kunde användas som hjälp vid polis
uppdrag i allmänhet, borde de åtminstone 
i flertalet fall vara manspersoner. En 
effektiv skötsel av kansligöromålen kräver, 
att kanslisterna innehava en bildningsgrad, 
motsvarande mellanskolekurs. Utnämnin
gen !borde ankomma å landshövdingen, var
vid bästa möjliga garantier erhölles för 
att lämpliga personer bleve utnämnda. 
För avlönande av nämnda hjälparbetskraft 
:har nödigt anslag observerats under 7 Ht. 
III kap. 4 mom. 

För att åstadkomma en kriminalpolis, 
som skulle ligga inne med föF svåra kri
minalundersökningar erforderlig sakkun
skap, borde kriminalpolisavdelningarna å 
polisinrättningarna på särskilda centrala 
orter förstärkas med ett antal krimina1-
polisbefattningshavare, som täcker behovet 
av en sådan specialiserad hjälpkraft inom 
området för kriminalpolisgruppens v.erk
samhet. När dessa h~hövas för polis
vården å annat område än deras egen 
förläggningsplats, kunna vederbörande 
städer icke förpliktas att deltaga i av
löningsurtgifterna, utan bör .staten ensam 
svara för desamma. Sakligt ändamålsenligt 
och ekonomiskt fördelaktigt är, att sådana 
polisavdelningar inrättas ä relativt få cen
trala orter. Dä i länens huvudstäder i all
mänhet redan förefinnas lokala kriminal
polisavdelningar och där fördenskull re
dan förut föreligger möjlighet att utbryta 
specialgrupper, böra dessa avdelningar 
bliva krimina1poliscentraler, vilkas verrk
samhetsområde skulle omfatta hela länet. 
Ett undantag vore ·dock Tavastehus län, 
där ifrågavarande centralort borde bliva 
Tammerfors och .ej länets huvudstad Ta
va:stehus, vars polisinrättning är j·ämförel
sevis obl:!tydlig. Likaså är det skäl att i det 
blivande Lapplands län förlägga ·länsikrimi
naldetektiver såväl till länets förvaltnings-
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ort, polisinrättningen i Rovaniemi, som 
till polisinrättningen i Kemi, vilken är den 
största i länet och därför erbjuder polis
män möjligheter till speciahsering. För 
de kriminalundersökningar, som visat sig 
val"a allra svårast, såsom mol'dbrands-, för
säkringsbedrägeri- o. d. undersökningar, 
bör undersökningsmanskap vara reserverat 
i Helsingfors för hela la:ndets behov. 
Centralorterna för kriminalpolisen bleve 
sålunda: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, 
Vlborg, St. Michel, Kuopio, Vasa, Uleåborg, 
Rovaniemi och Kemi. Det manskap, som 
för länens behov skulle härutöver avlönas 
vid poEsinrättningarna på dessa orter, kunde 
införlivas delvis med vede!"börande krimi
nalpolis och sålunda icke hållas såsom en 
avdelt grupp. Härigenom uppnås den för
del, att hela kriminalpolisavdelningen då 
kan användas såsom kriminalpolis för lä
net och att för varje uppdrag de lämpli
gaste polismännen kunna utväljas. Som in~ 
skränkning skull.e endast gällla, att, enär 
städerna deltaga i avlöningsutgifterna, från 
kriminalpolisavdelningen på en gång kunde 
till tjänstgöring utom förläggningsorten be
ordras endast det antal personer, som sta-

2 äldre kommissarier 

3 " " l yngre kommissarie ................. . 
8 , kommissarier ................. . 
6 överkonstaplar ..................... . 

19 
3 
2 

" 
" 
" 12 inspektionskonstaplar 

2 
" 2 äldre kanslister 

6 
4 

95 

" 
" 

" 
" 

Utgifterna för centralorternas kriminal
polisavdelningar belöpa sålunda för grund
lönernas vidkommande till 1,735,500 ma1rk, 

ten på ovan beskrivet sätt ensam avlönar. 
Förordnande att biträda länets lokala polis
myndigheter e]ler att sjäilvständigt under
söka brottmål utanför förläggningsorten 
skulle meddelas vederbörande av landshöv
dingsämbetet, där närmast polisinspektören 
är bäst underkunnig om den lokala polisens 
hjälpbehov och kan bedöma övriga på åt
gärden verkande omständigheter. Med 
smidig verksamhet i ögnasikte borde det 
givetvis vara så ordnat, att anhållan om 
hjälp och dennas beordrande i brådskande 
fall kunna ske direkte genom vederbömnde 
kriminalpolisavdelning. 

Ett sådant centralkriminalpolissystem, 
som ovan i huvuddrag skisserats, anpassar 
sig väl till vår nuvarande polisorganisa
tion, som i stort sett har visat si:g vara 
tillfredsställande. Det föreslagna systemet 
el"bjuder den fördel, att det utan svårig
het möjliggör övergång till nY'a organisa
tionsformer för kriminalpolisen, där detta 
tilläventyrs senare finnes nödvändigt. 

Ytterligare personal skulle vid ovan
nämnda centralorter för kriminalpolisens 
förläggning erfordras som följer: 

a 36,000:-
a 33,000:-
a 33,000:-
a 30,000:-
a 2s,soo:
a 24,ooo:
a 22,500:
a 21,ooo:
a 22,500:
a 21,ooo:
a 24,ooo:
a 22,500:
a 19,500:-

(7: III: 4) 

72,000:-
99,000:-
33,000:-

240,000:-
153,000:-
456,000:-
67,500:-
42,000:-

270,000:-
42,000:-
48,000:-

135,000:-
78,000:-

Summa mk 1,735,500: -

varav 42,000 mark i löneultgift för två 
överkonstaplar, som skulle förläggas till Ro
··mniemi köping, komme att utgå ur ansla-
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get under 7 Ht. III kap. 4 mom. Merut
giften i grundlöner är 1,,693,500 mark samt 
i å1ders- och familjetillägg 198,200 mark 
eller samunanJagt 1,891,700 IOOrlr. Anslaget 
till avlönande av länskriminal-detektiver un
der 7 Ht. IX kap. l mom. har minskats 
med l, 702,000 mark. Tilläggen utgöra 
5,299,800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
5,299,800 mark tiH 60,.717,300 mark. 

År 1935 (hoksl.) ...... rnk 53,860,799:-
, 1936 , ...... mk 54,186,711:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 55,417,500:-

2. Bek:lädnadsbidrag. Till ·beklädnadsbi
drag· åt de ovan i 1 mom. av detta kapi
tel föreslagna 95 innehavarna av polisbe
fattningar erfordras ett tillägg av 114,000 
mark 

Momentets slutsumma ökas med 114,000 
mark till 2,489,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,274,000:-
, 1936 , ....... mk 2,291,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,375,000:-

3. Särskilda anslag. A v g å r: Av ovan 
under 7 Ht. IV kap. l mom. nämnd orsak 
har till sagda utgiftsmoment från detta 
överförts 40,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Till följd av långva
rig användning stiga reparationskostna
derna för de till städernas polisinrättnin
gar anskaffade motorfordonen alltjämt, 
varför och då drift- och underhånskostna
derna för desamma på grund av prissteg
ringen påkalla merutgifter, en förhöjning 
av anslagen för ändamålet är nödvändig. 
Därjämte borde dispositionsmedel.sanslaget 
för brottmålsundersökningar höjas. I an
seende härtill har för här nämnda ända
mål observerats ett tillägg av 150,000 matk. 

Momentets slutsumma ökas med 110,000 
mark till 2,590,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,395,048: 50 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,464,568: 95 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,480,000:-

Polisen i förstäderna. 

5. Avlöningar. T i ll 1k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II 
ka1p. 112 mom., ~erfordras 15,000 mark i 
grundlöns- samt 1,500 mark i ålders- och 
familjetillägg eller sammanlagt 16,500 
mark. b) Enligt vid propositionen fogad 
bilaga antecknas i tillägg 7,500 mark. 
c) Ti1l ålders- och fa:milj etiillägg erfordras 
ytterligare 3,000 rna.:r'k. - Tilläggen uppgå 
sammanlagt till 27,000 mark. 

Momentets slThtsumma ökas med 27,000 
mark till 1,637,900 mark. 

År 1935 ( boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) .... 

mk 2,040,800: -
mk 2,044,560: -
mk 1,610,900: -

v. statspolisen. 

1. A.vlöniga1·. För ålderstillägg har här 
observerats ytter1igare 15,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 15,000 
mark till 4,671,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,595,435:-
, 1936 , ....... mk 4,585,918:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,656,900: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). Enär 
å anslaget år 1936 uppstått en besparing 
av 76,631 mark 20 penni, föreslås dess 
nedbringande med 57,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
57,000 mark till 241,200 mark. 

År 1935 ('boksl.) ........ mk 291,983: 05 
, 1936 , ........ mk 221,569: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 298,200:-

3. Expensmedel. Anslaget 'har ansetts 
kunna minskas med 11,400 mal'k. 

Momentets slutsumma nedgår med 11,400 
mark till 574,800 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 720,273: 05 
, 1936 , ........ mk 586,148: 60 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 586,200:--:-



176 7 Ht. 

Vii. ltrimina.loeDitraJ.en och poli:stidningen. 

1. Avlöningar. Enligt pr6position till 
Riksdrugen angående kriminalcentralens 
uppförande på o:r'dina~rie sta>t, erfordras i 
Wlä:ggunder momen:tet 23,600 ma-rk. 

Momentets slutsumma utgör 600,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 611,945:-
" 1936 " . . . . . . . . mk 571,189: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 576,400:-

4. Tryckningskostnader (förslagsanslag). 
Utgifterna under momentet ha ökats främst 
därför, att Polisunderrättelser benämnda 
tidning numera utkommer två gånger i 
veckan. Under momentet erfordras ett till
lägg av 60,000 ma-vk. 

Momentets slutsumma ökas med 60,000 
mark till 240,000 mark. 

År .1935 (boksl.) ........ mk 179,629:-
" 1936 " ........ mk 237,613: .,--
" 1937 (statsförsl.) ..... mk 180,000: -

5. Diverse utgifter. A v g å r: 25,000 
mark i engångsutgift. 

T i l l ko m m e r: För nya undersök
ningsapparater till krimna~centralen, för 
städningsutgifter till följd av lokalernas 
utvidgning och för det senaste år i sam
band med centralen inrättade kriminal
museets utgifter föreslås beviljande :av ett 
tillägg av 12,700 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 12,300 
mark till 126,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 103,148: 05 
" 1936 " ........ m:k 112,243: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 138,300:-

VII. PoliJSundervisningen. 

Polisskolan. 

1. Avlöningar. Med anledning av stats
utskottets i betänkande angående statsför-

slaget för år 1937 framställda anmä-vknin
gen ha till momentet från 5 mom. i detta 
kap. överförts 17,000 mark i arvoden åt 
timlärare. 

Momentets slutsumma ökas med 17,000 
mark till 305,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 284,420:-
" 1936 " ........ mk 282,960:-
, 1937 (statsförsl.) mik 288,500:-

2. Värme och lyse (förslagsanslag). Med 
anledning av prisstegringen å brännved 
erfordras ett tillägg av 6,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 6,000 
mark, till 36,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 29,984: 50 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 34,987: 50 
, 1937 (statsfö11sl.) ...... mk 30,000:-

3. Kommenderingsmedel (förslagsan-
slag). Då avsikten är att nästa år anordna 
flere polisundervisningskurser än i år, er
for.dras ett tillägg av 32,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 32,000 
mark till 162,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 126,610:-
" 1936 " ........ mk 141,160:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mik 130,000:-

5. Diverse utgifte1·. Med beaktande av 
vad ovan under l mom. sagts, har till 
sagda moment från detta moment över
förts 17,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
17,000 mark till 50,500 mark. 

År 1935 (•boksl.) ......... mk 46,899: 90 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 75,682: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 67,500:-

övriga utgifter för undervisningen. 

6. Lärokurser för polisen. Såsom ovan 
i samband med den under 7 Ht. IV ikap. 
l mom. ifrågasatta omorganisationen av 
kriminalpolisen framhållits, borde P'Olis-
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undervisningen ökas. Anslaget har hittills 
använts enbart till kurser för polismanska
pet i de olika länen. Då även för polisbe
fälet kurser borde anordnas, föreslås be
viljande ,av ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 310,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) . . . . . . . . mk 252,794: 60 
" 1936 " . . . . . . . . mk 251,884: 15 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 260,000:-

VIII. PoliiSih'liDd.gållden. 

2. övriga utgifter. Enär det vore nöd
vändigt att anordna kurser för utbildning 
av polismän i användningen av polishun
dar, har under momentet upptagits ett 
tillägg av 10,000 mark. 

Momentets slutsumma ötkas med 10,000 
mark till 45,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 34,812: 60 
mk 34,986: 70 
mk 35,000:-

IX. Särskilda ;polisUI'tgirfter. 

1. Extra polisstyrka. A v g å r: a) Med 
beaktande av vad ovan under 7 Ht. II kap. 
2 mom. är sagt, har av anslaget till sagda 
moment överförts 153,000 mark i arvoden 
åt biträdande polisinspektörer. b) På skäl, 
som anförts under 7 Ht. IV kap. l mom. 
har momentet minskats med l, 702,000 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,855,000 mark till 8,091,000 mark. 

År 1935 (obksl.) ....... mk 9,924,228: 75 
, 1936 , ....... mk 9,610,722: 65 
, 1937 ( statsförsl.) . . . . mk 9,946,000: -

2. Kost- och transportkostnader för an
hållna personer (förslagsanslag). I ersätt
ning för anhållen pevsons kost har hittills 

8217-37 

er1agts 5 mark per dygn. Då i polishäk
tena på landsbygden under samma dygn 
ofta finnes endast någon enda anhållen 
person, som bör erhålla kost, är det natur
ligt, att anskaffandet av födan ,blir propor
tionsvis dyrare än t. ex. i fängelserna. Med 
anledning av prisstJegringen på födoämnen 
borde den nämnda ersättningen i någon 
mån ökas. Av denna Ol'Sak har under mo
mentet observerats ett tillägg av 50,000 
mark. 

Momentets· slutsumma ökas med 50,000 
mark till 390,000 ma:r'k. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 336,025: 90 
mk 308,664: 55 
mk 340,000:-

3. Rötesandelar (förslagsanslag). An
slaget kan minskas med 100,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
100,000 mark till 400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 592,049: 70 
, 1936 , ........ mk 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 500,000:-

4. Diverse utgifter. Med 'beaktande av 
vad nedan under 6 mom. i detta kap. sagts, 
har av anslaget till nämnda moment över
förts 37,600 mark. 

Anslaget för ,Särskilda av övervaknin
gen av lagens om alkoholdrycker efterlev
nad föranledda utgifter", vilka i motive
ringen till propositionen angående statsför
slaget för år 1937 hade beräknats till 
200,000 mark, komme nästa år a:tt påföras 
sådana statsutgifter, som föranledas av de 
för länens behov tillsatta, i vissa städers 
polisinrättningar förlagda kriminal polis
männens verksamhet. Bland sådana 
utgi:f,ter må framihållas hl. a. 'Vissa 
kansliutgifter ,hyresavgifter och förvarings
kostnader för anhåLlna. Dessutom skulle ur 
anslaget under momentet utgå för krimi
nalpolisvevksamheten på 1andsbygden er
forderliga expensmedel. 

23 
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Momentets slutsumma nedgår med 37,600 
mark till 662,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 565,659: 05 
, 1936 ,, ........ mk 714,512: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 700,000:-

5. Av vårdlagarna föranledda utgifter 
(förslagsanslag). Momerutets ruibrik har 
ä,ndrats, så 31tt även de utgifite!l', SOilll 

åsamkas: ministedet för inrikesärendena 
underlydande myndigheter av rulkoholist
lagen kunde erläggas ur anslaget Thllider 
momentet. För ändamålet antec~nas ett 
Wlä:gg av 50,000 ma.rk. 

Momentets 'Slutsumma äJr 100,000 ma•rk. 

År 1937 (statsförsl.) mk 50,000:-

6. Polisvapendepån (nytt). Polisinrätt
ningen i Helsingfors inrättade i tiden för 
reparation av polisens vapen en polisvapen
depå benämnd verkstad, som förnärvarande 
är beläg.en i statens gård Nylandsgatan 38 
i Helsingfors. Senare visade det sig emel
lertid nödvändigt att låta i sag.da depå ut
föra reparation även av andra polismyn
digheters vapen, vilket omsider 1ett därhän, 
att numera alla polismyndigheters skjut
vapen samt från ingången av innevarande 
år också sjöbevwkningsväsendets lätta va
pen repareras på polisvapendepån. En 
dyli'k koncentrering av repar·ationen av 
skjutvapen har nödvändiggjorts redan av 
den orsa:ken, att sådana vapen kunna re
pareras endast å ett fåtal orter, varför
utom detta system har visat sig v.ara även 
ekonomiskt fördelaktigare för staten, än om 
vapnen skulle repateras å olika orter. I 
samband med polisvapendepån har senaste 
år även inrättats en radiov.erkstad för sjö
bevakningsväsendet, och i denna hava ra
dioapparater hittills förfärdigats enbart 
för sjö,bevakningsväsendets behov. Förutom 
dessa verkstäder har vid polisvapendepån 
dessutom inrättats ett centralförråd för för-

varande av skjutvapen som beslagtagits 
eller inlösts till staten. Å depån •arbeta nu
förtiden regelbundet l depåföreståndare, 
l radiomontör och l vapensmed. Polis
vapendepåns utgifter ha hittil1s bestridits 
sålunda, att ur ansl•aget för diverse polis
utgifter under 7 Ht. IX ikap. 4 mom. ut
gått vapendepåns föreståndares arvode med 
30,000 mark, städerskans arvode med 3,600 
mark, eldningsutgifter med c. 1,000 mark 
och diverse utgifter med c. 3,000 mark eller 
sammanlagt under detta moment c. 37,600 
mark. Utgifterna för elektrisk ström och 
största delen ·av utgifterna för värme !hava 
däremot bestridits av Helsingfors stad. An
n.an personal än depåns föreståndare och 
städerska har för ·polisvapendepån ej sär
skilt avlönats, utan har radiom01ntören, 
vars arvode utgjort 24,000 mark i året, 
varit tillkommenderad från sjöbevaknings
väsendet, och för handhavande av vapen
smedens åligganden åter har från Helsing
fors polisinrättning varit kommenderad en 
äldre konstapel, vars 1ön, jämte ålderstill
lägg utgör 26,100 mal1k om året. Enär 
polisvapendepån numera erhåller största 
delen av sitt arbete från andra polismyn
digheter ·än Helsingfors polisinrättning, och 
då nästkommande maj den med polis
vapendepån förenade radioverkstaden bör
jar förfärdiga radioapparater även för 
polismyndigheternas behov, är det ej 
längr·e sakenligt, att i dessa verkstäder, som 
äro gemensamma för alla polismyndighe
ter och sjöbeva:kningsväsendet, hållas till
kommenderade befattningshavare, utan 
borde sagda verkstäders utgifter upptagas· 
i statsförslaget såsom särskilda anslag. 
Därjämte borde polisvapendepåns förestån
dares lön, med beaktande av det ansvar 
och den ökade arbetsmängd, som han nu
mera har, höjas till 33,000 mark. Polisva
pendepåns utgifter hava beräknats bliva 
följande: 
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l föreståndare för polisvapen-
depån, arvode ........... . 

l radiomontör, arvode ...... . 
l vapensmed, arvode ....... . 
l stä,derska, arvode ......... . 
Värme, lyse och kraftström .. 
Arbetsredskap och förnödenhe-

ter ...................... . 
Diverse utgifter (kanslimate-

m k. 

33,000: --
24,000:-
24,000:-
3,600:-

12,000:-

2,000:-

rial, t1elefonavgifter o. d.) . . 3,000:--------
Summa mk 101,600: -

Till detta nya moment kunna dock 
37,600 mark överföras från 7 Ht. IX kap. 
4 mom., 24,000 mark från 7 Ht. X kap. 
2 mom. och 40,000 mark från 7 Ht. X kap. 
7 mom. eller sammanlagt 101,600 mark. 

Momentet slutar å 101,600 mark. 

X. Sjöbevakningsvä,sendet. 

1. Avlöningar. För de löneförhöjningar, 
som under innevarande år utgått ur ansla
get under 15 Ht. II kap. 12 mom., erford
ras i g1run:dlönstiUägg 136,800 ma,rk samt i 
ålders och famHjeWlägg 13,.700 mark e1ler 
sammanlagt 150,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 150,500 
mark tiU 3,662,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,144,544: 05 
" 1936 " ....... m'k 3,292,292: 50 
, 1937 (statsförsl.) ! .•. mk 3,511,700:-

2. Extra personalens arvoden och tjänst
göringspenningar. Med beaktande av vad 
ovan under 7 Ht. IX kap. 6 mom. sagts, 
har av anslaget till sagda nya moment 
överförts arvodet för en extra montör med 
24,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 24,000 
mark till 7,620,600 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 7,491,180: 15 
" 1936 " ....... mk 7,610,817: 95 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 7,644,600:-

7. Underhåll och fö1·nyelse av beväpning 
och utrustning. Med beaktande av vad här 
ovan under 7 Ht. IX kap. 6 mom. sagts, 
har av anslaget till ·sagda moment över
förts ett belopp av 40,000 mavk. 

Momentets slutsumma nedgår med 
40,000 mark till 624,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 491,700:-
, 1936 , ........ mk 501,108: 25 
, 1937 (st1a:tsförsl.) ..... mk 664,500:-

8. Underhåll och förnyelse av förbindel
semateriel. På grund av prisstegringen på 
förbindelsemateriel och med anledning av 
utvidgandet av förbindelseverksamheten 
erfordras ett tinägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 188,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 135,942: 05 
mk 167,177: 05 
mk 138,500:-

9. Expensnwdel och diverse utgifter. 
A v g å r: I enlighet rmed den av Riks
dagen godkända anmärkningen i stats
revisorernas be;rättelse. för år 1933, minskas 
anslaget med 21,000 mark, utgörande utgift 
för olycksfa.llsförtsäkring av sjö:bevak
nings:väsenderbs flyga,re i en enskild :för
siilkringsanstalt. Ulliderstödsutgiftermt för 
nämnda flygare komma nästa år att utgå 
ur an1s!aget unider 16 Ht. IV kap. 9 mom. 

T i ·l l k o m m e r: Då tillräckliga medel 
ej stått till förfogande för nödig spanings
vevksamhet för smugglingens uppdagande, 
fö·reslås, att för ändamålet bevilda:s 50,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 29,000 
malrk till 415,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 216,586: 25 
" 1936 " . . . . . . . . mk 323,331: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 386,500:-
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XI. Gränsbevakningarna. 

1. Avlöningar. T i l l 'k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som under inne
va,ra:nde år utgåJt,t ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom., erfordras i grundlöns
tillägg 357,600 mark samt i ålders- och fa
miljetillägg 35,700 mark eller sammanlagt 
393,300 mark. b) För erläggande av s. k. 
hyresbidrag åt i stadsgarnisoner samt i 
Rovaniemi köping tjänstgörande innehavare 
av tjänster och befattningar vid gränsbe
vakningsväsendet enligt enahanda grunder 
som vid försvarsväsendet föreslås ett tillägg 
av 28,500 mark. c) Antalet fältväblar vid 
den år 1936 tillkomna gränsbevakningsav
delningen å Karelska näset har visat sig 
otillräckligt. Med anledning härav föreslås 
inrä,ttande av en fält·vä:be1sbebttning av 
lägre avlöningsklass, för vilket ändamål er
fordras 27,200 mark .enligt nedananförda 
beräkning: 

grundlön .................... 21,000:-
ålders- och familjetillägg . . . . . . 3,680:
gränstraktstillägg . . . . . . . . . . . . 2,520: -

Summa mk 27,200: -

d) Föreslås, att de med en grundlön av 
16,,800 .mark 1Jörenade sanit•e.tsunde.rser
geantsbefattningarna vid de fyra gräns
kompanier, i vilka värnpliktiga och gräns
vaktsskolans elever äro placerade, skulle 
omibildas till ·sanitetssergeantsbefattningar, 
varav föranledes en utgift av 4,800 mark. 
- Tilläggen. uppgå till 453,800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 453,800 
mark tiH 12,850,400 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 )) 

, 1937 (statsförsl.) 

mk 9,400,556: 70 
mk 10,786,417: 40 
mk 12,396,600:-

2. Extra personalens avlöningar. 'T i l l
k o m m e r: a) Sålänge arbetskonjunktu~ 

rerna varit för arbetarna ogynnsamma, har 

stammanskap härintills kunnat erhållas 
mot nuvarande löneförmåner. Numera 
har emellertid tillgången på stamman
skap avsevärt minskats. För att dug
ligt och pålitligt manskap må kunna 
anställas, måste en förhöjning av ar
voden ske. Då en förbättring av stam
manskapets avlöning, vari ej ingår förpläg
ning in natura, är på1kallad, föreslås, att 
detsamma tillkommande arvoden ökas med 
50 mark i månaden, varvid arvodet för 
det egentliga manskapet komme att stiga 
till 600-750 och för korpralerna till 
650-800 mark i månaden, beroende på 
tjänstetidens längd. Då stammanskapets 
numerär är 840 man, föranledes härav en 
ökning av 504,000 mark. b) Åt stamman
skapet har erlagts familjetiUägg enligt .ena
hande grunder som åt innehavare av stats
tjänster och -befattningar. För erläggande 
av dessa vederlag har ett tillägg av 50,000 
mal'k beräknats bliva under nästa år er
forderligt. c) Till kom petensfordringarna 
för stammanskapet hör, att vederbörande 
genomgått den ungefär 4 månader 1ånga 
kursen vid gränsvaktsskolan. Under skolti
den erlägges åt stammanskapet ett •arvode 
av 400 mai'k i månaden. År 1936, då 
anslag till sagda utgift första gången be
gärdes, beräknades, med beaktande av an
talet av under året avgående, att i gräns
vaktsskolan komme att finnas i medeltal 
16 man under hela året. Det har emeller
tid framgått, att antalet från tjänsten av
gångna varit större än 'beräknats, särskilt 
under senare tider. Gränsvaktsskolans 
v.erksamhet kommer därför att utvidgas 
och elevernas antal att ökas, varav betingas 
en merutgift av 70,000 mark. d) Förutom 
de under punkt a) nämnda, a1rvodena 
har åt stammanskapet erlagts arvodesför
höjning på grund av vissa års tjänst med 
600 mark om året. Det har beräknats, att 
härav under år 1938 föranledes en utgift 
av· 900,000 mark i enlighet med följande 
utdikning: 
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efter ett års tjänstgöring åt 
100 man a 600 mark . . . . . . 60,000: -

efter t:vå års tjänstgöring åt 
100 man a 1,200 mark . . . . . . 120,000: -

efter tre års tjänstgöring åt 
400 man a 1,800 mark .... 720,000:-

Surruna mk 900,000: -

Då under innevarande år beräknats 
hli:va :för ändamålet erforderliga 820,000 
mark, tillkomma 80,000 ma11k. - Tilläg
gen utgöra 704,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 704,000 
mark till 7,825,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 7,916,874: 30 
, 1936 , . . . . . . . mk 7,069,420: 85 
, 1937 (stats:försl.) mk 7,121,600: --

3. Värnpliktigas dagspenningar (:för
slagsanslag). Under momentet har ett till
lägg a:v 50,000 mark berä:knats bliva er
forderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 480,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 414,164: 80 
, 1936 , ........ mk 481,986: 40 
, 1937 (stats:försl.) ..... mk 430,000:-

4. Förplägnings- och utrustningsutgifter 
(:förslagsanslag). T i l l k o m m e r: För 
år 1938 har anslagshehovet under momen
tet beräknats på sätt som :följer: 

Förplägningsutgifter: 

580 beväringar a 7: 40 per dag . . . . . . . . . . 1,566,580:-
12,450 dagsransoner åt gränsvaktsskolans ele-

ver a 7: 40 per dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,130: --
840 man värvat manskap a 8: 50, utgående i 

penningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,606,100:
Utgifter :för matlagning åt värvat manskap 

samt :för anskaffning av serverings- och 
kökstillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000: - 4,414,810: -

Utrustningsutgifter: 

1,420 man a 3: 30 per dag . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710,390:-
12,450 tjänstgöringsdagar :för gränsvakts-

skolans elever a 3: 30 per dag . . . . . . . . 41,085:- 1,751,475:-

Renhållning: 

:för värnpliktigt och värvat manskap ................... . 200,000:-
700,000:-Beväpning .......................................... . 

Under momentet beviljat :för innevarande år ........... . 

7,066,285:-

6,522,000: -
544,285:-Erforderligt tillägg .................................. . 

Då stammanskapet ej alltid är till :fullt 
antal i tjänstgöring, och de värnpliktiga 
befrias :före utsatt tid, torde ett tillägg av 
300,000 mark vara tillräckligt. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
ma11k till 6,822,000 mark. 
År 1935 (boksl.) ....... mk 5,303,570: 28 

, 1936 , . . . . . . . mk 6,254,605: 45 
, 1937 (stats:försl.) .... mk 6,522,000: -
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6. Å1·sreparationer å byggnader. T i l l
k o m m e r: a) De i gränsbevakningsvä
sendets vård befintliga, till största delen av 
trä uppförda byggnadernws penningvärde 
har beräknats tiH c. 40,000,000 mark. För 
förhindrande 'av att byggnaderna förfalla 
och med beaktande av prisstegringen på 
byggnadsmaterial föres1ås, att anslaget 
höjes med 200,000 mark. b) För underhåll 
av de 'byggnader å gränsavsnittet på Ka
relska näset, till antalet c. 60, vilka övergått 
från tullverket till gränsbevakningen, er
fordras ett tillägg av 100,000 mark. - Till
läggen uppgå till 300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
mark till 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 398,698: 85 
, 1936 , . . . . . . . . mk 449,433: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 400,000:-

7. Inkvarteringsutgifter (förslagsanslag). 
Med anledning av prisstegring·en på bränn
ved o. a. förnödenheter har ett tiUägg av 
135,000 mark beräknats bliva erforderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 135,000 
mark till 1,050,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ........ mk 671,588: 90 
, 1936 , ........ mk 956,725: 95 
, 1937 (<statsförsl.) ..... mk 915,000:-

8. Transport- och förbindelsemateriel. 
Då en del av de till gränsbevakningen arr
skaHade velocipederna på grund av lång
varig användning blivit oanvändbara, borde 
desamma förnyas, varförutom antalet velo
cipeder borde i någon män ökas. För
denskull har för ändamålet här obser
verats ett tiEägg 48,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 48,000 
mark till 908,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 741,551: 95 
" 1936 " . . . . . . . . mk 816,153: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 860,000:-

12. Diverse utgifter. Till drift- och 
underhällskostnader för radioapparater, 

soon innevarande är anskaffats till gräns
bevakningarna, erfordras under momentet 
ett tillägg av 30,000 mark. 

Momentets slutsumma iYkas med 30,000 
mavk till 450,000 mark 

År 1935 (boksl.) ........ mk 340,790: 95 
, 1936 , ........ mk 290,630: 45 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 42{),000:-

13. Anskaffning av radioappar·ater för· 
gränsbevakningsväsendet · (engångsutgift). 
Riksdagen har åren 1936 och 1937 beviljat 
sammanlagt 175,000 mark för anskaffning 
av radioapparater till gränsbevaknings
väsendets fjärrbevakningar. För program
mets fuJi1fö1jande föreslås för ändamålet 
för nästa är ett anslag av 75,000 mark. 

Momentet slutar å 75,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ...... mk 75,000:-

14. Förnyelse av gränsbevakningsväsen
dets awtomobiler (engångsutgift). Då fyra 
av gränsbevakningsväsendets automobiler, 
som anskaffats är 1930, under innevarande 
är måste kasseras, borde i stället för dem 
inköpas nya motorfordon, för vilket ända
mäl ett belopp av sammanlagt 230,000 
mark enligt nedanstäende kalkyl beräknats 
·bliva erforderligt: 

Åt Lapplands gränsbevakning 
l lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000: -

Åt J oensuu gränsbevakning 
l last- ,eller l pwket:bil . . . . . . 50,000:

Åt Salmi gränsbevakning l 
lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000: -

Summa 230,000: -

Momentet slutar å 230,000 mark. 

År 1937(statsförsl.) ....... mk 90,000:-

XU. MedioinaJstyrelsen. 

1. Avlöm'ngar. T i 11 k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som under inneva
rande är utgått ur anslaget under 15 Ht. 
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II kap. 12 mom., erfordras i grundlöns
tillägg 56,700 mark samt i ålders- och fa
miljetillägg 6,000 mark eller sammanlagt 
6'2, 700 mark. b) För lUders- och farnitje
tillägg erfordras ytterligare 2,:500 mark. c) 
För avlönande av hjälparl>etskraft föreslås 
ett tiUägg av 20,000 mark. - Tilläggen 
uppgå tiH 85,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 85,200 
mark till 1,817,000 ma1.1k. 

År 1935 (boksl.) ....... mik 1,620,981:-
" 1936 " ....... mik 1,663,183:-
, 1937 (statsförsl.) ... mik 1,731,800:-

3. Expensmedel och diverse utgifter. 
Från 7 Ht. XXIII kap. 9 mom. överföres 
till detta moment 10,000 mark till medi
änalstyrelsens avgifter för tjänstesamtaL 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 107,000 mavk. 

År 1935 (boksl.) ......... mik 86,346:-
, 1936 , ......... mk 89,967: 60 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 97,000:-

5. Värme och lyse (förslagsanslag). På 
grund av prisstegringen på brännved er
fordras ett tillägg av 3,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,000 
mark till 22,000 mavk. 

År 1935 (lboksl.) ......... mik 17,619: 10 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 18,319: 05 
, 1937 (statsförsl.) ...... mik 19,000:-

6. Tryckningskostnader. För tryckande 
av de formulär, som förutsättas av inter
nationella hälsovårdskonventionen jämte 
därtill hörande förordning ·ävensom av den 
nya barnmorskelagen edordras ett tillägg 
av 50,000 mark i engångsutgift. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 150,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) . . . . . . . . mk 97,868: -
, 1936 , ........ mk 148,428:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

7. Resestipendier. Till följd av den me
dicinska vetenskapens snabba utveckling un
der senaste tid är det svårt att följa med 
ress resultat. Det ,vore därför viktigt för 
v'å:vt lands hä'lsovård, att läkarna 1finge göra 
sig förtrogna med de undersöknings- och 
vårdmetoder, som vunnit tillämpning i 
andra ·länder genom att bedriva studier vid 
därvarande sjukhus. För utgivande av hi
drag till dylika studieresor förestås ett till
lägg av \30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
rnarik till 40,000 ma:rk 

År 1935 (boksl.) ......... mk 10,000:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 10,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 10,000: -

XIII. Hälsovården på landet. 

1. Provinsial- och distriktsläkare, avlö
ningar. För avlönande av distriktsläkare 
tiH Korpo, Houtskär, Iniö m. fl. öar, varom 
Riksdagen ihemstäUt hos Regeringen, an
tecknas ett , tillägg av 48,000 mark. Den 
nya tjänsten skulle inrättas under förut
sättning att vede:r'ibörande kommuner själva 
draga försorg om anskaffande av bostad åt 
distriktsläkaren. 

Momentets slutsumma ökas med 48,000 
mark tiU 3,480,000 ma:rlk. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,350,695: --
" 1936 , . . . . . . . mk 3,360,985: -
, 1937 (statsför:sl.) ... mk 3,432,000:-

3. Avlönande av kommunala barnmorskor 
('förslagsansJag). Momentets ruibrik har 
ändrats. Med anledning av lagen om 
'kO'Inlilunala barnmorskor, som träder i 
kraft från början av nästa år hava föl
jande statsutgifter beräknats bliva påkal
lade: 
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bidrag åt kommunerna till 
grundlöner för ungefär 849 
barnmorskor a 10,000 mark 8,490,000: -

tilläggsbidrag . . . . . . . . . . . . . . 150,000: -
ålderstillägg åt ungefär 750 

barnmQrskor . . . . . . . . . . . . . 984,000:-

Summa 9,624,000: :..._ 

Då innevarande år under momen
tet för ändamålet anvisats ett belopp av 
4,580,000 mark, erfordras ett tillägg av 
5,044,000 mark. 

Momentets slutsumma ö~~a,s med 5,044,000 
mark till 9,624,000 mark. 

År 1935 (b()l~sl.) ....... mk 4,559,254: 25 
, 1936 , ....... mk 4,594,961: 65 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,580,000:-

4. Avlönande av ambulatoriska sjukskö
terskor. Efter det lrommunerna inrättat 
nya ambulatoriska sjuksköterskebefattnin
gar, vilka ur allmän hälsovårdssynpunkt 
sett samt för motarbetande av epidemier 
böra tiHmätas en viktig betydelse, har efter
frågan på statsunderstöd för avlönandet av 
dessa befattningar ökats. A v denna orsak 
föreslås ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 600,000:-
" 1936 ,, ........ mk 650,000:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mik 650,000:-

UV. Allmänna 'sJ!Ehuset i Helsingfors. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneför1höjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
1.2 mom., e11fordras i grundlönstillägg 
621,600 mark samt i ålders- och familje
tillägg 62,000 mark eller sammanlagt 
683,600 mark. b) Enligt vid propositionen 
fogade bilaga antecknas i lönetillägg 55,'500 
mark samt i å'lders- och familjeWlägg 
1,400 mark eller inalles 56,900 mark. e) 

För ålders- och familjetillägg erfordras yt
terligare 40,000 mark. d) För att bereda 
medicinekandidaterna större möjlighet att 
komplettera sina studier föreslås inrät
tande vid sjukhuset av fyr.a amanuens
befattningar, för vilka i arvoden a 10,000 
mark erfordras 40,000 mark. e) Å den 
i samband med all:männa sjuklhuset i 
Helsingfors inrättade strålbehandlingsav
delningen har arbetet under dess korta 
verksamhetstid tagit mycket större om
fattning än man ursprungl<igen kunde 
förutsätta. De till ~en början anskaffade 
två apparaterna för röntgenbelhandling 
hava icke ens tillnärmelsevis varit till
fyllest för sitt ändamål. Numera har till 
avdelningen anskaffats en tredje apparat 
och inom den närmaste ~framtiden måste 
ännu en fjärde appara>t anskaffas. Då in
rättningen är den första i sitt slag i vårt 
land, antogs personal till densamma att 
börja med ytterst försiktigt. Numera har 
redan konstater&ts, att man ej längre kom
mer till rätta med den nuvarande arbets
kraften. Därjämte bör beaktas, att de skö
terskor, som meddela röntgenbehandling, 
ej utan men för sin hälsa kunna da
gen om arbeta vid röntgenapparaten, så
som härintills av nödtvång måst förfaras. 
Det är fördenskull nödvändigt att öka skö
terskornas antal vid sagda avdelning med 
fem. I anseende härtill föreslås, att vid 
strålbehandlingsavdelningen inrättas rem 
sjuksköterskebef&ttningar, för vilka i arvo
den a 18,000 mark erfordras 90,000 mark. 
f) Riksdagen godkände år 1935 på våren 
en hemställan, att regeringen med det sna
raste måtte vidtaga åtgärder för förkort
ning av sjuksköterskornas arbetsdag till 48 
timmar i veckan. Med anledning därav har 
utredning införskaffats beträffande läng
den av sjuksköterskornas nuvarande ar
betstid å statens sjukhus. Av den upp
gjorda statistiken framgår, att å statens 
civila sjukhus under förra hälften av år 
1936 hade: 
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c. 43 sköterskor högst 192 arbetstimmar 
inom 4 vookor, 

c. 760 sköterskor högst 200-300 arbets
timmar inom 4 v\\ckor och 

c. 8 ·sköterskor över 300 arbetstimmar 
inom 4 v;eckor. 

A v de sjuksköterskor, vi1kas allhetstid 
för närvarande är 192 timmar eller där
under inom 4 veckor, äro de flesta rönt
gen-, lwbora:torie- eller polikliniksköterskor, 
av vilka de förstnämnda icke utan aUvar
ligt men för hälsan stä ut med längre 
arbetsdagar. 

statistiken utvisar alltså, att en regle
ring och förkortning av sjuksköterskornas 
arbetsdag är av ett trängande behov på
kallad. I enlighet med vid de olika sjuk
husen verkställda kalkyler skuUe ytterligare 
erfordras inalles cirka 170 sköter.skor, för 
att timantalet inom 4 veckor ej må över
skrida 192 timmar. 

Då en övergäng till nämnda reglemen
terade arbetstid ej kan äga rum på en 
gång, har det ifrågasatts, att arbetskraf-ten 
småningom skulle utökas och refor
men genomföras inom tre är. För en ra
tionell placering av den ökade arbetskraf
ten vore av nöden, att försök med det nya 
systemet till en början finge göras vid 
·lämpligbefunna sjukhus. Kostnaderna för 
sjuksköterskornas övergång till 48 timmars 
arbetsvecka hava uppskattats till omkring 
3,000,000 mark. För nästa är har ett be
lopp av 9·84,000 mark beräknats 1bliva er
forderligt. Av denna summa komme på 
allmänna sjukhusets i Helsingfors anpart 
396,000 mark, på länslasarettens och all
männa sjuk!husens 386,400, på tuberkullos
sanatoriernas 33,600 och på sinnessjukhu
sens 168,000 mark. På grund av det ovan
anförda föreslås beviljande under momen
tet av ett tillägg av 396,000 mark för av
lönande av 22 extra sjuksköterskor med en 
grundlön av 18,000 mark. - Tilläggen 
uppgå till 1,306,500 mark. 

3217-37 

Momentets slutsumma ökas med 1,306,500 
mark till 8,777,800 mark. 

År 1935 (•boksl.) ...... . 
" 1936 " o o o. o o o 

, 1937 (statsförsl.) 

mk 6,606,850: 60 
mk 7,062,148:
mk 7,471,300: -

2. Kosthållning (förslagsanslag). År 
1936 å-tgick för 549,243 kostdagar samman
lagt mk 3,773,677: 60 eller mk 6: 87 per 
kostdag. Då antalet kostdagar är 1938 
kommer att uppgå till omkring 569,000 och 
matvaruprisen stigit, måste anslaget ökas 
med 320,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 320,000 
mark till 4,220,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,735,275: 90 
" 1936 " o o o o o o o mk 3, 773,677: 60 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,900,000:-

3. M edicinalier, instrutnent och förbands
material. Till följd av strålbehandlings
avdelningens utvidgning, ökad förbrukning 
av förbandsmaterial och prisstegringen 
därå, erfordras ett tillägg av 230,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 230,000 
mark till 3,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,622,033: 80 
" 1936 " o o. o o o o mk 2,768,473: 10 
, 1937 (sta:tsförsl.) .... mk 2,770,000:-

4. Värme och lyse (förslagsanslag). På 
grund av stegringen av prisen å bränsle 
erfordras ett tillägg av 300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
mark till 2,200,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ....... mk 1,759,776: 70 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,853,610: 35 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,900,000:-

6. Diverse utgifter. Frän 7 Ht. XXIII 
kap. 9 mom. överföres härunder 2,000 mark 
till telefonavgifter för tjänstesamtaL 

24 
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Momentets slutsumma ökas med 2,000 
mark till 1,202,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,076,357: 40 
, 1936 , ....... mk 1,043,015: 65 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,200,000:-

7. Röntgen- och annan behandling å po
liklinikerna (förslagsanslag). Då röntgen
avdelningarna under innevarande år utvid
gas och moderurseras kommer den diag
nostiska verksamlheten att tilltaga och till 
följd därav även filmföJ'Ibrukningen att 
ökas, varför ett tillägg av 25,000 mark 
borde beviljas. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 ' 
mark till 200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 144,122: 35 
, 1936 , . . . . . . . . mk 158,917: 75 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 175,000:-

XV. LänsiliwsMetten ooh allmänna sjukhu
sen samt sjukhusen för venerislm 

sjUJkd:omar. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningal', som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 12 
mom., erfordras i grundlönstillägg 1,169,400 
mai'k samt i ålders- och familjetillägg 
96,600 mark •eller inalles 1,266,000 mark. 
b) ·Enligt vid propositionen fogad bilaga 
antecknas i grundlönstil1ägg 16,500 mark 
samt i ålders- och ;fami,ljetillägg l, 700 mark 
eller sammanlagt 18,200 mark. e) Under !bör
jan a,v nästa år 'bliva utvidgningsarbetena 
vrd länssjukhuset i Åbo bragta därhän, att 
sjukhuset i dess helhet kan tag·as i bruk. 
I sjukhusets nya huvudbyggnad hava föl
jande avdelningar inrymts: medicinska av
delningen ( 128 sjukpla;tser), kirurgiska av
delningen ( 124 sjukplatser), avdelningen 
för ögonsjukdomar ( 18 sjukplatser), avdel
ningen för öronsjukdomar (20 sjukplatser) 
och · privatavdelningen (32 sjukplatser). 
Därutöver har i byggnaden anordnats en 

mottagnings- (poliklinisk) avdelning samt 
operations-, röntgen- och lwboratorieavdel
ningar. Sjukhusebs nuvarande kirurgiska 
avdelning ombildas till en gynekologisk
och förlossningsavdelning ( 48 sjukplatser) 
samt 'en isoleringsavdelning för kvinnor 
(16 sjukpla:tser), medicinska avdelningen 
till en barnavdelning (70 sjukplatser). Av
delningen för veneriska sju~domar ( 48 
sjukplatser) kommer tiHika att fungera så
som isoleringsavdelning för män (16 sjuk
platser). Sjukhuset kommer sålunda att 
omfatta sarrnmanlagt 520 sjukplatser och att 
utgöra det första centralsjukhuset i vårt 
land med alla vrktigare specialavdelningar. 
I anläggningskostnaderna för sjukhuset 
hava städerna Åbo och Nådendal samt kom
munerna i deras omnejd deltagit, och dessa 
hava dessutom förbundit sig att deltaga i 
de årliga underhålls- och ·driftkostnaderna 
genom att ersätta hälften av den nettoför
lust 301 sjukplatser medföra. 

Vid uppskattandet av antalet nya 1äkar
tjänster i detta sjukhus har man räknat 
med 35-45 patienter p'å va:t'je läkares an
del. Vid avdelningen för hud- och köns
sjukdomar kan patierrtantalet dock vara be
tydligt större. Avdelningarna för ögon
och öronsjukdomar, på vilka blott 18 och 
20 sjukplatser finnas, behöva milturligtvis 
vardera egen specialläkare. Röntgen- och 
laboratorieläkarna handhava i0ke vård å 
egentliga sjukav·delningar, men deras ar
betsbörda kommer enligt vunnen erfaren
het att vara rätt stor. Enligt plalllen 
komma på de kirurgiska avdelningarna 
jämte isoleringsavdelningar (156 sjukplat
ser) att arbeta 4, på medicinska avdelnin
garna (128 sjukplatser) 3 och på barnav
delningen (70 sjukplatser) 2 läkare. På 
gynekologiska och förlossningsavdelningen 
( 48 sjukplatser) skulle en av underläkarna 
vid kirurgiska avdelningen biträda avdel
ningsläkaren. 

Enär ekonomiåliggandena vid sjukhuset 
komma att avsevärt ökas, förutom genom 
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sjukhusets omfattning och livlig patient
omsättning, jämväl genom redovisnings
skyldigheten till ett stort antwl i sjukhuset 
delaktiga kommuner, föreslås inrättande vid 
sjukhuset av en kassörsbefattning och två 
kontorsbiträdesbefattningar. Sköterskor er
fordras ytterligare till ett antal av inal
les 65, av vilka 12 måste intaga en ledande 
ställning. De sistnämndas grundlöill före
slås att fastställas till 18,000 mark och de 
övriga sköterskornas till 16,800 mark. Vi
dare erfordras: en apoteksföreståndare med 

farmaceutkompetens, på det att största de
len av medicinerna mått:e kunna tillblan
das i sjukhuset och utgifterna för medici
nalier sålunda nedbringas, en maskinist, en 
lärarinna för undervisning av barn och 
sysselsättning av patienter, en massör, en 
kosthållerska, en föreståndarinna för linne
förrådet och två vaktmästare samt betjä
ning till nödigt antal. 

Avlöningsutgifterna för den föreslagna 
tillskottspersonalen äro följande: 

l underläkare (kirurg) ............... . 
l , (medicin.) ............. . 
l , (medicin.) ............. . 
l avdelningsläkare ( ögons·j.) . . ........ . 
l avdelningsläkare (örons j.) . . . . . . . . . . . . 
l avde1ning~äkare (barnsj.) .......... . 
l avdelningsläkare (gynekolog) ........ . 
l avdelningsläkare (laborator) ........ . 
l kassör ............................. . 
2 >lmntorsbiträden a 15,600:- ......... . 

12 avdelningssköterskor a 18,000:- .... . 
53 sköterskor a 16,800:- .............. . 
l apoteksföreståndare ................. . 
l maskinist .......................... . 
l handarbetslärarinna ................ . 
l kosthållerska ....................... . 

grundlön 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" arvode 

grundlön 

52,500:-
48,000:-
48,000:-
48,000:-
48,000:-
52,500:-
52,500:-
52,500:-
30,000:-
31,200:-

216,000:-
890,400:-
24,000:-
19,500:-
18,000:-
15,600:-

l föreståndarinna för linneförrådet . . . . . , 14,400:-
2 va:ktmästare a 14,400:- . . . . . . . . . . . . . " 28,800:-

Massage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 9,000: -

För av1önande av ytterligare betjäning 
och för upphyrande av ett internat för en 
del av betjäningen har beräknats i tillskott 
erfordras 441,000 maiik. Tilläggen uppgå 
till 2,139,900 mark. Enär sjukhuset sanno
likt ej kan träda i verksamhet från den 
l januari nästa år utan först något se
nare, kan sistnämnda belopp i motsvarande 
grad minskas. För nästa år föreslås vid 
sådant förhållande beviljande av 1,630,000 
mark. d) Biträdande läkarnas arvoden 
vid länssjukhusen i .Å!bo, Viborg och 
Kuopio samt vid allmänna sjukhusen i Jy-

----------------------Summa mk 1,698,900: -

väskylä och ~ajana föreslås förhöjda från 
24,000 till 36,000 mark. Sammanlagt till
komma 60,000 mark. e) Vid länssjukhuset 
i Kuopio har sedan år 1931 en specialläkare 
för ögonsjukdomar varit vemsam utan att 
uppbära någon lön. Sagda läkare har haft 
rikligt med a:vbete, vilket ådagafägger, att 
avlönande ·av en speciaHäkare av nämnda 
slag vid sjukhuset är av behovet päikahlat. 
För detta ändamål ·föreslås förty för nästa 
år beviljande av 36,000 mark. f) På 
grund av ökat arbete föreslås inrättande av 
en sjukskötersk~befattning med grundlön 



188 7 Ht. 

vid länssjukhuset i V asa och en vid sjuk
stugan i Suomussalmi. Til'l dessas arvoden 
a 16,800 mark erfordras sammanlagt 33,600 
mark. g) Ur för ändamålet disponitbelt 
specialanslag har vid särskilda länslasarett 
och allmänna sjuk'hus årligen avlönats inal
les 25 e:x,tra sjuksköterskor med 12,600 
mark i arvode. För höjning av sagda ar
voden från 12,600 mark till 13,500 mark 
föreslår beviljande av 22,500 mark. h) För 
förkortande av sjuksköterskornas arbetstid 
föreslås, i betraktande av vad ovan under 
7 Ht. XIV kap. l mom. punkt f) anförts, 
till avlönande av 23 sjuksköterskor med en 
grundlön av 16,800 mark ett anslag av 
inalles 386,400 mark. - Sammanlagt till
komma 2,452,700 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,452, 700 
mark till 16,975,700 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 10,788,251:-
, 1936 , mk 11,553,738: 05 
, 1937 (statsförsl.) mk 13,523,000:-

2. Kosthållning (förslagsanslag). Under 
år 1936 utgick för kosthållning vid läns
lasaretten och allmänna sjukhusen för 
1,121,676 kostdagar mk 6,876,963:- eller 
mk 6: 13 per kostdag samt vid de extra 
sjukhusen för veneriska sjukdomar för 
57,024 kostdagar mk 338,952: 30 eller mk 
5: 94 per kostdag. Enär sjukplatserna 
genom att ·de nya sjukhusen i Björnehorg 
och Rovaniemi under detta år tagits i 
bruk och det utvidgade länssju'khuset i 
Å'bo i början av nästa år kommer att ta
gas i bruk i jämförelse med år 1936 ökas 
med sammanlagt 527 och matvaruprisen 
dessutom stigit med cirka 10 procent, er
fordras i tillägg förslagsvis 2,040,000 
mark 

Momentets slutsumma ökas med 2,040,000 
mark till 9,240,000 mark. 

Ar 1935 (boksll.) ....... mik 6,984,802: 10 
, 1936 , ....... mk 7,215,915: 30 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 7,200,000:-

3. M edicinalier, instrument och för
bandsmaterial. Då antalet sjukplatser till 
följd av utvidgningen av länssjukhuset i 
Åbo ökas med 310 och med bewktande av 
att prisen 'På instrument och förbandsma
terial stigit, erfordras ett tillägg av 
630,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 630,000 
mark tilll 4,190,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,132,888: 80 
, 1936 , ....... mk 3,230,206: 30 
, 1937 (.statsförsl.) .... mk 3,560,000:-

4. V ärm e och lyse (förslagsanslag). 
Med anledning av prisstegringen på bränsle 
och utvidgningen av länssju~huset i Åbo 
har ett tillägg av 1,110,000 mark beräknats 
bliva erforderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 1,110,000 
mark till 5,100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mik 3,429,918: 35 
" 1936 " ....... m'k 3,783,224: 85 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,990,000:-

5. Byggnaders och inventariers under
håll. På grund av utvidgningen av läns
sjukhuset i Åbo samt stegringen av mate
rialieprisen föreslås ett tillägg av 300,000 
ma rik. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
mar<k till 1,825,000 mark. 

År 1935 (tboksl.) ....... mk 1,375,125: 30 
, 1936 , . . . . . . . nrk 1,451,665: 65 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,525,000:-

6. Diverse utgifter. T i 11 k o m m e r: 
a) Från 7 Ht. XXIII kap. 9 mom. över
föres till detta moment 12,000 mark till te
lefonavgifter för tjänstesamtaL b) Med an
ledning av utvidgningen av länssjukhuset 
i Åbo erfordras ett tillägg av 100,000 
mark. - Tilläggen utgöra sammanlagt 
112,000 mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 112,000 
mark till 1,705,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,414,303: 50 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,501,267: 55 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,593,000:-

7. Röntgen- och annan behandling å po
liklinikerna (förslagsanslag). På grund av 
utvidgning av röntgeninstituten och ökat 
antal behandlade fall för·eslås ett tillägg av 
100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 670,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 509,240: 60 
mk 566,619: 10 
mk 570,000: -

XVI. Tuberkulo.ssanatorierna. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, vilka innevarande 
åt utgått av anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom. erfordras i grundlönstillägg 
90,900 mark samt i ålders- och familjetill
lägg 8,100 mark eller sammanlagt 99,000 
ma,rk. b) Enligt vid propositionen foga:d 
bilaga ant>edl.mals i grundlönstilläg.g 1,50!0 
mark samt i ålders- och famHj,et!iHägg 200 
mark eUer samma•nlagt 1,700 mark. c) 
I ålder:r:sc. oc'h familj.etiUägg ·erfordras yt
terligare 1'0,000 mark. d) i anseende till 
vad ovan under 7 Ht. XIV kap. I mom. 
punkt f) aruförts före~S~l:åS för genormförande 
av den ifrågasatta för'fuartningen av sju!k
~köt·ersk1ornas arbetstid sammanlagt 313,.600 
marlk för avlönande av tV'å sjrukrsköterskor 
med en g1runrdlön a1v 1'6,1800 marik. - Sam
manlag.t tink·omma ;144,300 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 144,300 
mark till ~2,rU6,'800 ma.rk. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,888,303: 95 
, 1936 , ....... mk 1,930,859: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,972,500: -

4. V ärm e och lyse (förslagsanslag). På 
grund av stegrade bränslepris 'har ett till
lägg av 120,000 mark 1beräknats <bliva erfor
derligt. 

Momentets slutsumma ökas med 120,000 
mar•k tiU 945,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 804,926: 65 
, 1936 , ........ mk 806,000: 55 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 825,000:-

6. Diverse utgifter. Från 7 Ht. XXIII 
kap. 9 mom. överföres hit 2,000 mark 
till telefonavgifter för tjänstesamtaL 

Momentets slutsumma ökas med 2 000 
' mark till 207,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 

" 1936 " 
, 1937 ( statsförst) ..... 

mk 178,099: 35 
mk 150,250: 85 
mk 205,000: -

XWI. Anstalter för ,gim:J.es- och nerv
sjuka. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjninrgnr, som inn.eva,rande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom. erfordras i grundlönstillägg 399,000 
mark och i ålderstillägg 36,000 mark eller 
sammanlagt 4'3'5,000 ma:rk. b) I enlighet 
med .den vid propooitionen fogade bilagan 
ante0knas i gmndlön.stillätg.g 6,000 mark 
sa:mt i rålders- och familjretillägg 1600 mark 
eller samman'lagt '6,,600 mark. c) I ålders~ 

och fa:milj•etilTäg,g erfo·rdras ytterligare 
45,1600 ma.nk. d) I anseende till vad ovan 
under 7 Ht. XIV ka1p. l mom. punk<t f) 
anförts, föreslås för genomförande av ·den 
pl'anera.de förkortningen av sjuksköterSkor
nas arbetstid beviljande av sammanlagt 
168,000 mark för avlönande wv tio sjuk
s'kötiertskO'r med en ~rundlrön av 16,800 
mark. - .Samman.lagt t:illk!omma 6515,200 
mark. 
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1Moment~ets slutsumma Okas med 615~5,200 
mal'lk till 7,<3111,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ....... mik 6,358,921:-
, 1936 , ....... mk 6,491,760: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 6,655,800:-

3. Medicinalier, instrument och för
bandsmaterial. På allra senaste tid hava 
medicinska vårdmetoder upptäckts för vår
den av schizofreni, nämligen användning 
av insulin och cardiazolin, viika vårdmeto
der 1oV1111 gtodru resulta1t. Dessa läkemedel 
bliva d)'II'a, men icke i sadau g,rad, att ·ej 
gagtnet skulle motavara utgiften. Förden
sku'H föreslås anslaget fövhöjt för de olika 
sjukhu>'Seil!S 'Vidkommande med :sammanhtgt 
50,000. mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 310,000 mark. 

År 1935 (bO'ksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 249,725: 05 
mk 249,092: 05 
mk 260,000:-

4. V ärm e och lyse (förslagsanslag) . Till 
följd av stegrade bränslepris har ett till
lägg av 275,000 mark 1beräknats :bliva nöd
vändigt. 

Momentets slutsumma ökas med 275,000 
mark till 2,000,000 mal'lk. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,508,596: 85 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,608,587: 55 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,725,000:-

6. Diverse utgifter. T i l l k o m m e r: 
a) Härunder överföres från 7 Ht. XXIII 
kap. 9 mom. 4,000 mal'k till telefonavgif
ter för tjänstesa:m.tail. b) Hittills hava ele
verna vid de å Pitkäniemi sjukhus anord
nade sinnessjukvårdskurserna under den 
tid de som praktikanter uppehållit sig vid 
allmänn~a sjukhuset i Tammerfors för att 
göra sig förtrogna jämväl med vanlig 
sjukvård, fått bo i det med V asa sjukskö
terskeskolas medel bekostade elevhemmet i 
Tammerfors. Då detta elevhem nu kom
mer att indragas, måste för sinnessjuk-

vårdskursens elever i Tammerfors anord
nas ett eget internat för tio elever. För 
bestridande av hyran för en lämplig lokal 
samt utgifterna för värme och lyse måste 
anslaget ökas med 15,000 mark. - Tilläg
gen utg·öra 19,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 19,000 
mark tiH 464,000 mark. ' 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 427,418: 05 
mk 427,402: 55 
mk 445,000:-

XWH. SjUiksiköte:rskeundernsningen. 

1. Avlöninga1., Till k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som inneva
rande år utgått ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 room., erfordras i grund
lönstillägg 15,600 mark samt i å:lders- ·och 
familjetillägg 1,400 mark eller samman
lagt 17,000 mark. b) Enligt vid propositio
nen fogad bilaga erfordras i grundlöns
tillägg 6,000 mark samt i ålders- och fa
miljetillägg 600 mark eller sammanlagt 
6,600 mark. c) I följd av tillkomsten av 
nya sjukhus och utvidgningen av gamla 
har efterfrågan på sköterskor ökats, vil
ket i sin tur påkallar en ökning av an
talet elev.er. Sålunda har även avsetts 
att 1 förberedande sjuksköterskeskolan 
i Helsingfors nästa år skulle intagas 
16 och i motsvarande skola i Ålbo 32 nya 
elever. Härför erfordras 22,500 mark i 
grundlön åt en kompetent, för tvåspråkig 
undervisning skickad biträdande förestån
darinna för skolan i Åbo, ett tilläggsanslag 
av 21,500 mark till timarvoden åt lärarna 
och 3,300 mal'k i arvode åt en städerska 
samt för skolan i He:lsingfors ti1l avlönande 
av en lärare och en städerska under ett 
halvt år samt till arvoden åt direktionen 
sammanlagt 15,000 mark. Tilläggen för de 
förberedande skolorna utgöra inalles 62,300 
mark. - Tilläggen utgöra 85,900 mark. 
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Momentets slutsumma 
mark till 1,320,100 mark. 

År 1935 (bdksl.) . . .... . 
" 1936 " ...... . 
, 1937 (statsförsl.) 

ökas med 85,900 

mk 1,191,605: -
mik 1,193,313:
mk 1,234,200: -

2. Kosthållning (försLagsanslag). Då an
talet sjuksköterskeelever ökas med 48, har 
under momentet ett tilllägg av 70,000 mark 
berä:knats bliva erforderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 70,000 
mark till 2,600,000 mark. 

År 1935 (·bdksl.) ....... m!k 2,444,206: 25 
, 1936 , ....... mk 2,428,906: 85 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,530,000:-

4. Diverse utgifter. I följd av utvidg
ningen av sjuksköterskeelevernas vid an
stalterna för utbildning av sjuksköterskor 
i Helsingfors bostäder och hyrornas steg
ring erfordras ett tillägg av 200,000 mark. 
Momentets slutsumma är 1,430,500 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,170,639: 65 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,180,230: 75 
, 1937 (statsförsl.) . . . mk 1,230,500: -

X[X. Ba.rnmorstk:eundervisndngen. 

1. Avlöningar. T i l l kom m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II ik·ap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
36,600 mark samt i ålders- och familjetill
lägg 3,400 mark eller sammanlagt 40,000 
mark. b) I ålders- och familjetillägg er
fordras ytterligare 1,000 mark. ~ Tilläg
gen utgöra 41,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 41,000 
mark till 665,900 mark. 

År 1935 (J?oksl.) ........ mk 604,419:-
, 1936 , ........ mk 603,248: -
, 1937 (8tatsförsL) mik 624,900: -

4. Värme och lyse (förslagsanslag). Till 
följd av stegrade bränslepris har ett till-

lägg av 10,000 ma:rk beräknats !bliva erfor
derligt. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 185,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 142,571: 20 
, 1936 , . . . . . . . . mk 165,987: 40 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 175,000: -

XX. Medicinalstyrelsens 18iboratorier och 
vaccindepån. 

statens serumlaboratorium. 

1. Avlöningar. T i l l k om m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II 
kap. 12 mom., erfordras i grundlönstill
lägg 10,800 mark samt i ålderstillägg 1,200 
mark eller sammanlagt 12,000 mark. b) I 
ålderstillägg påkallas ytterligare 1,200 
mark. - TiHäggen utgöra 13,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 13,200 
mark till 237,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 221,472:-
" 1936 " ........ mik 221,472:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 224,200:-

statens rättskemiska laboratorium. 

5. Avlöningar. T i l l k o m m er: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 H:t. II 
kap. 12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
15,000 mark samt i åldem- och fami~j·etill

lägg 1,500 mark eller sammanlagt 16,500 
mark. ·b) I ålderstillägg erfordras ytter
ligare 300 mark. c) Enligt vid propo
sitionen fogad bilaga antecknas ett tillägg 
av 7,500 mark. d) Renskriverskearvo
dena vid rättskemiska laboratoriet hava ti
digare påförts 9 mom. under detta kapitel 
(Diverse utgifter). Enär sagda arvoden 
böra bestridas ur avlöningsmomentet och 
anslaget till diverse utgifter på grund av 
ökade åligganden icke kan minskas, har 
under detta moment observerats ett tillägg 
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av 8,000 mark för avlönande av kanslibi
träde å rättkemiska laboratoriet. - Tilläg
gen utgöra 32,300 mark. 

Momentets slutsumma okas med 32,300 
mark till 123,800 mark. 

År 1935 (rboksl.) ......... mk 84,420:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 84,480: -
, 1937 (statsförsl.) mk 91,500: --

8. Kemikalier och apparater. Till. följd 
av ökade åligganden erfordras ett tillägg 
av 5,000 mark. 

M'omentets slutsumma ökas med 5,000 
mark till 30,000 mar•k. 

År 1935 (rboksl.) ......... mk 24,993: 20 
, 1936 , ......... mk 39,959: 95 
, 1937 (statsförsl.) mk 25,000: -

Vaccindepån i Helsingfors. 

10. Avlöningar. F'ör de löneförhöjnin
gar, som innevarande är utgått ur ansla
get under 15 Ht. II kap. 12 mom, erfordras 
i grundlönstillägg 5,700 mark och i ålders
tillägg 600 mark eller sammanlagt 6,300 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 6,300 
mar'k till 67,600 mark. 

År 1935 (boksrl.) ......... mk 57,598:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 60,648: -
, 1937 (stat<Sförsl.) mk 61,300:-

11. Värme och lyse (förslagsanslag). 
Med anledning av stegrade bränslepris er
fordras ett tillägg av 500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 500 
ma11k till 5,500 ma11k. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 4,930: 70 
, 1936 ,, .......... mk 5,374: 20 
, 1937 (statsförsl.) ....... mik 5,000:-

12. Anskaffning och vård av djur (för
slagsansl:ag) . Sedan de nya föreskrifterna 
angående vaccination trätt i kraft, erford
ras vaccin i större mängd än hittills, var-

för anslaget föreslås förhöjt med 5,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 5,000 
mark till 46,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 42,894: 75 
, 1936 , ......... mk 70,978: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 41,500:-

XXI. Understöd åt sinnessjukhus, vård
anstaJ.w för nerv- och fallla.nd.es:juka samt 

t:uber'klulossrunatorier. 

1. Undet·stöd åt sinnes- och nervsjuk'hus 
(förslagsanslag). T i l l k o m m e r: a) Or
dinarie understöd åt .kommunala sinnes
sjukhus jämlikt lagen den 15 januari 1932. 
I början av april månad innevarande år 
funnos i de kommunala sinnessjukhusen 
inalles 6,612 sjukplatser, av dem 4,666 i 
Iitti kommuns sinnessjukhus och i di
striktssinnessjukhusen samt 1,946 i stads
kommunernas sjukhus. Under åren 1937 
och 1938 ti:llkomma nya sjukplatser i Hel
singfors stad tillhöriga Nickby sinnessjuk
hus till ett antal av 112, i U1ewborgsnej
dens distriktssinnessjukhus 200, i Pä1ksaari 
distrilktssinnessjukhus 120, i Halirkko di
stri:ktssinnessjukhus 130 och i Sii:linjärvi 
distriktssinnessjukhus 100 el'ler sammanlagt 
662 sjU'kplatser. Av dessa tagas platserna 
i Nickby, Pä1ksaari och Uleå:borgsnejdens 
distrrktssinnessjukhus i bruk från början 
av år 1938, sjukplats·erna i Ha:likko sjuk
hus från början av juli och sjukplatserna 
i Siilinjärvi sjukhus från början av okto
ber. Vid sådant förhällande komme anta
let vårddagar i stadskommunernas sjukhus 
under år 1938 att uppgå till 751,170 och 
understödet, berä:knat enligt 8 mark per 
vårddag, till 6,009,360 mark. Antalet 
vårddagar i :landSikommunerna komme att 
utgöra 1,852,810 och understödet, beräknat 
enligt 11 mark per värddag, 20,380,910 
mark. Understödens totalbelopp bleve så
lunda 26,390,270 mark. Då sjukhusen lik-
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väl icke äro året om fullbelagda, kan total
beloppet av de med stöd av lagen utgående 
understöden antagas stiga till 26,000,000 
mark. I statsförslaget för innevarande år 
stå för ändamålet till förfogande 23,550,000 
mark, varför ett tillägg av 2,450,000 mark 
.är erforderligt. b) Extra understöd åt för
eningar och enskilda tillhöriga sinnes- och 
nervsjukhus. Sällskapet för psykisk hälsa 
tillhöriga Veikkola sanatorium, i vilket fin
nas 44 sjukplatser, är det enda i sitt slag 
hos oss därutinnan, att där vårdas perso
ner med sådana psykiska störingar, vilka 
ej kunna 1betra;ktas såsom egentliga sinnes
sjukdomar. I sanatoriet, som håller fåga 
vårdavgifter, hava reserverats tre friplat
ser för medellösa. Då det vore önskvärt 
att antalet friplatser kunde ökas, föreslås 
att det sagda sällskap beviljade under
stödet måtte höjas från 43,000 mark till 
63,000 mark. Tillägget utgör 20,000 mark. 
c) Understöd för den i samband med de 
kommunala sjukhusen ~anordnade familje
vården. Staten har anledning att främja 
och stöda familjevården av sinnessjuka, ty 
den är ur vårdsynpunkt förmånlig. På se
nare tider har även detta vårdsätt kommit 
allt mera i bruk, i synnerhet i samband 
med distriktssinnessjukhusen, varför under
stödsbeloppet föreslås förhöjt från 1,000,000 
mark till 1,100,000 mark. Tillkomma 
100,000 mark. - Tilläggen uppgå samman
lagt till 2,570,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,570,000 
ma'rk till 27,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 20,495,460:-
, 1936 , mk 22,586,510: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 24,630,000:-

2. Understöd åt vårdsanstalter för fal
landesjuka. A v g å r: Under momentet 
avgår det i statsförslaget för innevarande 
år för byggnader vid Vaajasalo sanatorium 
beviljade beloppet av 150,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Vid Föreningen för 
vård av fallandesjuka tillhöriga Vaajasalo 

3217-37 

-Kortejoki sanatorier för fallandesjuka 
har inrättats en barnavdelning, omfattande 
24 platser, varjämte antalet övriga sjukplat
ser ökats med 66, så att antalet platser nu 
är 179. Det föreningen beviljade understödet 
föreslås fördenskull förhöjt med 150,000 
mark. Tillägget är 150,000 mark . 

Momentets slutsumma förblir 1,100,000 
mark. 

År 1935 (,boksl.) . . . . . . . mk 

" 1936 " . . . . . . . mk 
900,000:-
900,000:-

, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,100,000:-

3. Bidrag åt tuberkulossanatorier samt 
understödjande av dispensärverksamheten 
för tuberkulosens bekämpande (förslags
anslag). T i l l k o m m e r: a) Ordinarie 
bidrag till kommunala tuberkulossanatorier 
enligt lagen den 15 januari 1932. I slutet 
av senaste år påbörjades en utvidgning av 
mellersta Tavastlands (Kangasala) tuber
kulossanatorium genom inrättande av 100 
nya sjukplatser. Byggnadsarbetena full
bordas under de sista månaderna detta år. 
Likaså utvidgas mellersta Finlands (Kin
komaa) sanatorium med 190 sjukplatser, 
och fullbordas nybyggnaderna i juni år 
1938. Därjämte har i Helsinge socken in
rättats ett nytt tidsenligt tuberkulossjuk
hus med 20 sjukplatser, vilket inledde sin 
verksamhet under sistlidna mars, men för 
vars underhålls- och driftkostnader, nödigt 
anslag ej kunnat reserveras i statsförslaget 
för innevarande år. Alla dessa anstalter 
äro enligt lagen berättigade att erhålla or
dinarie bidrag till underhålls- och drift
kostnaderna. Sålunda borde för 78,760 
vårddagar i bidrag erläggas i runt tal 
1,050,000 mark. Därigenom stiga utgif
terna till denna del från nuvarande 
15,530,000 mark till 16,580,000 mark. Till
lägget utgör 1,050,000 mark. b) Understöd
jande av dispensärverksamheten enligt la
gen den 31 maj 1929. Totalutgifterna för 
Föreningens för tuberkulosens bekämpande 

25 
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i Finland centralledning och för dispensär
distriktens verksamhet uppgå år 1937 till 
sammanlagt 5,940,173 mark, varav staten 
erlägger 5,400,000 mark. År 1938 skulle 
utöver dessa medel erfordras 400,000 mark 
för inrättande av två nya dispensärdistrikt 
i östra Finland, där tuberkulosen på se
naste tid synes hava fått en avsevärd ut
bredning. Fördenskull föreslås, att sagda 
förening för nästa år för ändamålet måtte 
beviljas ett tilläggsunderstöd av 400,000 
mark. Tillägget utgör 400,000 mark. 
c) Extra understöd åt föreningar, enskilda 
och kommuner tillhöriga tuberkulossanato
rier. Anslaget borde ökas, emedan även de 
sanatorier, i vilka sjukplatser under kris
åren stodo lediga, redan under senaste år 
och isynnerhet innevarande år varit fullt 
belagda· I de sanatorier, vilka erhålla 
statsunderstöd ur anslaget under detta 
moment, var antalet vårddagar år 1934 
inalles 222,663, medan motsvarande antal 
åren 1935 och 1936 utgjorde 246,605 och 
258,385. Till följd härav liksom även i 
anseende till stegringen av livsmedelspriser 
och löner borde statsunderstödet åt dessa 
i någon mån höjas, varför under momentet 
observerats ett tillägg av 100,000 mark. 
Takaharju sanatorium har beviljats ett 
statsunderstöd av 250,000 mark om året på 
villkor, att där upprätthållas 75 sjukplat
ser, för vilka av patienterna uppbäres 
högst 20 mark i dagavgift. Sagda sanato
rium är beläget i S :t Michels län, där nå
got annat tuberkulossanatorium ej finnes, 
och intager ställningen av ett folksana
torium. Det vore av vikt att de åter
stående 70 platserna i sanatoriet skulle 
ombildas till billiga platser med en avgift 
av 20 mark per dygn och att där skulle 
anordnas några friplatser. Denna åtgärd 
är så mycket viktigare, som lungtuberkulo
sen under de senaste åren uppvisat en av
sevärd stegring i S: t Michels län, där den 
tidigare förekommit i jämförelsevis ringa 
omfattning. För ökning av statsunderstö-

det åt Takaharju sanatorium har under 
momentet upptagits ett tillägg av 250,000 
mark. Tilläggen under punkten c) utgöra 
350,000 mark. - Tillkomma 1,800,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,800,000 
mark till 25,280,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 20,230,879: -
, 1936 , mk 21,233,118: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 23,480,000: -

xxrr. övriga utgifrter vid medicina.l
ve!rket. 

3. Underhåll av barnförlossningsanstal
ter. Viborgs stads nya barnförlossnings
anstalt och sjukhus för kvinnosjukdomar 
skall träda i verksamhet i septem
ber 1937. Redan nu har i stadens 
gamla barnbördshus ungefär en tredjedel 
av patienterna varit från andra orter, t. ex. 
år 1936 cirka 500 barnaföderskor från 
inemot 50 olika kommuner· Då den nya 
inrättningen med sitt gynekologiska sjuk
hus kan i större omfattning än tidigare 
betjäna även landsbygden, kommer den att 
genom sin verksamhet gagna åtminstone 
hela Syd-Karelen. I anseende härtill före
slås, att Viborgs stad måtte beviljas ett 
understöd av 500,000 mark, motsvarande 
ungefär 1 l 3 av vårdkostnaderna vid sjuk
huset. Anslagen för understödjande av 
barnförlossningsanstalter hava varit så 
knappt tillmätta, att antalet friplatser vid 
många anstalter på grund av understödets 
ringa belopp varit alldeles otillräckligt. De 
tidigare understöden borde fördenskull 
höjas, nya utgivas åt nyinrättade anstalter 
och anläggningsbidrag reserveras för de 
talrika förlossningsanstalter, som i en nära 
framtid träda i verksamhet. Vidare bör 
beaktas den av Riksdagen godkända hem
ställningsmotionen angående inrättande av 
en barnförlossningsanstalt för norra Fin
land, där Kajananejden vore i största be-
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hov av en sådan. Fördenskull föreslås, att 
anslaget måtte höjas från 900,000 mark till 
1,600,000 mark. Tillägget är 700,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 700,000 
mark till 1,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 893,355: 20 
, 1936 , ........ mk 899,443: 80 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 900,000:-

4. Kommunala och privata sjukhus. 
Kommuner och privata tillhöriga sjukhus 
hava under de senaste åren inrättats i olika 
delar av landet och i än större omfatt
ning hava sådana utvidgats och renoverats, 
för vilket ändamål kommunerna använt 
avsevärda kapital. statsunderstöd bevilja
des tidigare, förutom för sjukhusens under
håll och inredning, jämväl för egentliga 
anläggningskostnader. Under de senaste 10 
åren hava understöd likväl beviljats nästan 
enbart för sjukhusens underhåll. Sådana 
understöd hava beviljats landskommuner, 
köpingar, smärre stadskommuner och i 
landsortsstäder belägna diakonissanstalter 
samt Finlands Röda Kors för underhåll av 
sjukstugor i gränstrakterna, i vilka alla till 
största delen vårdas patienter från lands
kommuner, medan däremot de stora och 
medelstora städerna själva dragit försorg 
om inrättandet och underhållet av sina 
sjukhus. I de av staten understödda sjuk
husen hava dagavgifterna för patienterna 
ställts så lågt som möjligt och ofta har för
behåll om föreskrifter beträffande dem 
uppställts som villkor för erhållande av 
statsbidrag. 

Trots den snabba utvecklingen av ovan
nämnda sjukhus minskades likväl under 
krisåren det under momentet upptagna 
anslaget med 800,000 mark. I statsförsla
get för år 1936 beviljades under momentet 
ett tillägg av 500,000 mark· I de sjukhus, 
som erhålla statsunderstöd ur anslaget un
der momentet, finnas sammanlagt cirka 
2,200 sjukplatser, och de äga en stor bety
delse för sjukvården, synnerligast som vid 

de flesta statssjukhus tills vidare icke an
ordnats medicinska avdelningar. 

På grund av det ovan anförda föreslås 
beviljande av ett tillägg, stort 500,000 
mark, på det att även nya sjukhus måtte 
kunna beviljas understöd. 

Momentets slutsumma ökas med 500,000 
mark till 4,765,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " , 1937 ( statsförst) 

mk 3,734,650: -
mk 4,264,200: -
mk 4,265,000: -

6. statsbidrag åt särskilda föreningar 
och enskilda. T i l l k o m m e r: a) Från 
7 Ht. XXIII kap. 4 mom. har till detta 
moment överförts det Föreningen för lyttas 
bistånd i form av fri kredittransport bevil
jade understödet av 10,000 mark. b) stats
rådet W. von Frenckell har i sitt testa
mente donerat 5,000,000 mark till anskaff
ning av radium för behandling och vård 
av kräftsjukdomar. Exekutorerna i döds
boet hava beslutat överlåta detta radium 
till Föreningen för motarbetande av kräft
sjukdomarna i Finland för att tillhanda
hållas allmänna sjukhusets i Helsing
fors strålbehandlingsavdelning på vill
kor, att staten understöder sagda för
ening med 200,000 mark om året genom 
att av densamma leja radium. Enär i vårt 
land tills vidare finnes blott c. 3 l 4 gram 
radium, är dess användning vid vården av 
kräftsjukdomar rätt ensidig och inskränker 
sig blott till smärre, 5-10 milligram ra
dium innehållande medel för behandling 
av svulster genom direkt beröring. Där
emot kan vid kräftsjukdomar synnerligen 
viktig fjärr- (tele-) radiumbehandling, som 
förutsätter en stor, åtminstone 3, helst 5 
gram radium innehållande radiumkimon, 
alls icke meddelas. För att höja kräftsjuk
domsbehandlingei1 till den nivå, på vilken 
den för närvarande står i andra länder, 
borde här åsyftad fjärrbehandling tagas i 
bruk, vilket genom nämnda donation skulle 
möjliggöras. Då Föreningen för motarbe-
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tande av kräftsjukdomar i Finland komme 
att använda sagda statsunderstöd till ar
bete för kräftsjukdomarnas bekämpande, 
innebärande ett folkupplysningsarbete på 
hälsovårdens område, skulle statsbidraget 
även vid denna användning medverka för 
folkhälsans höjande. I anseende härtill 
föreslås, att för ändamålet beviljas 200,000 
mark. - Sammanlagt tillkomma 210,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 210,000 
mark till 472,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 200,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 235,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 262,000: -

8. Avlönande av vikarier vid medicinal
verket. Medicinalverkets personal vid sjuk
husen har ökats i proportionsvis högre 
grad än det för avlönande av vikarier be
viljade anslaget. Medan de i specialutgifts
staten nämnda funktionärernas antal år 
1935 var 1,391 och betjäningens antal 
1,168, voro motsvarande siffror år 1936 
1,425 och 1,204 samt år 1937 1,500 och 
1,245. ökningen av personalen har varit 
orsaken till att det för närvarande å mo
mentet upptagna anslaget blivit otillräck
ligt. Till sjuksköterskebefattningar, till 
vilka tidigare vikarier erhöllos mot åt 
yngre utbildade sköterskor utgående ar
vode, är det numera svårt att erhålla vika
rier ens mot fulla löneförmåner .. I betrak
tande härav och då personalens antal under 
nästa år ytterligare kommer att ökas före
slås anslaget förhöjt från 550,000 mark till 
625,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 75,000 
mark till 625,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 430,656: 15 
, 1936 , ........ mk 508,156: 85 
, 1937 (statsförsl.) mk 550,000: -

10· Understöd för uppförande av en för
lossningsanstalt i Viborg (engångsutgift). 
För uppförande av Viborgs stads förloss-

ningsanstalt och sjukhus för kvinnosjuk
domar har ur statsmedel år 1936 utgivits 
ett understöd av 500,000 mark, och för 
samma ändamål har i statsförslaget för 
innevarande år såsom engångsutgift reser
verats 750,000 mark. Byggnadskostnaderna 
för sagda sjukhus, som träder i verksamhet 
i september innevarande år, komma att 
med överskridande av de tidigare kalky
lerna stiga till 11,650,000 mark. Då härtill 
komma kostnaderna för utrustning och 
persedelförråd med 600,000 mark, ut
göra anläggningskostnaderna sammanlagt 
12,250,000 mark. Staden har anhållit om 
35% härav eller 4,287,500 mark i stats
understöd, eller utöver de redan utbetalade 
och reserverade posterna av inalles 
1,250,000 mark ytterligare 3,037,500 mark. 
På grund av den stora nytta sjukhuset 
medför för hela Syd-Karelen föreslås, att 
för täckande av anläggningskostnaderna 
såsom engångsutgift måtte beviljas 1,000,000 
mark. 

Momentet slutar å 1,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 750,000:-

12. TelefonavgiftM· (förslagsanslag) 
(nytt). Från 7 Ht. XXIII kap. 9 mom. 
har till detta nya moment överförts i 
telefonavgifter för provinsial- och distrikts
läkarnas tjänstesamtal 10,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 10,000 mark. 

XXIII. ,Särskilda ans!lag. 

1. Tillfälliga allmänna behov. Då ansla
get påförts särskilda representationsutgif
ter, vilka hänföra sig till 7 Ht. I kap· 
3 mom., har till sagda moment överförts 
15,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 15,000 
mark till 55,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 68,790: --
" 1936 , ......... mk 66,856: 40 
, 1937 (statsförsi.) mk 70,000:-
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3. statsbidrag åt särskilda föreningm·. 
Understödet åt Finlands skytteförbund 
föreslås förhöjt med 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
rnarik till 845,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 730,000:-
, 1936 , ........ mk 742,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 820,000:-

4. Ersättning för biljettavgifter å stats
järnvägarna (förslagsanslag). Enär i st·ats
förslaget för år 1937 vid överföringen till 
7 Ht. XXII kap. 6 mom. av 27,000 mark 
i kredittransportavgifter för funktionäTer 
m. fl. vid särskilda föreningar, det åt 
Föreningen för lyttas 'bistånd i form av fri 
kredittransport beviljade urrderstödet av 
10,000 mark icke blev obseTVerat, har sist
nämnda belopp överförts till sagda moment. 

Momentets slutsumma nedgår med 10,000 
mark till 30,000 mark. 

År 1935 (bak.sl.) ....... mk 1,661,581: 75 
, 1936 , ....... mk 1,675,416:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 40,000:-

5. staten av stadsplanelagen åsarnkade 
kostnader ( försiagsans1ag) . Kostnaderna 
för uppgÖTande av byggnadsplaner för 
samhällen med sammanträngd .befolkning 
m. fl. tätt bebodda områden på landsbyg
den erläggas enligt 59 § stadsplanelagen 
ur statsmedel, men kan vederbörande lands
hövding ålägga jordägaren att ersätta sta
ten för dem helt och hållet eller delvis. En
ligt uppgift bliva under detta och nästa 
år åtminstone 32 byggnadsplaneområden, 
för vilka byggnadsplan skall uppgöras, 
uppmätta, och måste kostnaderna i för
skott erläggas av statsmedel. Enär arbete
nas utförande är beroende av många Qm
ständigheter, år det svårt att på förhand 
uppskatta sagda kostrrader. Man har be
räknat, att nästa år måste bekostas 
cirka 16 byggnadsplaner, som upp
skattJats draga en kostnad av 960,000 mark. 
Då i sp·ecialutgiftsstaten för innevarande 

år för ändamålet anvisats 316,400 mark, 
skulle till anslaget, vilket innevarande år 
överskridits, erdfordras ett tillägg av 
645,000 mark. 

Momentets slutsumma ölms med 645,000 
mark till 1,050,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 156,415: 35 
, 1936 , ........ mk 258,860: 10 
, 1937 (statsfö~sl.) ..... mk 405,000:-

8. statsbidrag åt landskornrnunernas 
kornrnunalförbund för kornrnunalt upplys
ningsarbete. Till f1öljd av ökade revisions
uppdrag i kommuner föreslås det åt Maa
laiskuntien liitto beviljade bidraget av 
200,000 mark förhöjt med 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 30-0,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ :m:k 240,000:-
, 1936 ,, ........ mk 240,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... m:k 250,000:-

9. Telefonavgifte1· (förslagsanslag). 
Från detta moment överför·es till 7 Ht. XII 
~ap. 3 mom., 7 Ht. XIV kap. 6 mom., 
7 Ht. XV kap. 6 mom., 7 Ht. XVI kap. 
6 mom., 7 Ht. XVII kap. 6 mom. och 
7 Ht. XXII kap. 12 mom. 40,000 mark 
till telefonavgifter för tjänstesamtal vid me
dicinalverket. 

Momentets slutsumma nedgår med 40,000 
ma:rk till 340,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 368,670: 20 
mk 373,977: 30 
mk 380,000: --

10. Utgifter, föranledda av renbetesför
dragen rnellan Finland, Sverige och N or ge 
(förslagsanslag). Från momentet kunna 
40,000 mark avgå. 

Momentets slutsumma nedgår med 40,000 
mark till 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ..... 

mk 160,957: 10 
mk 101,717: 65 
mk 140,000:-
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Jämförande tablå över utgiftema undJeT 7 h·a.vudtiteln, sammanställida kll!pite~vis 

för åren 1935-1938. 

--------------------------~--------~-----------·------~----------------~ j ___ F_o __ ·rs_la_g_f_ör_år_1_9_3_8 __ 

Kapitel 
Utgift 

år 1935 
Utgift 

år 1936 
statsförslaget l 1 

år 1937 Ökning + l Summa 
i\linskuing- -·-----/ 

----------------------------+~---------~----------:----------!~- Il 

I. :Ministeriet för inrikesärendena.. 2,424,816: 25 3,042,188: 10 3,233,600 l + 314,000 3,547,600 
II. Länsstyrelserna . . . . . . . . . . . . . . 17,210,689: 15 17,180,705: 85 17,633,300 + 4,116,200 21,749,500 

III. Häradenas förvaltning och lant-
polisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,872,776: 60 47,670,467: 50 49,478,900 

IV. Städernas polisinrättningar . . . . 60,762,314: 30 61,350,669: 25 62,348,000 
v. statspolisen .. o ••••••••••••• o. 6,433,584: 15 6,335,331: 45 6,365,400 

VI. Kriminalcentralen och polistid-
ningen .................... .. 

1 VII. Polisundervisningen ......... . 
VIII. Polishundgården ............. . 

IX. Särskilda polisutgifter ....... . 
X. Sjöbevakningsväsendet ....... . 

XI. Gränsbevakningarna ......... . 
XII. Medicinalstyrelsen ........... . 

XIII. Hälsovården på landet ....... . 
XIV. Allmänna sjukhuset i Helsingfors 
XV. Länslasaretten och allmänna sjuk

husen samt sjukhusen för vene-
riska sjukdomar ............. . 

XVI. Tuberkulossanatorierna ....... . 
XVII. Anstalter för sinnes-ochnervsjuka 

XVIII. Sjuksköterskeundervisningen .. 
XIX. Barnmorskeundervisningen .... 

1.· XX. Medicinalstvrelsens laboratorier 

l anstalter för nerv- och fallande-

913,531: 75 
777,707: 95 
148,312: 60 

11,417,963: 40 
17,294,157: 80 
26,324,239: 08 
1,925,339: 25 

10,038,151: 05 
16,677,241: 451 

27,634,529: 65 
5,900,135: 55 

13,133,315: 80 
4,978,946: 45 
1,315,578: 50 

527,194:45 

l 

938,381: 65 
823,649:95 
149,886: 70 

10,633,899: 90 
17,959,253: 10 
28,651,043: 60 
2,032,437: 55 

10,118,187: 75 
17,469,497: 50 

29,302,636: 80 
5,750,365: 60 

13,460,492: 05 
4,969,376: 30 
1,402, 701: 40 

585,493: 70 

914,700 
813,000 
150,000 

11,536,000 
19,161,300 
30,720,200 

2,067,800 
11,319,200 
18,276,300 

31,961,000 
6,277,500 

14,290,800 
5,229,700 
1,479,900 

559,500 och vaccindepån .... o ••••••••• 

1
1 

XXI. Understöd åt sinnessjukhus, vård-

l siuka samt tuberkulossanatorier 54,126,192:-- 87,219,154: 80 62,210,000 

+ 4,221,300 
+ 5,550,800 
- 53,400 

+ 71,300 
+ 88,000 
+ 10,000 
- 1,791,000 
+ 165,500 
+ 1,960,800 
+ 178,200 
+ 5,142,000 
+ 2,183,500 

+ 7,744,700 
+ 266,300 
+ 999,200 l 
+ 355,900 
+ 51,000 

+ 62,300 

53,700,200 
67,898,800 
6,312,000 

986,000 
901,000 
160,000 

9,745,000 
19.326,800 
32,681,000 
2,246,000 

16,461,200 
20,459,800 

39,705,700 
6,543,800 

15,290,000 
5,585,600 
1,530,900 

621,800 

+ 4,370,000 66,580,000 
1 XXII. Övriga utgifter vid medicinal-
l verket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,360,810: 80 7,779,001: 95 8,212,000 + 1,745.000 9,957,000 

lXXIII. Sä:rskilda anslag .. o • • • • • • • • • • • 7 ,316,146: 90 7, ~:,.7""'5,:,.,21""'1,:..: ,.,60,...,_~5..:,, 7,:9,..5,70;,.,00:-+_+~'""'6,.;1,.,.,5.:,:,0.,.o,_o -+--,=6;,.,4,.,1 O,_,,,oo,.,..o 
Summa [339,513,674: 88[382,300,034: 05[ 370,033,100 ! +38,366,600 \ 408,399,700 
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Attonde Huvudtitel.n. 

Finansministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Finansminisiteriet. 

1. Avlöninga1·. Til1kommer: a) För 
<le }öneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom. erfordras i grundlönstillägg 
70,200 mark och i ålderstillägg r6,700 mark 
eller sammanlagt 76,900 mark. ib) I enlig
het med till denna proposition fogad bil<aga 
upptages i grundlönstillägg 4,500 mark ocih 
i rålderstinägg ,300 mark eller sammanlagt 
4,800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 81,700 
mark och iblir 1,082,'500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... rn:k 950,72.6:-
, 1936 , ....... mk 976,700:-
, 1937 (statsförsl.) mk 1,000,800:-

1. Avlöningar. Till k o m m e r: a) För 
de löneförhöjning"ar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II ik:ap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
51,000 mark och i ålderstillägg r5,600 mark 
eller sammanlagt 5r6,600 mark. ib) I enlig
het med till propositionen fogad bilaga 
1lpptages i grundlönstillägg 7,500 mark oC!h 
i ålderstillägg 800 mark eller sammanlagt 
8,300 mark. c) Förutom de ovannämnda 
tilläggen erfordras för lagenliga ålderstill
lägg ytterligare ett anslag •av 8,000 mark. 
d) I statskontorets utgirftsstat finnes ett 
anslag rav 81,000 mark för avlönande a:v 
extra arlbetskra:ft. Med beaktande <av, att 

de extra biträdenas löner i allmänhet rvarit 
mindre än de, som 'betalats vid reservarbe
ten i ämbetsverk, och då :på grund arv de 
öffiade arbetena dylik ar!betskraft mer än 
förut måste anlitas, rföreslås en ökning av 
22,000 ma:rk å nämnda anslag. - Tilläg
gen utgöra sammanlagt 94,900 ma11k. 

Momentets slutsumma ökas med 94,900 
mark och !blir 1;422,:900 mark. 

År 193•5 (boksl.) ....... mk 1,2<64,624: 75 
, 193r6 , ....... mk 1,:277,499: 95 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,328,000:-

3. Expensmedel. På grund :arv den ökade 
arbetsmängden har även föDbrukningen arv 
arbetsutensilier och förnödenheter vuxit, 
varförutom deras pris stigit. Av dessa 
orsaker ,föreslås ett till:ägg av 5,000 mark. 
Momentet slutar å 43,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ......... mk 35,000:-
, 1936 , , .. , , , , . , :mk 16.8,000: -
, 1937 (statsför'sl.) ...... mk 38,000: -

m. Tul1styre1s,en. 

1. Avlöningar. T i 11 k o m m e r: a) För 
de löneförllöjning"ar, som innevarande 'år 
utgått ur anslaget illnder 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
110,400 mark och i ålderstillägg 12,000 
maTk eller sa:mmanlagt 122,400 mark. :b) 
I enligfuet med till :propositionen fogad 
bilaga upptages i grundlönstill'ägg 10,500 
mavk och i ålderstillägg 1,100 mark eller 
sammanlagt 11,600 mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 134,000 
mark :till 2,:401,,500 mark. 

År 193ö (boksl.) ....... mk 2,195,639:-
, 193,6 , . . . . . . . mk 2,196,223: -
, 1937 (stats:försl.) ... mk 2,267,500: -

5. Expensmedel. A v g å r: Anslaget av 
69,000 mark,. vilket såsom engångsutgift be
viljats för reparation och förnyelse av in
ventarier, utgår ur momentet .. 

'Tillkommer: Av anslaget runder mo
mentet stå 75,000 mark till förfo~ande för 
egentliga expensutgi'fter, såsom alla kansli
förnödenheter, skrivmaterial, städerskornas 
löner, telegram- och annonsavgi:fter, kostna
der för· reparation och underhåll av rä!kne
och skrivmaskiner m. m. Då till tullstyrei
sens lokal ihöDa 5'5 rum med långa korrido
rer, stiga särskilt städningskostnaderna till 
en avsevärd del av det tillbudsstående an
slaget. För att alla nödvåndiga expens
utgiifter skola kunna erläggas, ·erfordras ett 
tillägg av 10,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
59,000 mark till 130,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 107,750: 95 
, 19'36 , ........ mk 141,915: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 189,000:-

7. Värme och lyse (förslagsanslag). Med 
anledning av prisstegringen på eldnings
material erifordras ett tilläJgg av 5,000 
mark. Momentet slutar å 44,000 mark. 
År 1935 (boksl.) ......... mk 37,466: '80 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 41,176: 20 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 39,000: -

8. Tryckningskostnader. Då trafiken 
ölmts, hava tryckningskostnaderna: stigit, 
och sannolikt är, att det i innevarande års 
utgiftsstat beviljade ans1aget icke räcker 
till för årets utgifter. För n'äista år beräk
nas ett tiHägg av 20,000 mark vara erfor
derligt. Momentet slutar å 240,000 mark. 
År 1935 (boksl.) ........ mk 200,000:-

, 1936 , ........ mk 219,913: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 220,000:-

9. statistiska apparater. Av anslaget 
under detta moment erlägges hyran för 
Hollerith-appa:raterna, reparations- och run
derhållskostnaderna för apparaterna samt 
prisen för Holleritih-kort, som användas i 
maskinellt arbete. Mängden av erforderliga 
kort beror på antalet förtullade va:ru
poster, och hyrans storlek åter bestämmes 
efter den arbetsmängd, som apparaterna 
skola utföra. Då både importens och ex
portens V'olym och samtidigt antalet ;för
tullningar storligen tilltagit, stiga således 
såväl apparathyran som kostnaderna för 
anskaffning ·av kort. Till anslaget beräk
nas ett tillägg av 24,000 mark vara erfor
derligt. 

Momentets slutsrumma ökas med 24,000 
ma,rk till 167,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 150,000:-
, 193;6 , ........ mk 142,992: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 143,000: -

IV. Tlill.klliiil.l'larna. och tullgränsbeva;k
ningarna. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 

· erlagts av ansl·aget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
813,000 mark och i ålderstillägg 90,000 
ma11k eller sammanlagt 903,000 mark. b) I 
enlighet med till denna proposition fogad 
bilaga upptages i grund\slönstillägg 46,500 
mark och i ålderstillägg 4,700 mark eller 
s·ammanlagt 51,200 mark c) Vid tuUbe
V'akningen vid gränsen mot Sverige finnas 
nuförtiden 77 ordinarie och 53 extra, vid 
Helsingfors tulll{!ammare 139 ordinarie och 
c. 70 extra och vid .Å!bo tullkammare 87 
ordinarie o0h 15 extra tullva:kter. Dessa 
extra tullvakter tjänstgöra he1a året, för
utom de numera sällsynta vintrar, då Hel
singfors hamn är stängd och då en del av 
de extra tullvakterna vid Helsingfors tull
kammare kan sakna arbete under 4 a 5-
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veckors tid. Av dessa extra befattningar 
borde åtminstone 30 vid gränsen mot Sve
rige, 30 vid Hels~ngfors tu11Hmmmwre och 10 
Åbo tul'lkamma:re ombildas till ordinarie 
tullvaktsbefattningar. Härav föranledas föl
jande tillägg: 30X19,500:- =585,000: -, 
30 X 22,500: - = 675,000: - och 10 X 
21,000:- = 210,000:- eller sammanlagt 
1,470,000 mark. Ännu större än den 
ovannämnda är disproportionen mellan or
dinarie och extra tullvakter vid tullkam
rarna i Viborg, Vasa och. Kotka, där an
talet ordinarie oc!h extra tullvakter är resp. 
40 och 5•6, 17 och 20 samt 17 oeh 116. Men 
då det vid dessa tullkamrar är ett längre 
avbrott i trafiken 111nder vintrarna, i Vi
borg och V·asa åtminstone c. 4 månader, i 
Kotka c. 3 månader, oclh då det under vin
teravbrottet ej finnes tillrä0kligt arbete ens 
för de ordinarie tu11vakterna, är det svårt 
att föreslå inrättandet av så många nya 
ordinarie tullvaktsbefattningar vid dessa 
tullkamrar, som behovet under seglations
tiden skulle kräva. Dodr vore det till nå
gon lättnad i de extra tullvakternas ställ
ning, om vid envar av dessa tullkamrar 
skulle inrättas ·5 nya ordinarile tullvakts
befattningar. Den härav för·anledda mer
utgiften bleve vid Viborgs och Kotka tull
kamrar 10 X 21,000:- = 210,000 mark 
samt vid Vasa tlllllkammare 5 X 19,500:
= 97,·500 mark ·eller sammanlagt 307,1500 
mark. För den ·händelse ·at't de ovan före
slagna 85 nya tullvaktsbefattningarna in
rättas, erfordras för ålderstiUägg ett till
rägg av H8,000 mark och till familjetill
l'äggen 120,000 mark. - Tilläggen med an
ledning a:v de nämnda befattningarnas upp
förande ;på ordinar.ie stat utgöra samman
lagt 2,015,500 mark. d) Importen genom tull
kammaren i Helsingfors var åren 1929-
19316 följande: 

3217-37 

År Milj. mk 'lo a v hela lan--
dets import 

1929 •• o. o o. o 3,291.7 47.o 
1930 •• o. o o o o 2,574.9 49.1 
19·31 ••••••• o 1,703.0 49.2 
1932 o o. o •••• 1,593.0 45.5 
193·3 ••• o •• o. 1,849.6 47.1 
1934 ••••••• o 2,285.5 47.8 
1935 •• o. o. o. 2,674 50.0 
1936 ••••• o •• 3,182 50.0 

.Av ovanstående silffror framgår, att 
nästan hälften av landets import går ge
nom Helsingfors hamnar. 

Antalet Iförtullningar vid Helsingfors. 
tiUll:kammare v·ar åren 1929-1936 följande: 

År 
Antalet förtull- I hela Förtul ningarna. 
ningar i Hel- landet i Helsingfors i' f 

singfors av helalandets 

1929 225,868 472,937 47.7 
1930 210,156 411,147 51.1 
1931 175,031 337,351 51.8 
1932 139,664 272,150 51.3 
1933 162,293 313,643 51.7 
1934 189,255 356,884 53.o 
1935 220,242 390,,639 5·6.3 
193·6 241,9·12 429,045 47.7 

.Av sirffrorna här ovan framgår, att an
talet förtullningar i Helsingfors tullkam
mare under de senaste åren avsev'är't stigit, 
och då det ej .funnits ens närmelsevis till
rädrligt med ordinarie tullkontrollörer, har 
det de senaste åren varit nödvärrdigt att 
förordna flere extra kammarskrivare till 
extra tulllbehandla:re. För innevarande år 
hava till huvudstadens tlllllkamrar förord
nats sammanlagt 11 extra kammarskrivare 
som extra tuUbehandlare, under det att 
antalet ordinarie tullbehandlare i Helsing
fors är 16. Med beaktande av vikten av 
varornas tunbehandling borde man sträva 
därhän, att denna svåra debiteringsuppgift 
skulle utföras av ordinarie, i sin uppgift 
väl inkommen personal. Man bör även 
beakta, att i början av år 1936 ett nytt 
stort tullmagasin blivit färdigt i västra 
hamnen, och att på Skatudden i slutet av 

26 
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innevarande år kan tagas i bruk en mo
dern tullkammar'byggnad, vilken kommer 
att inrymma en rymlig förtullningssal samt 
därjämte en tullexpedition för varje av de 
tre våningarna oeh en åven i källar·vånin
gen för f,örtullning av massgods. Alla 
dessa nya tunbyggnader erfordra natur
ligtvis eg.en personal för verkst:ällandet a v 
förtullningarna. A v dessa orsaker före
slås, att för Helsingfors fyra tullkamrar 
måtte inrättas 4 nya biträdande tullkon
trollörstj'änster. Då biträdande t•ullkon
trollörs grmndlön i Helsingfors är 48,000 
mark, erfordras under momentet för de 
nämnda nya tjänsterna ett tiHägg av 
192,000 mark, vartill ytterligare för av 
dessa nya tjänster föranledda ålderstillägg 
belröves 20,000 mark eller sammanlagt 
212,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,181,700 
mark till 22,581,600 mark. 

År 1935 (hoksl.) ...... mk 20,501,790:-
, 1936 , mk 19,575,806:
, 1937 (statsförsl.) .. mk 19,399,900:-

2. Avlöningar åt tjänstemän och be
tjänte med tillfällig tjänstgöringsOTt. För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
erläggas av anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstiUägg 
6,6,000 marik oclh i ålderstiUägg 7,000 mark 
eller sammanlagt 73,000 mark. 

Momentet slutar å 1,809,500 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... nrk 1,702,130:-
, J-936 , ....... mk 1,727,820:-
, 1937 (statsförsl.) ... m'k 1,736,500:-

3. A1·voden åt extra personal (förslags
anslag) . A v g å r: Om det o v ap. under l 
m om. punkt c) framställda förslaget om 
uppförande av vissa tullvaktsbefattningar 
p1å ordinarie stat godkännes, kan anslaget 
under detta moment minskas med 1,777,000 
mark. 

T i l l k o m m ·e .r: a) I den nya på 
Skatudden under bygge rvarande tullkam-

ma.rbyggnaden inrättas redan denna höst 
en Jly.t självständig tulLkammare. Trots att 
till denna nya tullkammare kan överföras 
en del av personalen vid första tul1kam
maren, erfordras följande tjänstemän och 
befa:ttningshavare med wrvoden en.Ug.t föl
j ande förteckning: 

TullförvaLtare, arvode 
9 biträdande tuHk:ontrol1öre.r, 

arvode a 48,000: - ..... . 
l kassör, arvode ......... . 
2 expeditörer, arvode a 

30,000:- ............. . 
7 kontorsbiträden, arvode a 

18,000:- ............ . 
25 'tullvrukter, 

22,500:-
arvode a 

2 stafetter, aw.ode a 8,400; -

57,000:-

432,000:-
39,000:-

60,000:-

126,000:-

562,500:-
16,800:-

Sammanlagt mk 1,293,300: -

I tillägg antecknas 1,293,300 mark. b) 
Åt ruldre extra tullvakter borde man 
kunna betala arvoden,. rrnotsrvarande de 
ordinaries grundlöner. Ävenledes bör 
beaMa.s, att det vanligen .räeker 10-
15 år, innan en eXJtra tullvakt ka,n få 
en ordinarie befattning, och att han såsom 
extra ej erhåller familje- eller ålderstill
lägg. För föribättrande av dessa bebtt
ningslravares avlöningar har under detta 
moment observerats ett tillägg av 185,000 
mark. c) Användningen av detta anslag 
beror huvudsakligen på seglationstidens 
längd samt på importens och exportens liv
lighet, varför tullve11k:et bör få antaga till
läggsa:tibetskraft i den mån den o11dinari'e 
personalen ei förslår. Av denna orsak är 
det nödvändigt att v~d tullverket hålla en 
stadigvarande stamtrupp hela året, och för 
seglationstiden, beroende av trafikens liv
lig.het, antaga extra arlbetskraft efter be
ho•v. Med stöd av under senaste tid vun
nen erfarenhet och under förutsättning, att 
seglationstiden räe:ker lika länge som se
naste år och att importen fö11blir livlig och 
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€X:porten, som särskilt tack vare de ny
.anlagda exportindustriinrättningarna kom
mer att avsevärt ökas, alltfort blir större, 
b'eräknas, att det för avlönande av ex:tra 
personal v~d tullverket er1fordras ett till
laggsanslag av 750,000 mark. d) Enär det 
måste anses sl"äligt, att avlöningarna även 
vid tillfälliga tullkamrar och tullbevaknin
gar 'hö'jas i samma proportion som vid mot
svarande ordinarie tullkamrar, upptages 
Btt tinägg av 60,000 mark för löneförhöj
ning1ar åt personalen vid nämnda tinfälliga 
tjänsteplatser. - Tilläggen uppgå till 
sammanlagt 2,288,300 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 511,300 
mark och blir 6,493,100 mark. 

År 19,35 

" 1936 
" 1937 

(boksl.) ....... mk 5,283,326:-
" ....... mk 6,088,226: -

(statsförsl.) ... mk 5,981,800: -

4. Vikariatsarvoden. Av anslaget under 
detta moment erläggas vikariatsarvoden, 
som behövas vid sjukdomsfall och då 
tjänster äro vakanta. Enär anslaget visat 
sig vara otillräckligt, föreslås, att under 
momentet måtte antecknas ett tillägg av 
10,000 mark. Momentet slutar å 64,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 55,055:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 53,942: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 54,000:-

5. Resekostnader (förslagsanslag). För 
innevarande år finnes under detta moment 
45,000 mark, men det kommer synbarligen 
icke att räcka till. Användningen av an
slaget beror naturligtvis av importens och 
exportens storlek. Under momentet före
slås ett tillägg av 10,000 mark· 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mar<k t<ill '.515,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 44,248 : 30 
" 1936 " ......... mk 48,344: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 45,000:-

7. Underhåll av hästar och motorfordon. 
På det att tullstyrelsen måtte kunna höja 

den ersättning, som gives åt de tullfunktio
närer vid gränsen mot Sverige, vilka 
skaffa sig en motorcykel och bekosta bränn
materialet och oljan och samtidigt förbinda 
sig att med sin motorcykel köra minst 
1,000 km i månaden i bevakningstjänst, 
från 1,000 mark till 1,300 mark i månaden, 
samt erlägga åt dem, som skaffat sig en 
automobil, en ersättning av 1,500 mark i 
månaden, föreslås, med beaktande av, att 
bensinpriset och underhållskostnaderna för 
hästar avsevärt stigit, att under momentet 
upptages ett tillägg av 20,000 mark. Bok
slutet ut,visar visserligen, att i anslaget 
år 1936 uppstått en besparing av c. 37,000 
mark, men denna besparing berodde h. o. h. 
på nyorganisation av gränsbevakningen på 
Karelska näset. 

Momentets slutsumma ökas med 20,000 
mark till 190,000 'IMrk. 

År 1935 (boksl.) ....... . 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 161,777: 10 
mk 143,645: 45 
mk 170,000: -

9 (11). Ersättning åt tullvakter för bruk 
av skidor, velocipeder och båtar. Momentet 
har flyttats till annan plats. - Av detta 
anslag hava ersättningar kunnat utbetalas 
endast åt tullvakter, som tjänstgjort vid 
gränsen mot Sverige· Det vore dock ända
målsenligt, att staten även vid andra tull
kamrar, där tillvakterna skaffa sig veloci
peder och använda dem vid tjänstgöring, 
då de röra sig i avlägsna uthamnar, dit 
det ofta kan vara flere kilometers väg, 
skulle hjälpa vakterna att hålla sig med 
egen velociped. Hittills har såsom ersätt
ning för användning av egen velociped åt 
tullvakterna erlagts 250 mark i året, för 
användning av egna skidor 50 mark och 
för båtars underhåll 75 mark. För att 
kunna bevilja understöd även åt andra än 
de vid gränsen mot Sverige tjänstgörande, 
och för att även i någon mån öka under
stöden, föreslås, att under momentet obser
veras ett tillägg av 37,000 mark. 
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Momentet slutar å 80,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 46,791: -
, 1936 , . . . . . . . . . mk 41,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 43,000:-

10 (9). Expensmedel. Ur anslaget un
der detta moment erläggas bl. a. alla tull
kamrars kansliutgifter, såsom skriv- och 
kansliförnödenheter, belysnings- och städ
ningskostnader, samt delvis utgifterna för 
värme. Under de senaste åren har man 
varit tvungen att i tilläggsbudgeten 
föreslå höjning av anslaget. Med beaktande 
av, att särskilt prisen på bränsle under de 
senaste tiderna stigit, föreslås, att under 
momentet beviljas ett tillägg av 21,000 
mark. Momentet slutar å 400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 337,860: -
mk 326,788: 55 
mk 379,000: -

11 (10). Reparationskostnader· Momen
tets ordningsnummer har ändrats. 

12. Diverse utgifter. I utgiftsstaten för 
innevarande år finnes under punkt d) i 
detta moment ett anslag av 17,000 
mark, med vilket tullstyrelsen an
skaffar alla tullstämplar, sigill, plom
ber, plombtänger, tullås och andra dy
lika tullförnödenheter. Tullås, som använ
das till låsning av godsvagnar, har tull
styrelsen till ett antal av c. 3,000 st., men 
de äro flere årtionden gamla, och de pen
ningar, som använts för reparationer av 
desamma, äro ofta bortkastade, ty låsen äro 
redan alldeles utslitna. A v Maskin och 
Bro A. B. har begärts kostnadsförslag för 
anskaffning av 3,000 tullås, fördelade i 
60 serier, varvid det i varje serie skulle 
finnas 50 lås och 60 nycklar. Det behöves 
så många nycklar, emedan var tullkammare 
måste hava en nyckel till varje låsserie. 
Nu föreslås, att man från början av nästa 
år vid tullverket måtte övergå till tidsen
liga abloyhänglås, och att för anskaffning 
av dessa såsom engångsutgift måtte beviljas 
180,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 180,000 
mark och blir 338,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 144,900: 25 
mk 166,611: 45 
mk 158,000: -

(15). Anläggningskostnader för en ny 
tuUkammare (engångsutgift) . Den under 
detta moment upptagna engångsutgiften 
av 150,000 mark utgår ur utgiftsstaten. 

(16)· Anskaffning av skriv- och räkne
maskiner (engångsutgift). Den under mo
mentet observerade engångsutgiften av 
50,000 mark utgår ur utgiftsstaten. 

15. Inredning av nya tullkammarbygg
nader (engångsutgift) (nytt). a) Nästa år 
blir i Helsingfors det nya posthuset fär
digt, och dit flyttas även Helsingfors II 
tullkammare eller posttullkammaren från 
N. Hamngatan 6, där den ända sedan år 
1910 varit temporärt inrymd i ett maga
sin, som hyrts av Helsingfors stads Maga
sins-Aktiebolag och vilK:et staden i tiden 
inredde för tullverkets behov. Vid över
flyttningen till den moderna nya lokalen 
blir det nödvändigt att åt Helsingfors II 
tullkammare anskaffa delvis nya möbler, 
som enligt uppgjort kostnadsförslag skulle 
kosta 31,000 mark. b) Kotka stad bygger 
f. n. en ny modern tullkammarbyggnad, 
som blir färdig vid årsskiftet. Tullkamma
rens nuvarande inventarier äro redan 
gamla, och delvis även obrukbara, varför 
det är nödvändigt att reparera den del av 
möblerna, som kan användas i den nya 
tullkammaren, och att till stor del anskaffa. 
helt nya möbler. Enligt införskaffat kost
nadsförslag stiga kostnaderna för denna 
anskaffning till 32,000 mark. c) Helsing
fors flygstation öppnades för trafik i slutet 
av senaste år. Vid stationen har förlagts 
en tullavdelning, som betjänar flygtrafiken 
och den är t. v. inrymd i provisoriska loka
liteter. Avsikten är dock att redan under 
innevarande år vid flygfältet påbörja byg
gandet av en stor förvaltningsbyggnad, 
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vari nödig lokal även skulle beredas för 
tullavdelningen. För inredande av denna 
tullavdelning föreslås beviljande av 18,000 
mark. 

Momentets slutsumma blir 81,000 mark, 
såsom engångsutgift. 

16. Uniformsbidrag åt tullvakter (en
gångsutgift) (nytt) . I tullstyreisens u t
giftsstat finnes bland diverse utgifter 
(12 mom.) upptaget ett anslag av 24,000 
mark för inköp av tjänstemärken och för 
understöd för anskaffning av tjänstedräk
ter. Detta anslag har räckt till för uni
formsbidrag endast åt de tullvakter i Hel
singfors och Åbo, vilka hava att göra med 
passagerartrafiken och som behandla pas
sagerarnas reseffekter, samt för tullvak
terna vid Torneå, Rajajoki och Mariehamns 
gränstullkamnar. I den mån vid årets slut 
något funnits kvar av anslaget, har man 
även åt de vid gränsen mot Sverige tjänst
görande tullvakterna givit mindre under
stöd för anskaffning av uniformer. Ett så 
litet anslag har dock icke räckt till för 
mycket annat än anskaffning av en som
marrock, och hava understöden varierat 
mellan 200 och 400 mark. Men icke ens 
dessa rockar hava kunnat anskaffas vart 
år, utan tullvakterna hava nödgats använda 
samma rockar ända till 3 år. Då det ej 
är förenligt med landets värdighet, att 
särskilt de tullfunktionärer, som komma i 
beröring med utlänningar, uppträda brist
fälligt klädda, har man planerat, att åt
minstone de tullfunktionärer, som tjänst
göra vid de större sjötullkamrarna samt 
vid Rajajoki och gränsen mot Sverige, 
skulle förpliktas att från ingången av nästa 
år i tjänsteutövning uppträda i snygga 
dräkter. Men då de. nuvarande lönerna 
icke förslå till anskaffning av tjänstedräk
ter, borde staten bidraga därtill. Under 
sådana omständigheter föreslås, att som 
engångsutgift måtte reserveras ett anslag 
av 200,000 mark att som uniformsbidrag 
utdelas enligt prövning åt de tullvakter, 

som komma i beröring med den resande 
allmänheten. Momentet slutar å 200,000 
mark. 

17. Ny automobil åt tullstyrelsen (en
gångsutgift). I Helsingfors finnas f. n. 5 
tullkamrar, och under innevarande år öpp
nas ännu en sjätte. För transport av dessa 
tullkamrars dagskassor till Finlands Bank 
har tullstyrelsen under c. 10 år disponerat 
över en Chevroletautomobil, som varit be
slagsgods och redan vid beslagtagandet be
gagnad. Dagligen litet före banktidens 
slut begiver sig första tullkammarens kas
sör med automobilen följd av två beväp
nade tullvakter för att inkassera kassamed
len från tullkamrarna i olika delar av sta
den och inleverera dem till Finlands Bank. 
Tullstyreisens automobil, som även använ
des till flere andra uppdrag, börjar redan 
alltsom oftast råka i olag, och de årliga 
reparationerna av denna gamla automobil 
bliva så stora, att en ny automobil nästa 
år borde anskaffas åt tullstyrelsen. För 
detta ändamål föreslås anvisande av 
60,000 mark såsom engångsutgift. Momen
tet slutar å 60,000 mark. 

V. Myntverket. 

1. Avlöningar. För de löneförhöjningar, 
som innevarande år utgått ur anslaget un
der 15 Ht. II kap. 12 mom., erfordras i 
grundlönstillägg 7,500 mark och i ålders
tillägg 900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 8,400 
mark till 152,900 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 144,480:
mk 144,120:
mk 144,500:-

2. Avlöning av personal (förslagsanslag). 
Det allt livligare affärslivet har bl. a. av
sevärt ökat behovet av mindre skiljemynt, 
varför det arbete myntverket har att ut-
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föra, storligen ökats. Då även arbetslönerna 
stigit, erfordrras ett tiHägg av 70,000 
mark. Momentet slutar å 500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl·) 

mk 348,418: 50 
mk 373,920: -
mk 430,000: -

3. Råämnen (förslagsanslag). Med an
ledning av den ökade myntpräglingen och 
även av orsak, att metallprisen hava stigit, 
observeras ett tillägg av 500,000 mark. 
Momentet slutar å 800,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 448,500: 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 57 4,232: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 300,000: -

4. Bränsle och material (förslagsanslag). 
Med anledning av den ökade arbetsmäng
den och på grund av prisstegringen på de 
förnödenheter och det material, som skola 
bestridas av anslaget under detta moment, 
erfordras ett tillägg av 100,000 mark. Mo
mentet slutar å 400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 215,615: 20 
mk 258,200: 15 
mk 300,000: -

VI. Strutens re:visi,o:nsverk 

1. Avlöningar. A v g å r: Det perso
nella tillägget åJt byråchefen H. Niklander, 
5,040 mark, utgår ur momentet. 

Till k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått av an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 54,900 mark och 
i ålderstillägg 5,500 mark eller samman
lagt 60,400 mark· b) I enlighet med bilaga 
till denna proposition upptages i grund
lönstillägg 12,000 mark och i ålderstillägg 
1,200 mark eller sammanlagt 13,200 mark. 
c) Med beaktande av omfånget av det rä
kenskapsmaterial, som granskas, vore det 
nödvändigt, att revisionsverkets ordinarie 
arbetskrafter skulle ökas. Bl. a. borde för 

effektivisering av granskningen av in
komst- och förmögenhetsskatteräkenska
perna, markförbättringslånen, börtesmedlen 
och sjukavgifterna liksom ock för anstäl
lande av prisjämförelser och granskning av 
räkenskaper, berörande anskaffningsären
den, erhållas ökad kompetent arbetskraft .. 
Av denna orsak föreslås, att till revisions
rådets disposition för avlönande av en · 
extra revisor vid statens revisionsverk 
måtte beviljas ett anslag av 40,000 mark. 
d) Revisionsverkets bokslutsavdelning dis
ponerar över ett anslag av 5,000 mark för 
avlönande av tillfällig arbetskraft för på
skyndande av bokslutet. Emedan detta 
anslag har visat sig vara knappt, och då. 
översättandet av bokslutet till svenska, vil
ket hittills har verkställts vid statsrådets 
translatorsbyrå, överförts till boksluts
avdelningens åligganden, erfordras ett till
lägg av 3,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 111,500· 
mark och blir 1,448,300 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,300,164: 65 
, 1936 , mk 1,302,772: -
, 1937 ( statsförsl.) mk 1,336,800: -

5. Inventering av kassor och penning
medel (engångsutgift). Inventeringen av 
kassor och penningmedel borde i enlighet 
med den av Riksdagen godkända hemstäl
lan fortsättas. Då denna extra inventering
numera kan inskränkas bl. a. av den orsa
ken, att från nästa år särskilda länsrevi
sorer komma att finnas, avdrages 40,000 
mark. Under momentet upptages såsom en
gångsutgift 110,000 mark· 

År 1935 (boksl.) ........ mk 174,475: 30 
, 1936 , ........ mk 148,623: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 150,000: -

VIII. Srtämp<el- och acciskontorelt. 

1. Avlöningar. A v g å r: Enär man, 
efter det tjänsterna vid acciskontoret detta 
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år blivit ordinariter besatta, kan noggrant 
beräkna anslaget för ålderstilläggen, avdra
ges 6,800 mark. 

Tillkommer: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år erläggas ur 
anslaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 16,200 mark 
och i ålderstillägg 1,800 mark eller sam
manlagt 18,000 mark. b) Arbetet med den 
direkta granskningen av handelsräkningar 
har de senaste tiderna avsevärt ökats. För 
granskning inkommo till acciskontoret år 
1934 121,063 handelsräkningar, men år 1936 
var deras antal 250,785. Då en så starkt ökad 
arbetsmängd icke på något sätt kan med
hinnas med den ordinarie arbetskraften, 
föreslås, att för användning av extra ar
betskraft vid detta granskningsarbete 
måtte beviljas ett anslag av 15,000 mark. 
- Tilläggen uppgå till sammanlagt 33,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 26,200 
mark till 33Q,.200 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 306,000:-

5. Kostnader för lokal kontroll. Då 
affärslivet blivit livligare, har det uppstått 
nya fabriker, och övervakningen av deras 
produktion är stämpel- och acciskontorets 
sak. A v denna orsak behövas särskilda nya 
granskare, för vilkas avlöning erfordras 
ett tillägg av 25,000 mark. Momentet slu
tar å 325,000 mark· 
År 1937 ( statsförsl.) . . . . mk 300,000: -

6. Kontrollen av spelkortstillverkningen. 
Momentet har flyttats hit från X kapitlet 
och slutar å 2,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 1,998: 30 
, 1936 , . . . . . . . . . . mk 2,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 2,000:-

IX. K:osrtnad·e!r för debitering av särskhlda 
·sikat;ter. 

2. Kostnader för debitm·ingen och upp
börden av särskilda skatter. På grund av 
de ändringar, som gjorts i lagen om 
inkomst- och förmögenhetsskatt, har de 
skattskyldigas antal nedgått med c. 60 %, 
vilket i någon mån minskat beskattnings
nämndernas arbete och kostnaderna för 
deras sammankallande. Å andra sidan 
uppkommer en utgiftsökning av nödvän
digheten att i vissa fall höja beskattnings
nämndernas ordförandes och medlemmars 
avlöningar. Momentets slutsumma, som kan 
minskas med 570,000 mark, blir 9,000,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ... 

mk 9,174,924: 30 
mk 8,401,657: 40 
mk 9,570,000: -

3. öm·iga av beskattningen föranledda 
utgifter. Under momentet beräknas ett 
tillägg av 100,000 mark vara erforderligt, 
och momentet slutar å 330,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl·) 

mk 554,698: 95 
mk 686,737: 60 
mk 230,000: -

X. .Sä<t"slcilda. anslag. 

( 4). Kontrollen av spelkortstillverknin
g en. Momentet har överförts till föregående 
kapitel. Av denna orsak bliva ordnings
numrorna för de följande momenten i detta 
kapitel en nummer lägre. 
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Jämförande trublå över utgift,erna under 8 huvudtiteln, SMilmanställda kapitelvis 
f& åren 1935-1938. 

- Förslag för år 1938 

Kapite 
utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + 
l år 1935 år 1936 år 1937 Summa 

Minskning-

I. Finansministeriet ........ 976,400:50 1,001,006: 50 1,045,800 + 81,700 1,127,500 
II. statskontoret ............ 1,299,624: 75 1,345,499: 95 1,367,500 + 99,900 1,467,400 

III. Tullstyrelsen ............ 3,013,902: 65 3,162,567: - 3,263,200 + 124,000 3,387,200 
IV. Tullkamrama och tullgräns-

29,140,765: 50 29,026,152: 05 29,092,200 +4,185,000 33,277,200 bevakningarna .......... 
V. :Myntverket .............. 1,157,014: 20 1,350,472: 30 l 1,174,500 + 678,400 1,852,900 

VI. statens revisionsverk .... 1,526,128: 85 1,519,608: 75 1,556,800 + 71,500 1,628,300 
VII. Tillsynen å kreditanstalterna 944,285:35 928,322: 20 989,900 - 989,900 

VIII. stämpel- och acciskonto-
542,479: 95 482,342: 45 986,500 53,200 1,039,700 re t .................... + 

IX. Kostnader för debitering av 
10,093,423: 25 9,452,195:- 10,167,000 470,000 9,697,000 särskilda skatter ........ -

X. Särskilda anslag ........ 1,201,440: 70 1,233,290: 35 1,205,600 - 2,000 1,203,600 
Summa l 49,895,465: 70 l 49,501,456: 55 l 50,849,000 l +4,821,700 l 55,670,700 
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Nionde Huvudtiteln. 

Försvarsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

Ledningen av försvarsväsendet är för 
närvarande ·Ordnad sålunda, att försvars
ministeriet som högsta förvaltande ämbets
verk <handhar försvarsväsendets på ministe
riet i stadgad ordning ankommande ären
den rörande den egentliga förvaltningen, 
medan den republikens president direkte 
underlydande armebefälhavaren och hans 
stab, generalstaben, helt ·avskild från mi
nisteriet, utgör den egentliga militära led
ningen, varvid å armebefälhavaren ankom
mer att utöver vad honom åligger i egen
skap av befälhavare för krigsmakten, draga 
försorg om den militära försvarsberedska
pen inom samtliga delar av försvarsmakten. 
Republikens president har till sitt för
fogande en rådgivande kommitte, försvars
rådet, vilket åligger att avgiva utlåtanden 
och inkomma med framställningar i frågor 
.av principiell natur, avseende försvars
beredskapens vidmakthållande och utveck
ling. 

Ett särskiljande av försvarsväsendets 
administrativa d. v. s. närmast ekonomisk
tekniska ledning från dess militära led
ning, vilket före världskriget var den all
männaste organisationsformen för lednin
gen av landsförsvaret, har under åren där
efter i flertalet länder befunnits föga än
damålsenligt och man har skridit till om
reglering i syfte att bringa dessa båda i 
ett fastare samband sinsemellan antingen 
i aHa 'hänseenden eller åtminstone till de 
delar, i vilka ledningens tudelning alldeles 
uppenbart varit till men för en effektiv 
t: tyeckling av försvarsberedskapen. Denna 
tingens utveckling ter sig ock alldeles na-

.3217-37 

:urlig, om man tager i ·betraktande den 
enorma tillväxten mot förr av krigsmak
tens tekniska apparat samt krigföringens 
omläggning från en kamp mellan armeer 
till en inbördes kamp mellan nationer, där
vid alla kraftkällor skola utnyttjas såsom 
militärt verksamma faktorer. Men förutom 
den fasta växelverkan mellan de admi
nistrativa och militära ledande organen, 
som även annorstädes ,befunnits oundgäng
lig, för att samtliga såväl militära sonr 
ekonomiskt-tekniska synpunkter ·bleve vid 
sakens handhavande behörigen beaktade, 
medför en sammanslagning av den militära 
och administrativa ledningen den fördelen, 
att man slipper ungefär samma arbetes ut
förande inom två särskilda ämbetsverk 
ävensom skriftväxlingen mellan dessa och 
salunda, då försvarsväsendets uppgifter 
alltmer ökas och mångfaldigas, kan i stor 
utsträckning använda tjänstemän och be
fattningshavare för nya och andra gö11omål 
än dem tidigare ålegat. 

På ovananförda skäl har efter försig
gångna förhandlingar mellan försvarsmi
nisteriet, försvarsrådet och generalstatben 
ifrågasatts, att med avseende å försvars
väsendets högsta ledning skulle nästa år 
genomföras en omställning därhän, att 
armebefälhavaren och generalstaben bleve 
anslutna till försvarsministeriet, utanför 
vilket endast ledningen av de operativa 
och med dem omedelbart förknippade ären
den skulle stanna. Generalstaben, reduce
rad till en operativ och en utrikesavdel
ning, komme att såsom ordförandens i för
svarsrådet stab hava till uppgift att upp
göra för rikets försvar erforderliga opera-

27 
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tiva planer ävensom att följa med utveck
lingen av försvarsanstalterna i utlandet. 

Försvarsministeriets och generalstabens 
ifrågasatta nya organisation samt tjänster 
och befattningar, grupperade avdelningsvis, 
framgå var för sig av en :bilaga till propo
aitionen. De i samband med omorganisa
tionen planerade viktigaste ändringarna 
äro: 

l) försvarsministeriets centralavdelning, 
som för närvarande är uppdelad i två sek
tioner, en för allmänna ärenden och en 
för räkenskapsärenden, är föreslagen att 
ombildas till två särskilda avdelningar, en 
för allmänna ärenden och en för räken
skapsärenden,' varvid sektionscheferna skulle 
övergå till avdelningschefstjänsterna och 
chefen för centralavdelningen bleve kansli
chef, med en kanslibyrå under sig; 

2) avdelningen för militära ärenden vid 
försvarsministeriet skulle sammanslås med 
organisations -och mobiliseringsavdelningen 
vid generalstaben till en avdelning, om
fattande tre byråer, en organisationsbyrå, 
en byrå för värnpliktsärenden och en 
mobilisationsbyrå; 

3) för handhavande av ärenden, som 
skola handläggas av organisations- •och 
mobilisationsavdelningen, utbildningsavdel
ningen och kommandoavdelningen gemen
samt, skulle inrättas en cheftjänst vid ar
mebefälhavarens stab; 

4) fälttygmästaravdelningen, som för 
närvarande är uppdelad på tre byråer, en 
vapenbyrå, en artilleri- och trängbyrå samt 
en kontr.ollbyrå, är föreslagen att uppdelas 
i fyra särskilda rbyråer, nämligen en all
män byrå, en anskaffningshyrå, en vapen
teknisk ·byrå och en kontrol1byrå; 

5) sanitetsavdelningen, från vilken byrån 
för veterinärärenden är föreslagen att av
skiljas till en självständig byrå, skulle om
fatta två ·byråer, en sanitetsbyrå och en 
byrå för sanitetsförnödenheter; 

6) med avseende å de från generalstaben 
övergående officerstjänsterna, vilka för 

närvarande benämnas efter motsvarande 
officersgrader, föreslås en ändring därhän, 
att av deras benämningar tillika skulle 
framgå arten av de med tjänsten förenade 
åliggandena. 

Enär ovanberörda omorganisations för
verkligande till följd av nya tjänsters över
förande till försvarsministeriet förutsätter 
en revidering av lagen den 22 december 
1927 angående försvarsministeriet o0h då 
de genom öppet brev tiHsatta innehavarna 
av de tjänster, vilka från generalstaben 
överföras till försvarsministeriet, ej kunna 
t:tnämnas till föredragande i statsrådet, 
med mindre ändringar vidtagas i lagen 
den 29 juni 1926 om utnämningsbrev för 
:innehavare av statens tjänster och fasta 
befattningar samt om deras rätt att kvar
stå i sin tjänst eller befattning, skola lag
propositioner angående dessa ändringar 
föreläggas Riksdagen. 

Med anledning av omorganisationen hava 
för generalstaben avsedda anslagen under 
9 Ht. II, X, XI och XIII kap. överförts. 
till behöriga moment i I kapitlet, medan 
för de utöver grundlönen utgående tilläg
gen upptagits ett nytt moment, omfattande 
såväl ministeriets som generalstabens utgif
ter, vilka för närvarande observeras, de 
förstnämnda under 9 Ht. I kap. l mom. 
och de senare under 9 Ht. II kap. 3 mom. 

1. Grundlöner. A v g å r: I enlighet med 
det ovanrelaterade förslaget till omorgani
sation av försvarsministeriet och general
staben har av anslaget under momentet det 
till ålders- och familjetillägg anvisade be
loppet å 570,000 mark överförts under ett 
nytt 3 moment uti detta kaiptel. 

T inkommer: a) För de löneförhöj
ningar, s~m innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i tillägg 202,500 mark, varav det 
till hyresbidrag anvisade beloppet av 46,800 
mark observerats under ett nytt 3 moment 
i detta kapitel, vadan tillägget utgör 
155,700 mark. b) Enligt vid propositionen 
fogad bilaga antecknas i grundrönstillägg 
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82,500 mark. c) Under momentet har i 
enlighet med förenämnda förslag till om
organisation överförts 6,355,900 mark. 
från 9 Ht. II kap. l mom. och 3,600 mark 
i grundlönsförhöjningar, som under inne
varande år påförts 15 Ht. II kap. 12 mom. 
eller sammanlagt 6,389,500 mark. Dess
utom föranledes av sagda omreglering, att 
en överstetjänst av h. a. skall ombildas till 
generalmajorstjänst, tillägg 6,000 mark d) 
För vidare utveckling av försvarsväsendets 
beväpning har man innevarande år an
sett det nödvändigt att i samband med 
försvarsminrsteriet bilda en särskild kom
mission, kommissionen för vidare utveck
ling av försvarsmaktens beväpning, vars 
uppgifter omfatta planläggning, experi
ment och konstruktion i fråga om försvars
maktens beväpning och skjutförnödenheter 
jämte därtill hörande undersökningsarbete. 
Då denna kommissions verksamhet kommer 
att vara bestående, föreslås, att för dess 
chef, vartill armens förra artilleriinspektör 
förordnats, måtte inrättas en avtalstjänst 
med en årslön av 100,000 mark, och som 
med hänsyn till övriga till tjänsten hö
rande rättigheter och skyldigheter skulle 
följa de allmänna grunderna beträffande 
innehavare av ordinarie tjänster vid för
svarsväsendet. Med anledning av .denna 
tjänsts inrättande kan den generallöjtnants
va:kans (grundlön 87,000 mark), som stått 
till kommissionens för vidare utveckling av 
försvarsmaktens beväpning förfogande in
dragas, varvid tillika den disponibla grund
lönen för en artiHeriinspektör, 75,000 mark, 
borde höjas till 81,000 mark. Med anled
ning av denna omreglering tilllwmmer un
der denna punkt ett belopp av 19,000 
mark. e) Behandlingen av förberedelse
arbetena för den ekonomiska försvars
beredskapen har sedan år 1936 hört 
till den då grundade krigsekonomiav
delningen, för vilket ändamål till nämnda 
avdelning överflyttades befattningarna 
som byråchef och byråsekreterare vid 
förra ekonomiska försvarsrådets byrå 

samt den vid byrån anställda extra kansli
personalen. Ett ändamålsenligt utförande 
av detta viktiga och vidlyftiga försvarsbe
redskapsarbete kräver dock en avsevärt 
större personal än den som nuförtiden står 
till förfogande för ändamålet. För behand
lingen av de till olika yrkesområden hörande 
ärendena har avdelningen nu endast den 
ovannämnda byråsekreteraren, som repre
senterar lantbruket, under det att de olika 
industrigrenarna äro h. o. utan fackmanna
representanter vid avdelningen. Förutom 
försvarsberedskapsarbetet erfordras vid mi
nisteriet för allmän övervakning av de det
samma underlydande talrika industriinrätt
ningarnas verksamhet och för behimdling av 
alla för dessa inrättningar gemensamma 
ärenden en i industrin väl förfaren person, 
som komme att arbeta i nära samband med 
krigsekonomiska avdelningen. För utföran
det av försvarsberedskapsarbetet för indu
strins huvudgrenar samt för allmän över
vakning av försvarsväsendets fabriker 
föreslås inrättandet av en ingenJors
befattning med avtalslön av 120,000 mark 
i året, varvid arvodena åt oundgäng
liga funktionärer skulle utgå ur an
slaget under 20 huvudtiteln till försvars
väsendets grundanskaffningar. Tilläg
get är 120,000 mark. f) Av de vid för
svarsministeriets byggnadsbyrå nuförtiden 
tjänstgörande arkitekterna äro endast två 
innehavare av ordinarie tjänster. Av dessa 
har den ena, överarkitekten, förordnats att 
vid sidan av sitt eget arbete handhava även 
byråchefens åligganden, under det att den 
andra arkitekten sköter om underhålls- och 
ändringsarbeten på färdiga byggnader. 
Nybyggnadsarbetena, som förutom uppgö
randet av plan för byggen, även omfatta 
utförandet av arbetena på platsen, ledas 
av den såsom byråchef fungerande över
arkitekten. På detta område har verksam
heten fortgått i mycket stor utsträckning 
redan flere år och har densamma de se
naste åren alltfort utvidgat sig, emedan 
försvarsministeriet självt utan mellanhän-
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der har utfört alla de största nybyggnads
arbetena; och äro detta år de egna större 
arbetsplatserna åtta till antalet och arbets
ledarnas antal över trettio. Emedan detta 
sätt att utföra arbetena givit goda resultat, 
borde därmed fortfaras och detsamma 
utvecklas, men då man beaktar storleken 
av nybyggnadsplanerna är det uppen
bart, att överarkitekten ensam ej kan 
leda och behärska hela arbetsmängden. Av 
denna orsak föreslås, att vid försvarsmi
nisteriets byggnadsavdelning inrättas en ny 
arkitektstjänst med 63,000 marks grundlön. 
Tillägget utgör 63,000 mark. g) FöDbin
delsen med tidningspressen har från för
svarsmaktens sida hittills varit h. o. h. till-

l yngre revisor ....................... . 
l kanslist ............................ . 
l , (extra notarie) ............. . 
l kanslibiträde ....................... . 
2 kanslibiträden ...................... . 

Tillkomma 150,000 mark. 
Tilläggen utgöra sammanlagt 7,101,200 

mark. 
Momentets slutsumma ökas med 6,531,200 

mark till 12,946,500 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 6,059,787: -
, 1936 , mk 6,328,094: 50 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 6,415,300: -

2. Extra personalens arvoden. A v g å r: 
Under förutsättning att de under 9 Ht. 
I kap. l mom. punkten h) nämnda ar'vo
desbefattningarna ombildas till ordinarie, 
nedgår anslaget under momentet med 
146,400 mark. 

T i l l k o m m e r: Beroende ·På föDSyars
ministeriets och generalstabens omorganisa
tion hava arvodena åt generalstabens extra
ordinarie personal, 766,800 mark, överförts 
från 9 Ht. II kap. 2 mom. till detta mo
ment. 

fälligt ordnad. Enär enligt vad erfaren
heten utvisat bildandet av ett stadigvarande 
ordnat organ för försvarsmaktens informa
tionsverksamhet visat sig vara av behovet 
påkallat, föreslås inrättandet vid försvars
ministeriet av en pressbyrå med följande 
tjänster och befattningar med grundlön: 

Byråchef . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,000: -
Byråsekreterare . . . . . . . . . . . . . 52,500: -

mk 115,500: -

Tillägget utgör 115,000 mark. 
h) Av försvarsministeriets extra ·befatt
ningar föreslås nedannämnda stadigvarande 
befattningar att ändras till ordinarie med 
följande grundlöner: 

Nuvarande 
arvode 

38,400:-
27,000:-
24,000:--
21,000:-
18,000:-

Föreslagen Erforderligt 
grundlön anslag 

39,000:- 39,000: -
27,000:- 27,000:-
27,000: - 27,000: -
21,000:- 21,000:-
18,000: - 36,000: -

--------
m k. 150,000: -

Momentets slutsumma ökas med 620,400 
mark till 1,161,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 693,790:-
, 1936 , ........ mk 537,681: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk Ml,OOO:-

3. Sät·skt1da Wlägg (förslagsanslag) 
(nytt). På skäl, som nämnas i den all
männa motiveringen under I kap., har till 
detta nya moment från 9 Ht. I kap. 
l mom. överförts 570,000 mark anvisade i 
ålders- och familjetillägg åt innehavare 
av tjänster och befattningar vid försvars
ministeriet samt från 9 Ht. II kap. 3 mom. 
590,000 mark i innehavare av tjänster och 
befattningar vid genera:lsta:ben tillkom
mande tillägg, ·eller sarormanlagt 1,160,000 
mark, varutöver nästa år erfordras ett till
lägg av 140,000 mark, varav 8,250 mark i 
grundlönsförhöjningar i enlighet med vid 
propositionen fogad bilaga. Å·lders- och 
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familjetilläggen utgöra sammanlagt 
1,300,000 mark. Vidare har till momentet 
överförts frå:ri 9 Ht. II kap. 3 mom. 
240,000 mark i uniformsbidrag, 12,000 
mark i representationsmedel åt armebefäl
havaren samt 46,800 mark och 250,000 
mark i hyresbidrag åt innehavare av tjän
ster och .befattningar vid försvarsministe
riet och generalstaben eller inalles i hyres
bidrag 296,800 mark. 

Momentet slutar å 1,848,800 mark. 
Med anledning av detta nya moment 

hava ordningsnumrorna på följande mo
ment ändrats. 

4 ( 3). Resekostnader (förslagsanslag). 
Med anledning av försvarsministeriets och 
generalstabens omorganisation har till mo
mentet överförts från 9 H t. XI kap. 2 mom. 
150,000 mark och från samma kapitels 
3 mom. 600,000 mark eller sammanlagt 
750,000 mark. 

Momentet slutar å 980,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk ·227,962: 45 
, 1936 , ........ mk 229,990: 75 
, 1937 (statsförsl.) mk 230,000:-

5 (4). Expensmedel. T i llk o mm e r: 
a) Beroende på försvarsministeriets och 
generalstabens omorganisation har från 
9 Ht. XIII kap. l mom. 175,000 mark över
förts till detta moment. :b) På grund av 
prisstegringen på kansii- och kontorsmate
rial ::'öreslås, att under momentet beviljas 
ett tillägg av 60,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 235,000 
mark till 405,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 167,438: 25 
m'k 169,675: 90 
mk 170,000: ---

6 ( 5). Dispositionsmedel. Beroende på 
förenämnda omorganisation hava general
stabens dispositionsmedel, 100,000 mark, 
överförts från 9 Ht. XIII kap. 4 mom. 
till detta moment. 

Momentet slutar å 145,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 43,964:15 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 44,670: 70 
, 1937 (statsförsl.) mk 45,000:-

7 ( 6). Värme, lyse, vatten och renhåll
ning (förslagsanslag). T i l l k o m m e r: 
a) Beroende på förenämnda omorganisa
tion har från 9 Ht. X kap .2 mom. 300,000 
mark överförts till detta moment. b) På 
grund av prisstegringen på brännved och 
ökade kostnader för renhållning föreslås 
under momentet ett tiEägg av 30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 330,000 
mark till 530,000 mark. 

. År 1935 (boksl.) ........ mk 199,961: 15 
, 1936 , ........ mk 199,821: 25 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000:-

8 (7). Tryckningskostnader. Beroende 
på förenämnda omorganisation hava från 
9 Ht. XIII kap. 2 mom. 65,000 mark över
förts till detta moment. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 33,985: 85 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 34,351: 95 
, 1937 (statsförsl.) mk 65,000:-

F ö r s v a r s v ä s e n d e t. 

1. Grundlöner. Avgår: a) Av skäl, 
som omförmälas under 9 Ht. I ·kap. l mom. 
punkt c), överföres av anslaget under mo
mentet 6,355,900 mark till utgiftsmomentet 

9 H t. I: l. b) Emedan laddningsverksta
dens och den till kanonfabriken hörande 
kanonverkstadens vid l vapendepån utgif
ter föreslagits att observeras under 18 Ht., 
minskas anslaget under momentet på föl
jande sätt: 
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l direktör för laddningsverk-
staden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,000: -

l biträdande direktör för ladd-
ningsverkstaden ......... . 

l patronkontrollör ......... . 
l ekonomichef ............. . 
l lagerförvaltare ........... . 
l arbetsledare ............. . 
l major ................... . 
l vapentekniker ........... . 

57,000:-
48,000:-
39,000:-
30,000:-
30,000:-
52,500:-
36,000:-

mk 355,500: -

Minskningarna uppgå till sammanlagt 
6, 711,400 mark. 

T i l l k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 1'5 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras ett tillägg av 4,356,300 mark, varav 
emellertid beroende på försvarsministeriets 
och generalstabens omorganisation 33,600 
mark observerats under I kap. l mom. Till
~ägget är 4,322,700 mark. h) Enligt vid 
propositionen fogad ·bilaga, antecknas i 
grundlönstillägg 2,464,500 mark. c) Be
sparingen av vakanta tjänster och 'befatt
ningar har för innevarande år uppskattats 
tHl 6,547,000 mark. Enär denna besparing 
nästa år ej kan beräknas högre än till 
5,000,000 mar•k, har under momentet upp
tagits ett tillägg av 1,547,000 mark. 

d) För utvidgande av den nuvarande 
pansaravdelningen vid kavalleriet till 
pansarskvadron föreslås inrättandet av föl
jande nya tjänster och befattningar: 

l major ................... . 
l kapten .................. . 
3 löjtnanter :8. 27,000: - ... . 
l vapentekniker ........... . 
l ekonom ................. . 
l fältväbel ................. . 
5 fältväblar a 22,500: - ... . 
5 sergeanter a 19,500: - ... . 
l sergeant ................. . 

52,500:-
43,500:-
81,000:-
36,000:-
30,000:-
22,500:-

112,500:-
97,500:-
16,800:-

mk 492,300: -

Tillägget 492,300 mark. 

e) för den nya flygflottilj, som skall 
grundas vid flygstationen 6 i Immola, er
fordras följande nya tjänster och befatt
ningar: 

l major ................ . 
3 kaptener a 43,500: - .. . 
4 löjtnanter a 33,000:- .. 
6 , a 27,ooo:- .. 
l maskininspektör ....... . 
l maskinmästare ........ . 
4 flygmästare a 24,000: -
3 flygmekaniker a 24,000: -
l fältväJbel .............. . 

18 flygmekaniker a 19,500: -

52,500:-
130,500:-
132,000:-
162,000:-
43,500:-
25,500:-
96,000:-
72,000:-
22,500:-

351,000:-
--------

mk 1,087,500: -

Trllägget uppgår till 1,087,500 mark. 

f) För utvecklingen av Helsingfors luft
värn föreslås inrättandet av följande 
tjänster och .befattningar: 

l överstelöjtnant . . . . . . . . . . . 63,000:
l major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,500:-
2 kaptener a 43,500:- . . . . 87,000:-
5 löjtnanter a 33,000:- .... 165,000:-
2 löjtnanter a 27,000: - . . 54,000: -
l vapenmästare . . . . . . . . . . . . 30,000:-
4 fältväblar a 22,500: - . . . . 90,000: -

11 sergeanter a 19,500: - .. 214,500:-
3 sergeanter a 16,800:- . . . . 50,400:-

Summa mk 806,400:

Tillägget utgör 806,400 mark. 

g) För ridskolans djurläkare samt för
främjande av sanitetsverksamheten vid mi
litärsjukhusen föreslås inrättandet av föl
jande nya tjänster och befattningar: 

l veterinärmajor . . . . . . . . . . . 52,500: -
3 äldre sjuksköterskor a 

16,800:- . . . . . . . . . . . . . . . . 50,400:-
2 äldre sjuksköterskor a 

15,600: - . . . . . . . . . . . . . . . . 31,200: -

llllk 134,100:-
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Tillägget utgör 134,100 mark. 

h) På grund av den ökade arbetsmäng
den vid territorialorganisationens staber 
föreslås inrättandet av 15 nya kanslibiträ
desbefattningar med en grundlön av 15,600 

5 byggmästare 
l kapellmästare 
l kassör ............................. . 
l sjuksköterska ....................... . 
l ekonom ............................ . 
l ritare ............................. . 
2 kanslibiträden ...................... . 
4 gårdskarlar ......................... . 
l sergeant ........................... . 
l vaktmästare . . ...................... . 
l kanslist ............................ . 
l kanslibiträde 
l kanslibiträde 

Tillägget utgör 488,400 mark. 

Ytterligare har man nästa år tänkt 
ombilda l bokförarbefattning (grundlön 
27,000 mark) till en förrådsförvaltarbefatt
ning med samma lön, l arbetsledarbefatt
ning (grundlön 19,500 mark) till en äldre 
sergeantsbefattning med samma lön samt 
69 musikkorpralsbefattningar (grundlön 
11,700 mark) till undersergeantsbefattnin
gar med samma lön. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 11,576,900 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 4,865,500 
mark och blir 16B,048,700 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 156,470,029: 25 
, 1936 , mk 159,418,785: 45 
, 1937 (statsförsl.) . . mk 163,183,200: -

2. Extra personalens arvoden. A v g å r: 
a) Under förutsättning, att de under 9 Ht. 
II kap. l mom. punkt i) nämnda extra be
fattningar ombildas till ordinarie, nedgår 

mark. Den härav följande ökningen upp
går till 234,000 mark. 

i) A v försvarsväsendets extraordinarie 
befattningar föreslås följande till upp
förande på ordinarie stat med nedan
nämnda grundlöner: 

Nuvarande 
arvode 

33,000:-
21,000:-
27,000:-
13,500:-
36,000:-
24,000:-
16,800:-
16,800:-
19,500:-
21,000:-
30,000:-
18,000:-
15,600:-

Föreslagen 
grundlön 

33,000:-
21,000:-
27,000:-
13,500:-
33,000:-
24,000:-
16,800:-
16,800:-
19,500:-
21,000:-
30,000:-
18,000:-
15,600:-

Erforderligt 
anslag 

165,000:-
21,000:-
27,000:-
13,500:-
33,000:-
24,000:-
33,600:-
67,200:-
19,500:-
21,000:-
30,000:-
18,000:-
15,600:-

488,400:-

anslaget under momentet med 326,400 mark. 
b) Beroende ·på försvarsministeriets och 
generalsta:bens omorganisation <har av an
slwget under momentet ett belopp av 
766,800 mark överförts till 9 Ht. I kap. 
2 mom. - Minskningarna utgö~a samman
lagt 1,093,200 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Under momentet 
föreslås observerandet av anslag för föl
jande extra befattningar: för avlönande 
av en laborant vid Helsingfors militärsjuk
hus' psykafysiologiska inrättning 24,000 
mark; för avlönande av läkare vid kust
flottan under seglationstiden samt för av
löningar åt amanuenser, som skola antagas 
till militärsjukhusen 30,000 mark; för av
lönande av nattvakt vid Kemi militär
distrikts förrådsområde 14,400 mark; 
samt för avlönande av vaktmästare vid 
Helsingfors centralsjutbana 18,000 mark. 
Tillägg 86,400 mark. b) På det att vid 
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varje territorialorganisations stab måtte 
för kansliarbeten kunna anställas två 
underofficerare, erfordras sammanlagt 
17 nya underofficersbefattningar. För 
dessa befattningar, till vilka man tänkt 
förordna pensionerade underofficerare, er
fordras 150,000 mark, och beviljandet av 
denna summa föreslås. c) För höjning av 
den extra personalens arvoden föreslås be
viljande av 100,000 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 336,400 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
756,800 mark och blir 5,689,700 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 6,488,629: 65 
mk 6,496,790: 30 
mk 6,446,500: -

3. Särskilda tillägg och vikariatsarvoden 
(förslagsanslag). A v g å r: Beroende på 
försvarsministeriets och generalstabens om
organisation har av anslaget under momen-

. tet till ett nytt 3 mom. under I kap. över
förts 590,000 mark för ålders- och familje
tillägg, 240,000 mark i uniformsbidrag och 
12,000 mark i mmebefälhavaren tillkom
mande representationsmedeL - Samman
lagt avgå 842,000 mark. 

Tillkommer: a) För de inne
varande år ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom. åt innehavare av 
tjänster och befattningar vid försvars
väsendet erlagda hyresbidrag och ingen
jörstillägg erfordras ett tillägg av samman
lagt 2,441,400 mark, varav dock beroende 
på försvarsministeriets och generalstabens 
omorganisation 250,000 mark .observerats 
under ett nytt 3 mom. i I kap. Tillä:gget 
är 2,191,400 mark. b) Enligt vid proposi
tionen fogad bilaga antecknas ett tillägg 
av 346,000 mark. c) Med anledning av ök
ningen i antalet av dem, som äro berätti
gade att erhålla uniformsbidrag föreslås 
beviljandet av ett tillägg av 100,000 mark 
till uniformsbidragen. d) I ålders- och 

familjetillägg erfordras ytterligare, för de 
förra 500,000 mark och för de senare 
200,000 mark eller sammanlagt 700,000 
mark. - Tilläggen utgöra sammanlagt 
3,337,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,495,400 
mark till 31,320,400 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 19,683,398: 65 
mk 21,125,835: 50 
mk 28,825,000: -

4. 111ilitärattachCernas ortsförhöjnin-
gar. Momentets rubrik har ändrats. 
A v g å r: Med anledning av att det 
innevarande år under detta moment för 
ersättning för kursväxlingar beviljade an
slaget av 409,500 mark i enlighet med vid 
utrikesförvaltningen tillämpat förfarings
sätt antecknats under ett nytt moment 
9 Ht. II: 7, Ersättning för kursväxlingar 
(förslagsanslag), nedgår anslaget under 
momentet med nämnda belopp 409,500 
mark . 

T i 11 k o m m e r: För höjande av orts
tilläggen åt de för Skandinavien och 
de baltiska länderna förordnade militär
attacheerna, den förstnämndes, från 
107,500 mark till 137,500 mark, och den 
senares från 12,000 mark till 18,000 mark, 
föreslås beviljande at ett tillägg av 36,000 
mark. 

Momentets slutsumma minskas med sam
manlagt 373,500 mark och blir 686,500 
mark. 

År 1935 

" 1936 
" 1937 

(boksl.) 

" ( statsförsl.) ... 

mk 1,063,405: 35 
mk 1,063,133: 55 
mk 1,060,000: -

5. Värnpliktigas dagtraktamenten (för
slagsanslag). Under förutsättning, att an
talet av de värnpliktigas tjänstedagar kom
mer att nästa år vara detsamma, som be
räknats för innevarande år, eller 8,550,000 
dagar, erfordras, med beaktande av att be
hovet av anslag under detta moment år 
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1936, då antalet tjänstedagar var 8,868,408 
steg till mk 18,780,345: 20, ett tillägg av 
500,000 mark till de värnpliktigas dagtrak
tamenten. 

Momentets slutsumma blir 18,100,000 
mark. 

År 1935 
" 1936 
" 1937 

(boksl.) . . . . . . mk 16,668,432: 40 
, . . . . . . mk 18,780,345: 20 

(statsförsl.) .. mk 17,600,000:-

7. Ersättning för kursväxlingar (för
slagsanslag) (nytt). Under detta moment 
har observerats anslag för erläggande av 
de ersättningar, som föranledas därav, att 
i länder med guld- eller annan dyr valuta 
en del av militärattacheernas avlöning er
lägges förhöjd. För erläggande av dessa 
ersättningar enligt enahanda grunder som 
vid utrikesförvaltningen erfordras under 
momentet 416,600 mark, varav som över
föring från 9 H t. II: 4 409,500 mark. 

Momentets slutsumma blir 416,600 mark. 

III. Utgift,er för eko!nomiiörnödenheter. 

1. Förplägning (förslagsanslag). För
plägningskostnaderna per tjänstgöringsdag 
hava för år 1938 beräknats på basen av 
följande priskalkyl: 

rågbröd, 
nötkött, 
fläsk, 
konserver 

torrt .. 0.45 
färskt .. 0.12 

" 
0.05 

m k 

kg a 4:20 1: 89 
" " 6: 70 -: 80.4 
" " 13 : - -: 65 

-:30 
strömming, salt .. O.o5 , , 2: 10 -: 10.5 
smör .......... O.o4 ,,25:- 1:-
ärter .......... O.o5 , , 3: 20 -: 16 
havregryn ...... 0.1 , , 3: 75 -: 37.5 
potatis ........ O.s , , -: 60 -: 48 
bitsocker ....... O.o4 , , 7: 25 -: 29 
mjölk, oskummad 0.5 l. , 1: 50 -: 75 
dispositionsmedel för övriga förnö-

denheter .................... -: 47.6 
köks- och matservis samt uppbeva-

rings-, fördelnings- och tillred
ningskostnader . . . . . . . . . . . . . . -: 42 

Summa mk 7: 70 
3217-37 

Då antalet förplägningsdagar år 1938 
:beräknas till samma som innevarande år 
eller 9,030,000 dagar, varav rpå de 'Värn
pliktigas andel kommer 8,550,000 dagar 
samt på det värvade manskapets, kadetter
mus, musikelevernas, mili:tärsjuklhusens och 
köl{)sbetjän:intgens an'del 480,000 dagar, ut
gör anslagslbe'hovet för grundförplägnings
ransoner enligt ovanstående priskalky,l i 
runt tal 69,'500,000 mark. 

Under momentet oibserveras dessutom föl
jande utgifter: 

50 % tinägg under '6 högtids-
dagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,000: -

förplägningstillägg å de yttre 
!befästningarna ocili. inom 
flot'tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480,000:

kadetternas f,örplägningstiH-
lägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000:-

förplägningstiUägg i mi1itär-
S'jukhusen . . . . . . . . . . . . . . . 310,000:-

förplägningskostnader för de
ibefattningslha:vare, av viJkas 
'avlöning vederlag därför 
innehålles . . . . . . . . . . . . . . . 450,000:
penningar utgående under-
håll åt värnpliktiga under 
kommendering, då de ej 
äro i tilHälle att erhålla 
det in natura ............ 1,000,000: -

för förbättring av malten un
der vintertid (1/11-30/4) 
genom att utdela ett tm
Jägg av 0.3 l. helmjölk rper 
man och dag samt genom 
att ersätta 50 gr nötkött 
med motsvarande mängd 
fläsk ................... 3,430,000: -

för anska>ffning av kylinrätt-
ningar till tre trupp>för-
ibands matsalar . . . . . . . . . . 250,000:-

Summa mk 6,530,000:----;; 

Tinägget, som närmast föranledes av, att 
förplägningsransonens pris per dag stigit 

28 
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med 65 1penni samt av mattillredningen 
under vintern, uppgår till 9,030,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 9,000,000 
mark och blir 76,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 61,389,675: 36 
, 193,6 , mk 69,906,796: 07 
, 1937 (statgförsl.) .. mk ·67,000,000:-

2. Underhåll och förnyelse av beklädnad 
och utrustning (reservationsanslag). T i l l
K o m m e r: Med anledning av prisstegrin
gen å bE:klädnads- och utrustningspersedlar 
hava utgifterna för under'lråll och 1f.örnye1se 
av beklädnads- och utrustningspersedlar 
per man oeJh dag beräknats till mk 3: 68 
eller 18 penni ( 5.1 %) högre än inneva
rande år. Beklädnadsstyrkan, som år 1937 
beräknats till 8,685,000 dagar, har för nästa 
år beräknats till ·9,480,000 dagar, varav på 
de värnpliktigas andel kommer 9,050,000 
dagar. De värnpliktigas beklädnadsstyrka 
har beräknats till 500,000 dagar större än 
proviantstyrkan; detta f·ördenskull, att de 
värnpliktiga i de ':Elesta fall under sina per
missioner hava militärunrform, varför man 
av sammanlagt 600,000 pel'missionsdagar 
ej kan beräkna, att mer än 100,000 dagars 
besparing uppstår. I enlighet med ovan
nämnda dagspenning och beklädnadsstyrka 
erfordras för underhåll och förnyelse av 
beklädnad och utrustning i runt tal 
34,886,000 mark. Under momentet har där
jämte observerats beklädnadsunderstöd åt 
90 kadetter, som bliva officerare, 360,000 
mark, samt för ämnesundersökningar och 
inventeringskostnader vid beklädnadsdepån 
50,000 mark. 

Enär de anskaffningar, som skola verlk
ställa:s med anslaget uU:der momentet, i 
flere ·fall kräva lång expeditionstid, ·före
s}ås, att ~anslaget under momentet ändras 
till reservationsanslag. 

Momentets slutsumma ökas med 4,250,000 
mark till 35,300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 29,463,413: 14 
, 1936 , mk 30,973,,675: 99 
, 1937 (statslförsl.) .. mk 31,050,000:-

3. MansJ~apets renlighetsvård (förslags
anslag). Enär utgifterna 'fÖr manskapets 
renlighet år 193·6 stego till i runt tal 
5,200,000 mark, har å anslaget under mo
mentet, 4,<675,000 mal'k, antecknats ett till
lägg av 525,000 mark, varför momentets 
slutsumma iblir 5,200,000 mark. 

År 193'5 (lboksl.) ....... mk 4,489,254: 74 
" 1936 " ........ mlk 5,196,313: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 4,67!'\000:-

4. Kaserninventariers underhåll och för
nyande. Anslaget under momentet, som 
med anledning av kristiden och det därav 
föranledda prisfallet minskades från 
2,900,000 mark till det nuvarande belop
pet 1,900,000 mark, har visat sig otill
räckligt för vederbörligt underhåll och nö
dig förnyelse av kaserninventarier, d. v. s. 
kasern- och kontorsförnödenheter, manska
pets sängkläder och s'ängfualm, i synner!het 
som allmens numerär däref,ter år för år 
ökats. På det att ~de värnpliktiga:s säng
klwder och sänghalm måtte i nödig mån 
kunna förnyas, och iör att de nödvändi
gaste kasern- DC!h kontorsförnödenheterna 
måtte kunna underhållas, föreslås, att un
der momentet beviLjas ett tillägg av 500,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 500,000 
mark och iblir 2,400,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 1,788,166: 23 
, 193·6 , ....... mk 1,889,459: 34 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,900,000:-

IV. HäJSitars underhåll. 

1. Hästars utfodring och vård (förslags
anslag). Kostnaderna för utfodring a v 
hästar hava för instundande år beräknats 
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enligt nedanstående priskalkyl per häst och 
dag: 

m k 

havre ............ 3.5 kg a 1: 67 5: 85 
hö . . . . . . . . . . . . . . . 6 " " -: 60 3: 60 
havrehalm . . . . . . . . 2 , , -: 28 -: 5·6 
råghalm, rak ..... ·2 , , -: 30 -: 60 

Summa mk 10: 61 

Under förutsättning, att utfodringsda
garna bliva '1,110,000 eJler 30,000 dagar 
mindre än innevarande år, stiga ut
fodringskostnaderna för de i ovannämnda 
priskalikyl nämnda grundfoderransonerna 
till i runt tal 11,780,000 mark. 

Under momentet observeras dessutom 
följande utgifter: 

tillägg . till grundfoderranso
nen för kavalleriets hästar, 
30 rpenni .per hästdag 180,000: -

tilläggsranson åt sjuka oeh 
överanst:t~ängda 'hästar . . . . 36,000: -

hovrbeslagning: utgifterna be-
räknade a mik 182: 50 per 
häst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,000:

anskaffning av <Jiörnödeniheter 
för hästvården samt av 
stallsinventarier . . . . . . . . . 289,000: -

vårdlmstnader för hästvårds-
förnödenheter i territorial-
organi+sa~ionens rförråd . . . . 6,000:-

för smidesövningar vid hov-
ibeslagningsskolan . . . . . . . . 20,000:-

utfodring av privata :hästar, 
som hy:t~ts för lastnings-
och mobilisationsövningar . 50,000:-

utfodring oeh vård av mil+i-
tärhundar o<ili brevduvor 106,000: -

Summa mk 1,1242,000:-

I enlighet med det ovan anförda skulle 
utgifterna för hästars utfodring och vård 
stiga ti+ll 1·3,022,000 mark. Då man emeller
tid tack vare h-ästarnas betande kan minska 

utgifterna med uppskattningsvis 522,000 
mark, föres]äs, att under momentet beviljas 
12,'500,00.0 mark. Tilläg;get, 1,'500,000 mark, 
föra!Vl+edes av prisstegringen på foder
medel och förnödenheter för hästvården. 

Momentet slutar å 12,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 10,256,641: 47 
" 1936 " m:k 11,362,046: 71 
, 1937 (•statsförsl.) mk 11,000,000: -

2. Nyanskaffning av hästar. Godkän
nande en av Regeringen under våren detta 
år avrgiven proposition ibeviljade Riksdagen 
ett anslag av 500,000 mark att användas 
såsom f+örsta .post för anskaffning av hästar 
til'l Kankaan:pää övningscentral, o0h anvi
sandet av den andra, Jika stora posten för 
ändamålet lämnades till utgiftsstaten för 
instundande år. I enlighet härmed har un
der momentet såsom tillägg antecknats 
500,000 !lllark. 

Nyanskaffning av hästar är liksom under 
tidigare år avsedd att verkställas på 
det sättet, att priset för de hästar, som 
utmönstras, användes till anskwffning av 
nya häst•ar. 

Momentet slutar å '2,r500,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 1,099,159: 35 
, 193+6 , ....... mk 1,298,993: 10 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,000,000: -

VI. Sjukvård. 

1. Läkarvård (förslagsanslag) . Emedan 
anslaget under momentet upprepade gån
ger överskridits oe:h då utgmerna ej kunna 
minskas, föreslås under momentet ett till
lägg av 450,000 mark. 

Momentet slutar å 2,750,000 mark. 

År 1935 (rboksl.) ....... mk 2,325,108: 76 
, 1936 , ....... mk 2,7'51,470: 36 
, 1937 (~stats·försl.) mk 2,300,000:-
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VII. Krigs- och trängmat•eriet 

1. Underhåll och nyanskaffning av krigs
materiel (reservationsanslag). Då prisen 
på den materiel oCih de förnödenheter, som 
skola lbeta'las med anslaget under detta mo
ment, stigit, och med beaktande av, att 
den materiel, som anskaffats med anslagen 
för försvarsväsendets grundanskaffningar, 
har ökat underhållskostnaderna, har å an
slaget under momentet, 10,000,000 mark, 
antecknats ett tillägg av 2,000,000 mark. 

Momentet slutar å 112,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 8,936,458 : 42 
, 1936 , mk 10,000,000:
, 1937 (statsförsl.) .. mk 10,000,000: -

2. skjutförnödenheter och sprängämnen. 
Emedan vriset viå den materiel och de 'för
nödenheter, som skola ;beta1as med anslaget 
under detta moment, hava stigit med i me
deltal 20 %, .föreslås, att under momentet 

·beviljas ett tillägg av 1,500,000 mark. 
'Momentet slutar å 13,000,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ...... mk 9,496,623: 71 
" 1936 " mk 9,<884,777: 50 
, 1937 (stats'försl.) .. mk 11,>500,000: -

VIII. Far:tyg samt sjöfarts- ooh s·jökri.gs
mrutertel. 

1. Rep.aratio•n och utrustning av fartyg 
(reservationsanslag). Med anledning av att 
kostnaderna för reparation och utrustning 
av fartyg stigit, föreslås, att under mo
mentet beviljas ett tillägg av 1,000,000 
mark. 

Momentet siutar å 11,000,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ...... mk 9,000,000:-
" 193·6 " :mk 9,000,000: -
, 1937 (statslf·örsl.) .. mk 10,000,000:-

2. F.ast bränsle. Med an.ledn:ing av pris
stegringen på stenkol föresläs en ökning av 

600,000 mark å anslaget under momentet. 
Momentet slutar å 2,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,799,386: 15 
, 1936 , ....... mk 1,899,230: 40 
, 1937 (.statsförsl.) mk 2,000,000:-

IX. Flyg- och ingenjörteikn:i:sik m!literiel. 

1. Underhåll och nyanskaff·ning av flyg
materiel (reservationsanslag). I enlighet 
med momentets rubrik borde av anslaget 
under detta moment bestridas alla utgifter 
för reparation och förnyelse av flygmate
riel, men så har ej kunnat ske, dels därför, 
att man av finansiella skäl ej kunnat be
vilja tillräckligt stora anslag och dels oår
för, att man i stäl:let 'för flygmaskiner, 
som måst förnyas, nödgats anskaffa 
tidsecligare, starkare och samtidigt dyrare 
maskiner, varvid en del av nyanskaffnin
garna ansetts vara av grundanska·ffnings
na tur ; !Jlärvid har oekså anskaffningen 
skett med medel av grundanska:finingsan
slaget. Också vid uppgörandet av förslaget 
för nästa år har man av enahanda orsak 
följt samma förfaringssätt beträffande för
nyelsen, under det att man för repara
tionsarbetena ej kan överföra utgifter från 
andra anslag till detta. 

Till reparationer av flygmateriel har 
man iberäknat, att nästa år erfordras 
23,800,000 mark; oc'h härleder sig ölminr
gen, 16,050,000 mark, huvudsakligen av flyg
vapnets tillväxt samt av prisstegrin
gen på förnödenheter och arbetslöner. 
För förnyelse av flygmaskiner och mo
torer för desamma samt av övrig flyg
materiel skulle för ibiibooållande av vapnets 
styrka oförändrad erfordras 69,330,000 
mark, varvid man vid förnyelsen skulle 
anskaffa av utvecklingen betingad ef
fektivare materiel i ställt för den 
gamla. Enär man även denna gång kan 
amse en del av förnyelserna vara av grund-
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ansikaffningsnatur, om ock grundanskaff
ningsprogrammet icke förutsåtter anskaff
ning av flygmateriel i 'förnyelsesyfte, är 
det, för att våra luftstridskrafter ej måtte 
bliva efter i utvecklingen med avseende å 
sin materiel, nödvändigt att 'öka anslaget 
så att i stället för utsliten mate
riel må kunna ~anskaffas ny sådan av unge
fär samma effektivitet. Vid sådant för
hallande !borde för förn(Yelse reserveras 
36,200,000 mark eller 13,950,000 mark mera 
än för innevarande år; oc;h härleder sig 
ökningen även av den alltfort försiggående 
prisstegringen. 

Momentets slutsumma ökas med 
20,000,000 mark och lblir 60,000,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ...... mk 19,999,930: 10 
, 1936 , mk 25,000,000:-
, 1937 (sta:tsförsl.) mk 40,000,000: -

2. Underhåll och nyanskaffning av mo
torfordon. Plå det att man måtte kunna 
undvika oekonomiska och dyra reparations
kostnader ·för utslitna automobiler och mo
torcyklar, 1föresl:äs att anslaget för för
nyelse ökas med 500,000 mark, varvid mo
mentet slutar å 3,200,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 2,·697,921: 12 
, 1936 , . . . . . . . mk t2,,698,396: 90 
, 1937 (statsf,örsl.) mk 2,700,000: -

3. Underhåll och nyanskaffning av för
bindelse- och pioniärmateriel. På grund av 
ökad materiel och prisstegringarna föreslås, 
att under momentet reserveras 3,815,000 
mark eller 500,000 mark mera än inneva
rande år. 

Momentet slutar å 3,815,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 3,199,945: 10 
, 1936 , mk 3,314,786: 74 
, 1937 ( statsförsl.) . . . mk 3,315,000: -

4. Flytande bränsle och smörjningsäm
nen. Huvudsakligen för luftstridskrafter
nas, men delvis även för sjöstridskrafternas 
ökade behov samt på grund av prisstegrin-

garna föreslås under momentet ett tillägg 
av 1,000,000 mark. 

Momentet slutar å 12,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 8,973,609: 65 
, 1936 , mk 10,481,048: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 11,500,000: -

5. Underhåll och nyanskaffning av luft
stridsmateriel. Underhållet av den med 
grundanskåffningsanslag anskaffade mate
rielen och ersättarrdet av vid övningar an
vända flygbomber med nya, ävensom pris
stegringarna förorsaka, att anslaget öka~ 

med 300,000 mark. 
Momentet slutar å 1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 649,971: 80 
mk 699,837: 60 
mk 700,000: -

X. Fasti~heter. 

1. Kaserners och övriga byggnaders års
reparation (reservationsanslag). Emedan 
det är meningen att ombilda 5 av försvars
väsendets kasernbyggmästarbefattningar 
till sådana med grundlön, vilkas avlöning 
tagits i beaktande under 9 Ht. II kap. 
l mom., inbesparas dessa löner, 165,000 
mark, för att användas för andra ändamål. 

Trots att den på senare tider inom bygg
nadsindustrin försiggångna avsevärda pris
stegringen ävensom de höjda arbetslönerna 
samt vården av de uppförda nybyggna
derna erfordrade en ökning av anslaget, 
föreslås av sparsamhetsskäl, att anslaget 
dock icke måtte höjas från det nuvarande 
beloppet, utan får med en del av repara
tionsarbetena anstå till en fördelaktigare 
byggnadstid. 

Momentet slutar å 20,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... . 

" 1936 " , 1937 (statsförs:L) 

mk 17,000,000:
mk 19,000,000: -
mk 20,000,000: -
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2. V ärm e, lyse, vatten och renhållning 
(förslagsanslag). A v g å r: På skäl, som 
nämnas under I kap. 7 mom. nedgår an
slaget med 300,000 mark. 

T i lfk o m m e r: Med anledning av den 
avsevärda prisstegringen på brännved och 
då nya byggnader tagits i användning, är 
en ökning av anslaget med 2,500,000 mark 
nödV'ändig. 

Momentets slutsumma ökas med 2,200,000 
mark till 23,700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 19,542,426: 26 
mk 21,535,277: 45 
mk 21,500,000: -

3. Underhåll av befästningar och fäst
ningsverk (reservationsanslag). Underhål
let av de under senaste åren uppförda och 
av tidigare befästningar och fästningsverk, 
för vilket kostnaderna för det mesta bestå 
i arbetslöner, erfordrar på grund av ar
betskostnadernas ökning ett tillägg av 
200,000 mark till anslaget. 

Momentet slutar å 800,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 500,000:
mk 600,000: -
mk 600,000: -

4. Underhåll av kasern- och exercisom
råden, skjutbanor, vägar, broar och bryg
gor (reservationsanslag). Trots att det är 
meningen, att anslaget, såsom även av 
rubriken framgår, användes till underhåll 
av sådana områden och anordningar, som 
försvarsväsendet behöver för sin övnings-, 
utbildnings- och övriga verksamhet, belasta 
underhållskostnaderna för de gator, som 
gränsa till kasernområdena i städerna, i 
hög grad detta anslag. Då sådana gatun
derhållsarbeten, enligt vad verkställda sy
ner utvisat, under nästa år måste ske i 
större utsträckning än förut, är det av 
denna orsak och med anledning av de ökade 
arbetskostnaderna nödvä.ndigt att öka an-

slaget med 300,000 mark, varför momentet 
slutar å 2,300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,500,000: -
mk 2,000,000: -
mk 2,000,000: -

5. Jordlega och bostadshyror (förslags
anslag). A v g å r: Då i enlighet med terri
torialsystemet skyddskårsorganisationen 
tilldelats vissa uppgifter och för deras ut
förande krigsmateriel, hava hyrorna för 
förvaringsplatser för denna materiel hittills 
erlagts av anslaget under detta moment. 
Då det ansetts sakenligare att överföra 
dessa hyror till 9 Ht. XIV kap. 6 mom., 
nedgår anslaget med 250,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Enär till försvarsvä
sendet hörande inrättningar i brist på 
statsbyggnader, på grund av ökade behov 
måst placeras i hyrda förvaringsrum, och 
enär även försvarsväsendet i vissa fall an
setts vara skattskyldigt till kommunerna, 
är det nödvändigt att öka anslaget med 
100,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
150,000 mark och blir 1,550,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,573,721: 55 
, 1936 , ...... mk 1,797,473: 25 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,700,000:-

6. Underhåll av flygfält och luftvärns
anordningar (reservationsanslag). Under 
de senaste åren har i vårt land, främst 
som reservarbeten, byggts för våra förhål
landen jämförelsevis rikligt med flygfält, 
så att skapandet av det för flygtrafiken 
nödvändiga nätet av flygfält fått en god 
början. Skötseln av dessa fält erfordrar, 
på det att de ej må förfalla, ökade under
hållskostnader, främst i form av arbetslöner. 
Likaledes erfordra anordningarna för luft
skydd underhållskostnader. ökningen i det 
erforderliga anslaget är 200,000 mark. 

Momentet slutar å 500,000 mark. 

År 1936 (boksl.) . . . . . . . . mk 300,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 300,000: -
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XiL Transiport- och resekostnader. 

1. Transport av värnpliktiga (förslags
anslag) . Enligt en överenskommelse mellan 
försvarsministeriet och järnvägsstyrelsen 
erlägges åt järnvägarna som ersättning för 
transport av värnpliktiga vid inträdet 
i tjänst, vid hemförlovningen och vid en 
fri permissionsresa, årligen 2,200,000 mark. 
På det att de värnpliktiga i enlighet med 
Riksdagens hemställan måtte kunna bere
das ett större antal fria permissionsresor, 
föreslås, att under momentet beviljas ett 
tillägg av 1,100,000 mark. 

Momentet slutar å 4,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 3,430,169: 60 
mk 3,597,758: 25 
mk 3,500,000: -

2. Gods- och andra militärtransporter 
(förslagsanslag). A v går: På skäl, som 
anförts under I kap. 4 mom. nedgår an
slaget under momentet med 150,000 mark. 

T i 11 k o m m e r: Med beaktande av ut
gifternas storlek under år 1936, och då de
samma ej kunna nämnvärt minskas, har 
under momentet antecknats ett tillägg av 
600,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 450,000 
mark till 4,150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 3,727,986: 55 
mk 4,387,063: 75 
mk 3,700,000:-

3. Resekostnader och flyttningsbidrag 
(förslagsanslag). A v g å r: På skäl, som 
anförts, under I kap. 4 mom. har av an
slaget ä momentet ett helopp av 600,000 
mark 'Överförts under nämnda; moment. 

T i l l k o m m e r: Emedan försvarsväsen
dets resekostnader år 1936 stego tiH 
5,64;2,000 mark, och med beaktande av att 
underhefä:lets lägerpenningar för inneva
rande år höj1ts med 200,000 ma11k, föreslås, 
enär .dessa u1gi,fter ej utan ·ä,ventyrande 

av ärendenas ,skötsel kuillna minskas,. att 
under momentet beviljas ett tiUägg av 
600,000 mark. 

Mom€lltets slutsumma förblir oförändrad. 

År 1935 (boksl.) mk 5,046,731: 90 
mk 5,642,210: 50 
mk 5,200,000:-

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

XII. Repre.titionrsövningar. 

1. Reservisternas dagtraktamenten (för
slagsanslag). Med anledning av att antalet 
deltagare i repetitionsövningarna ökas med 
3,500, föreslås, att under momentet beviljas 
ett tillägg av 450,000 mark. Momentet slu
tar å 2,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,921,066: 35 
mk 2,310,448: -
mk 2,150,000: -

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

2. Förplägning (förslagsanslag). Med 
anledning av prisstegringen på livsmedel 
och på grund av ökningen av de i övnin
garna deltagandes antal föreslås, att under 
momentet beviljas ett tillägg av 1,500,000 
mark. 

Momentet slutar å 6,500,000 mark. 

År 1935 
" 1936 
" 1937 

(boksl.) ....... mk 4,740,708: 20 
" ....... mk 5,886,908: 95 

(statsförsl.) .... mk 5,000,000: -

3. Beklädnad och utrustning. I enlighet 
med den i motiveringen ti[l 9 Ht. III kap. 2 
mom. nämnda beklädnadsdagkostnaden mk 
3: 68 och antalet beklädnadsdagar vid repe
titionsövningarna år 1938, erfordras un
der momentet ett tillägg till underhållet av 
150,000 mark och till förnyelsen 1,530,000 
mark el.ler sammanlagt 1,.680,000 mark. 
Enär det dock icke är nödvändig,t att re
dan nu verkstälJa förnyelsen av repetitions
övningsutrustningen i hela dess omfatt
ning, har under momentet antecknats ett 
tillägg av 500,000 mark. 
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Momentet slutar å 2,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " , 1937 (stats.försl.) .... 

mk 997,906: 20 
mk 1,498,9.30: 06 
mk 1,ö00,000:-

6. Krigsmateriel, skjutförnödenheter samt 
förbindelse- och pioniärmaterial. På grund 
av ökningen av antalet delitagare i övnin
garna och med beaktande av prisstegrin
gen på förnödenheterna föreslås bevil
ja·ndet av ett tillägg under momentet av 
500,000 mark. 

Momentet slutar å 2,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,855,914:-
" 1936 " ....... ID'k 1,991,773: 40 
, 1937 (statsför.sl.) .... mk 2,000,000:-

8. Transport- och resekostnader (för
slagsanslag). T i l l k o m m e r: a) Med 
stöd av utgifternas storlek år 1936 och 
med anledning av höjningen av underbe
fälets lägerpenningar, föreslås, att under 
momentet beviljas ett tillägg av 1,000,000 
mark. b) I enlighet med en överenskom
melse mellan försvarsministeriet och järn
vägsstyrelsen erlägges åt järnvägarna i er
sättning för transport av reservister 
800,000 mark. Enär denna ersättning ej 
ens motsvarar hälften av avgifterna enligt 
tariffen, har under momentet antecknats . 
et<t tillägg av 1,000,000 mark. 

Tilläggen uppgårtill sammanlagt 2,000,000 
mark. 

Momentet slutar å 5,200,000 mark. 

År 1935 ("boksl.) ....... mk 3,267,368: 50 
, 1936 , ....... mk 4,185,043: 65 
, 1937 (sta,tsför.sl.) .... mk 3,200,000:-

~III. Särskilda ans·1ag. 

1. Expensmedel. A v g å r: På skäl, som 
anförts under I ka1p. 5 mom., nedgår an
slaget under momentet med 175,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Med anledning av pris
stegringen på kansli- och kontorsmaterial 
och på grund av den oundvi-kliga öknin
gen av luftstridskrafternas och militär
distriktens expensmedel, föreslås, att under 
momentet beviljas ett tillägg av 170,000 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 5,000 
mark till 2,795,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,749,576: 14 
, 1936 , ....... mk 2,798,29-6: 75 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,r800,000:-

2. Tryckningskostnader. På skäl, som 
anförts under I kap. 8 room., nedgår an
slaget under momentet med 65,000 mark. 

Momentet slutar å 435,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 493,878: 05 
" 1936 " ........ mk 496,192: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 500,000:-

4. Dispositionsmedel. På skäl, som an
förts under I kap. 6 room., nedgår anslaget 
under momentet med 100,000 mark. 

Momentet slutar å 2,650,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,749,005: 36 
, 1936 , ....... mk 2,741,399: 45 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,750,000:-

5. Diverse utgifter. A v g å r: Från 
momentet avdrages 30,000 mark, vilka så
som engångsutgift beviljats för inneva
rande år för nyanskaffning av signa.lhorn. 

T i l l k o m m e r: a) Med anledning av 
att prisen på musikinstrument hava stigit, 
föreslås, att för förnyelse av instrumenten 
beviljas ett tillägg av 30,000 mark. b) För 
försvarsministeriets pressbyrås anskaffning 
av nyhets- och bildmaterial samt för di
verse utgifter föreslås beviljande av 30,000 
mark. c) För anskaffning av militärhun
dar och brevduvor föreslås beviljande av 
30,000 mark. - Tilläggen uppgå samman
lagt till 90,000 mark. 



9 Ht. 225 

Momen.te:ts slutsumma ökas med 60,000 
mark och blir '250,000 mark 

År 1935 (!boksl.) ........ mk 199,891: 75 
, 1936 , ........ mk 189,882: 15 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 190,000:-

6. Bidrag åt föreningar och tidskrifter. 
T i [l !k o m m e r: a) Med anledning av om
organisationen av försvarsv1äsendet hava 
soldathemsförooingarna varit tV11lllgna att 
skrida tiLl grundande av .nya soldathem. 
För stödande av denna för de värpliktigas 
vård rviktiga verksamhet föreslås, att stats
understöden åt sdldathemsfötbundet och 
föreningen för kustsoldaternas vård, sam
manlagt 560,000 mark, måtte höjas med 
125,000 maTk. b) Emedan tidningen Re
serviupseerilelhtis :verksamhet som 'för
eningsband mellan •reservofficerarna och 
försvarsmakten ocili. för reservofficerarnas 
uu:bildning blivit synnerligen viktig, före
slås, att trll :bladets statsunderstöd måtte 
beviljas ett tillägg av 20,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 145,000 
rnaTik och blir 890,000 mark. 

År 19.35 (ib'oksl.) ........ rmk 650,000:-
1936 ........ mk 650,000:-

" " , 1937 (statsförsl.) mk 745,000: -

8. Anskaffning av särskilda förnö
denheter. Tillkommer: a) För an
skaffning av kontorsapparater och -uten
silier till pressbyrån föreslås beviljan
det av 25,000 mark såsom engångs
utgift. b) Vidare föreslås för anskaffning 
av skriv-, räkne- .oeh du:pliceringsmaskiner 
samt av förvaringsskå!p för handlingar 
ä·vensom kistor tillägg av sammanlagt 
1-85,000 mark. - T·illäggen uppgå till sam
manlagt 210,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 210,000 
mark ocih blir 875,000 mark 

År 1935 (hoksl.) ......... m:k '549,147: 50 
, 193,6 , . . . . . . . . mk 645,862: 30 
, 1937 (statS'försl.) mk 6•65,000: -

2217-37 

:X:l·V. SkyddiSikåa-sorgamisationen. 

1. Avlöningar Tillkommer: a) För 
de innevarande år ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom. erlagda löneförhöjningar 
erfordras ett tillägg av 209,700 mark. 
b) Enligt vid propositionen fogad bilaga 
antecknas i grundlönstillägg 24,000 mark, 
i ålderstillägg 2,400 mark samt för erläg
gande av gränsmarkstillägg 200,000 mark 
eller sammanlagt 226,400 mark. ·c) Struhs
chefstjänsten vid skyddskårernas huvud
stab, för vilken nuförtiden förutom grund
lönen erlägges 6,000 mark i tjänstgörings
penningar, föresläs att flyttas från IV löne
klassen till III ·löneklassen, varvid tjänst
göringspenningarna skulle bortfalla. Denna 
förhöjning föranleder icke något tillägg till 
utgifterna för grundlöner. d) Sedan lagen 
om skyddskårsorganisationen ändrats så
lunda, att skyddskårsdistriktens chefer för 
underhållstjänsten, · propagandainstruktörer 
och sanitetsinstruktörer kunna uppföras 
på ordinarie stat, föreslås, att av dessa be
fattningar de nedannämnda måtte ombildas 
till sådana med grundlöner, vilka skulle 
utgå enligt följande tabell: 

l chef för underhållstjänsten 

1," " 
20 chefer för underhållstjän-

sten a 39,000: - ....... . 
10 propagandainstruktörer a 

'316·,000: - ............. . 
11 sanitetsinstruktörer a 

27,000:- ............. . 

48,000:-
43,500:-

780,000:-

1360,000:-

297,000:-
-------
mk 1,528,500: -

Med anledning a.v abt dessa befattningar 
uppförts på ordinarie stat, minskas ansla
get under 9 Ht. XIV kap. 2 mom. med ett 
·belopp,· motsvarande detta tillägg. e) För 
grundande av nya specialvapendistrikt och 
för a:tt möjliggöra en uppdelning av vissa 
vidsträckt a . och svårsmötta distrikt i enlig
het med deras uppgifter i flere särski.lda 
distrikt ·föreslås inrättande av 8 nya 

29 
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k:ootsehefsbef111ttningar, av dem sex me:d 
43,500 mark och två med 39,000 mark 
i grundlön. Det 'härav föranledda till
lägget utgör 339,000 mark. f) Vid skydds
kårsorganisationen finnas för närvarande 
48 undermililtärinstruktörer, d. ä. avlönade 
underbefälsbefattningar. Då organisatio
nen med sina över 100,000 medlemmar in
delas i 660 skyddskårer, och då •territorial
systemets införande inneiburit, att skydds
kårsorganisationen fått mångahanda eXJtra 
uppgifter, har detta antal underbefäl visat 
sig otillräckligt för utförande av utbi.ld
nings- och materi:alievårdsuppgif,ter, som 
kräva avlönad arbe.tsbaft. F·ör 111tt denna 
brist till en del måJtte fås avhjälpt, före
slås, att v.id skyddskårsorganisationen in
rättas 50 nya undermilitärinstruktörsbe
fattningar, av dem 25 med 19,500 mark 
och 25 med 16,800 mark i grundlön. Till
lägget uppgår till 907,500 mark. g) Till 
ålders- och familjetillägg erfordras nästa 
år sammanlagt 1,997,6ÖO mark, varför 
ytterligare ett tillägg av 297,900 mark er
fordras. 

Tilläggen.uppgå sammanlagt till3,509,000 
mark. 

Momentet slutar å 23,465,000 mark. 

År 1935 (botksl.) ...... mk 18,475,686:-
, 1936 , mk 19,3,33,016:
, 19:37 (statsförsl.) ... mik 19,956,000:-

2. Arvodesbefattningar. A v g å r: Un
der förutsä.ttning, att de ovan under 9 Ht. 
XIV kap. l mom. punkt d) nämnda chefer
nas för underhållstjänsten, propaganda
instruktör.ernas oc!h sanitetsinstrukt!örerna.s 

befattningar uppföras på ordinarie stat, 
minskas anslaget under momentet med 
1,528,'500 mark. 

T i l lik o m m e r: Emedan skyddsikårer
nlliS lokalchefers arbetsbörda under de se
naste åren avsevärt ökats och då vården 
och ansvaret för skyddskårernas avsevärt 
stora och värdefulla beklädnads-, utrust
nings-, vapen- och materialförråd ankom
mer på dem, har det ansetts nödvändigt 
att föreslå, att det arvode de nuförtiden 
i medeltal erhålla i månaden, måtte höjas 
till 500 mark. Det härav föranledda tiE
lägget utgör 878,800 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
649,700 mark och blir 5,000,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 5,599,990:-
, 1936 , ....... mk 5,600,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 5,650,000: --

9. Understöd åt skyddstruppsskyddskå
rer (nytt). Redan före territorialsystemets 
trädande i kraft, men i synnerhet därefter 
hava de till skyddstrupperna hörande 
skyddskårerna beträffande både utbildnin
gen och utrustningen befunnit sig i en 
specialställning i jämförelse med andra 
skyddskårer. Enär det för att göra dessa 
skyddskårer kompetenta att utföra de vik
tiga uppgifter, som landets försvar ålägger 
dem, är nödvändigt, att man från stats
maktens sida understöder deras verksamhet 
i högre grad än det inom ramen för det 
understöd skyddskårerna erhålla under 
9 H t. ~IV: 16 mom. är möjligt, föreslås, att 
för ändamålet anvisas 1,000,000 mark. 

Momentet slutar å 1,000,000 mark. 
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Jämförande twblå över utgifterna under 9 huvudtilteln, sammanställda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + 
l år 1935 år 1936 år 1937 Summa Minskning-

I. Försvarsministeriet 7,426,888: 85 7,544,286: 05 7,636,300 l + 10,480,400 18,116,700 
II. Avlöningsutgifter ........ 202,982,569: 25 209,413,550: 10 220,864,700 + 7,14 7,200 228,011,900 

III. Utgifter för ekonomiför-
nödenheter .............. 97,130,499:47 107,966,244: 55 104,625,000 + 14,275,000 1118,900,000 

IV. Hästars underhåll ........ 11,355,800: 62 12,661,039: 81 13,000,000 + 2,000,000 15,000,000 
V. Utbildning och uppfostran 3,537,974: 65 3,533,416: 70 3,850,000 - 3,850,000 
VI. Sjukvård ................ 2,446,985: 21 2,877,393: 01 2,425,000 + 450,000 2,875,000 

VII. Krigs- och trängmateriel .. 22,125,200: 99 23,565,596: 50 25,200,000 + 3,500,000 28,700,000 
VIII. Fartyg samt sjöfarts- och 

sjökrigsmateriel .........• 13,598,797: 75 14,148,620: 80 15,550,000 + 1,600,000 17,150,000 
IX. Flyg- och ingenjörteknisk 

materiel ................ 35,521,377: 77 42,194,069: 44 58,215,000 + 22,300.000 80,515,000 
X. Fastigheter .............. 40,116,147: 81 45,232,750: 70 46,100,000 + 2,750,000 48,850,000 

XI. Transport- och resekostna-
der ............ ········ 12,204,888: 05 13,627,032: 50 12,400,000 + 1,550,000 13,950,000 

XII. Repetitionsövningar .... · .. 15,865,446: 09 19,074,050: 03 17,230,000 + 4,950,000 22,180,000 
XIII. Särskilda anslag ........ 8,937,675: 70 8,766,683: 95 10,555,000 - 1,555,000 9,000,000 
XIV. skyddskårsorganisationen . 56,173,934: 20 63,594,827: 54 66,534,000 + 3,859,300 70.393,300 

Summa l 529,424,186: 61 1 574,199,561: 68 l 604,185,000 l + 73,306,900 l 677,491,900 
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Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Undervisningsministeriet. 

1. Avlöningar. T i 11 k o m m e r: a) För 
de !löneförhöjningar, som innevar,ande år 
utgå:tt ur ansJaget under 15 Ht. II ikap. 
12 mom., erfo,rdra.s i grundlönstillägg 
46,·500 mark och i ålderstillägg 4,100 mark 
€Uer sammarulagt 60,600 mark. ib) Enligt 
vid propositionen fogad bilaga antecknas i 
grundlönstillagg 4,1500 mark och i ålders
tillägg '500 mark eiller sa:mmanlagt 5,000 
mark. c) Wör övriga åldersti!llägg er
fordras ytterligare ,1,300 mar:k. d) Vid 
undervisnim.gsministeriet har hittills fun
nits endast sex mdina:rie föredragande, 
varför man i allmänhet varit nödsakad att 
anlita biträdande föredragande. Sålunda 
hava bl. a. kyrkliga ärenden under många 
år ända till utgången av år 1926, jämte 
den ordinarie föredraganden föredragits av 
en biträdande föredragande. Ehuru vid 
sådant förhållande erfarenheten ådagalagt, 
att sex ordinarie föredragande icke hinna 
handhava alla på ministeriet ankommande 
ärenden, befanns det likväl år 1932 på 
grund av en tjänstemans frånfälle och 
kristidens exceptionella förhållanden nöd
vändigt, att tills vidare ur utgiftsstaten 
utesluta avlöningen för en yngre regerings
sekreterare. År 1936 återinfördes den vis
serligen i utgiftsstaten, men tillika uteslöts 
arvodet för den enda återstående biträ
dande föredraganden och en notarie, var
för alltså arbetskraften vid ministeriet icke 
ökades genom denna omreglering. Förden
skull lider ärendenas regelrätta handha-

vande vid ministeriet allt fortfarande av 
otillräckliga arbetskrafter, varigenom be
stridandet av tjänster exempelvis vid sjuk
domsfall eller ombyte av innehavare för
svåras. På det att en regelrätt och utan 
avbrott fortgående behandling av ärendena 
måtte tryggas, är det nödvändigt att till 
ministeriet, där tidigare biträdande före
dragande funnits, stundom t. o. m. till ett 
antal av tre, åter erhålles en :biträdande 
föredragande, som vore kompetent att före
draga kyrkliga och vid behov även andra 
ärenden och att i ministeriets utgiftsstat 
för ändamålet upptages ett anslag av 
30,000 mark. 

Momentets ~lutsumma ökas med 86,900 
rnarik till 7:5<5,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 647,384:-
, 1936 , ........ mk 664,980:-
, 1'937 (statsförsl.) ..... mk 668,100:-

II. Lutherska kyrkan. 

Domkapitlen. 

1. Avlöningar. A v g å r: Enär den i 
Tammerfors uppförda . biskopsgården iblir 
färdig i slutet av år 1937, hava biskopens 
hyresmedel, 48,000 mark, avförts. 

Tiillikommer: a) För de löneförhöj
ningar, 'som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., €r
fordras i grundslönstill'ägg 13,1200 rnarik 
och i åJlderstillägg 1,,600 mark ·e'l'ler sam
maulagt 14,800 mark. b) F~ör familj,etillägg 
erfordras ytterligare 2,400 mark. c) För 
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ärkebiskopen samt biskoparna i Tammer
fors, Viborgs och Borgå stift har sedan är 
1936 i utgiftsstaten för ut1ändsk represen
tation upptagits 5,000 mark för envar, men 
för biskopen i Uleåborg,s stift, vilken då 
enligt det gamla avlöningssystemet åtnjöt 
större lön, bevilj·ades sagda anslag i;cke. 
Enär :biskopen j Uleåborgs stift numera 
åtnj;uter samma lön som övriga bi\Sik:Qpar 
och har enahanda representations:skyldighe
ter som de andra biSikopa.rna, har för ho
nom under momentet ,tila utgifter, föran
ledda av utländsk repl.lesentation upptagits 
ett tillägg av 5,000 ma,r'k: - Tillägg sam
manlagt 22,200 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 25,800 
mark till 1,682,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,639,124:-
" 1936 " . . . . . . . mk 1,642,517: 75 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,708,700:-

3. Lokaler, värme och lyse (förslagsan
slag). A v g å r: Med anledning av att 
domkapitlet i Uleåhorgs stift inflyttat i en 
ny hyreslägenhet, som är försedd med cent
ralvärme, kan det i utgiftsstaten för värme 
och lyse reserverade anslaget för värmets 
vidkommande minskas med 3,500 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Kostnaderna för 
värme i biskopsbostaden i Tammerfors 
hava för nästa år beräknats till 36,200 
mark och kostnaderna för renhållning av 
gatuandelen till 5,200 mark. Åt biskops
gårdens gårdskarl, som åtnjuter fri bo
stad jämte värme, föreslås i arvode 3,600 
mark om året. Tillägg under denna punkt 
sammanlagt 45,000 mark. b) Hyran för 
domkapitlets i Uleåborgs stift nya lokal 
utgör 60,000 mark i året. I utgiftsstaten 
för innevarande år finnes till hyra för 
nämnda domkapitels lokal 47,500 mark, 
varför tilläggsvis erfordras 12,500 mark. 
c) Domkapitlet i Borgå stift behöver på 
grund av stegrade vedpris ett tillägg av 
2,200 mark. - Sammam.1,a,gt til!lkomma 
59,700 mark 

Momentets slutsumma ökas med 56,200 
mark till 232,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 153,862 : 45 
mk 162,751: 35 
mk 176,600: -

4. Diverse utgifter. A v g å r: Det be
lopp av 3,500 mark, som i utgiftsstaten för 
innevarande år reserverats till flyttnings
kostnader för domkapitlet i Uleåborgs stift, 
avgår. 

T iii k o m m e r: För anskaffning av en 
telefon till biskopsbostaden i Tammerfors 
stift föreslås beviljande av . 5,300 mark 
såsom engångsutgift och för renhållning 
av domkapitlets i Borgå hus och gatu
andel ett tillägg av 300 mark. Samman
lagt tillkomma 5,600 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,100 
mark till 109,800 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 98,544: 60 
, 1936 , . . . . . . . . mk 93,437: 70 
, 1937 (statsförsl.) mk 107,700:-

(5). Biskopsgård, som skall uppföras i 
Tammerfors (reservationsanslag) (engångs
utgift). Momentet har utesluHts. I följd 
härav ändras ordningsnumren för de föl
jande momenten. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 130,000:-

Prästerskapet. 

6 (7). Bidrag till evangelisk-lutherska 
församlingarnas vederlagsfond. Av den un
der momentet uppkommande besparingen 
av 1,635 mark hava 1,600 mark avdragits, 
vadan momentet slutar å 945,600 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 945,630: -
mk 945,564: 90 
mk 947,200:-

7 (8). Avlöningar åt resepräster för· 
dövstumma, förstadspräster och kateketer. 
För de l'önefö~bättri-ngar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under }5 H t. II: 12, 
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erfordras i grundlönstillägg 28,800 mark 
och i ålderstillägg 3,600 mark eller sam
manlagt 32,400 mark. Momentet slutar å 
725,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 673,489: -
, 1936 , ........ mk 667,096: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk '693,000:-

Särskilda kyrkliga ändamål. 

12 (13). Finska Sjömansmissionssä)lska
pet. Sjömansmissionssällskapet har sedan 
år 1912 haft ett eget hus i London. Huset 
inrymmer en kyrksal med plats för om
kring 100 personer, byrå- och sakristierum, 
en liten läsesal och vaktmästarbostad. Där 
har för sjömän jämte gudstjänster och 
andaktsstunder anordnats föredrag, före
läsningar, kurser i engelska språket och 
aftonsamkväm m. fl. nyttiga och veder
kvickande tillfällen. Förutom sjömän sam
las i kyrkan jämväl studerande från Fin
land, vilka uppehålla sig i London. Enär 
under de senaste åren antalet sjömän så

. väl som studerande betydligt tilltagit -
under de senaste fem åren har antalet 
finska fartyg, som anlöpt London, för
dubblats - har finska sjömanskyrkan i 
London blivit alldeles för trång. Likaså li
der sällskapets verksamhet förfång därige
nom, att i huset ej finnes bostad för säll
skapets funktionärer, vilka äro tvungna att 
bo fjärran från sin verksamhetsplats. Säll
skapet har även fördenskull börjat planera 
uppförande av ett nytt hus för sin verk
samhet i London. Härvid har det befun
nits ändamålsenligåre att förlägga den nya 
kyrkan på södra sidan om Thames-floden, 
där den befinner sig i nära grannskap till 
de dockor, vilka de finska fartygen för 
närvarande anlöpa. Här skulle i närheten 
av svenska och norska sjömanskyrkorna en 
tomt stå att erhålla för ett pris av om
kring 567,500 mark (2,500 pund). Enligt 
utarbetade ritningar komme byggnaden att 
kosta omkring 1,935,000 mark (8,524 pund). 
Sammanlagt komme sålunda kostnaderna 

för den nya tomtplatsen och byggnaden 
att stiga till omkring 2,500,000 mark. För 
sällskapets nuvarande gård kunde efter 
avdrag av försäljningskostnaderna erhål
las omkring 300,000 mark. Andra medel 
har Finska Sjömansmissinonssällskapet ej 
till förfogande för detta ändamål. Då det 
likväl med tanke på sj örnannavården är 
av vikt att få det planerade byggnadsföre
taget förverkligat, föreslås, att i utgiftssta
ten för nästa år såsom engångsutgift upp
tages ett anslag av 500,000 mark åt Finska 
Sjömansmissionssällskapet för inlösen av 
förenämnda tomtplats. 

Momentets slutsumma ökas med 500,000 
mark till 950,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 

" 1936 " 
, 1937( statsförsl.) 

mk 450,000:
mk 450,000: -
mk 450,000: ----

13 (14). Diverse utgifter. Avgår: Det 
anslag av 258,000 mark, vilket såsom en
gångsutgift beviljats för avförande ur sta
tens räkenskaper av Sällskapets för evan
gelisation på industriorter statslån, avgår. 

T i l l k o m m e r: Garantiföreningen för 
Suojärvi kristligt-sociala arbetscentrum är 
verksam för bedrivande av andligt och 
sedligt upplysningsarbete bland arbetarna 
på skogsarbetsplatserna i nejden kring 
Suojärvi och på sågarna å orten samt 
bland den övriga gränstraktsbefolkningen. 
Föreningen har utvecklat sin verksamhet 
genom att i Suvilahti i Suojärvi inleda 
studiecirkelverksamhet, vilken arbetsform 
vunnit stor anslutning. Då det med anled
ning därav blivit nödvändigt att avlöna 
ökad arbetskraft, föreslås, att det för un
derstödjande av föreningens verksamhet · 
beviljade anslaget av 25,000 mark måtte 
ökas med 25,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 233,000 
mark till 535,500 mark. 

År 1935 
" 1936 
" 1937 

(boksl.) 

" ( statsförsl.) 

mk 474,000: -
mk 475,000: -
mk 768,500: -
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(17). Uppförande av en prästgård för 
Petsamo evangelisk-lutherska församling 
(reservationsanslag) (engångsutgift). Mo
mentet har uteslutits. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 700,000:-

16. Reparation av Salla församlings 
kyrka (reservationsanslag) ( engängsu tgift) 
(nY'tt). Salla församlings kyrka har i ti
den byggts med aHmänna medel enli,gt En
g~ls ritningar, ,gå att den är i ett arkitek
toniskt avseende värdefullt minnesmärke. 
Numera 'är kyrkan dock största delen av 
året obegagnad, enär kyrkan för de eldfar
liga eldningsanordningarnas skull ej kan 
uppvärmas. Ä ven i övrigt är kyrkan så 
förfallen att den måste grundligt repareras. 
Då församlingen ej fö·rmår med egna me
del bestrida reparaiionskostnadema, som 
heräknat•s till'31'6,000 mark, föresl'å.SJ att för 
ändamå'let bevi!ljas 3!16,000 mark såsom en
gångsutgift. 

Momentet slutar å 316,000 mark. 

III. Grekisk-katolska kyrkan. 
Grekisk-katolska kyrkosamfundets kyrko

styrelse. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförbättringar, som innevarande år 
ut~ått ur anslaget under 1'5 Ht. l[ kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstill!äigg Q,400 
mark och i ålderstilllågg 400 marik e'ller 
sammamlagt !2,800 mark. b) Em:ligt vid pro
positionen fogad ibilaga antecknas i grund
lönstillägg <6,000 mark och i ålderSitil[ägg 
600 mark e'Her inaUes 6,600 rnarik c) För 
övriga ålde11stiHägg ·erfordras y,ttertliga:re 
4;600 mark. d) Translatorsbefattningen vid 
kyrkostyrelsen föreslås att uppföras på 
ordinarie stat. Då grundlönen skulle ut
göras av det nuvarande arvodet, behöves ej 
något tillägg ,för lärudamå:let. 
. !Momentets slutsumma ökas med 14,000 
mark till 313,7,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ...... l • 

, 1937 (statsförsl.) 

mk 296,428: -
mk 320,000:
mk 323,000:-

Grekisk-katolska prästseminariet. 

5. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförbättringar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
1,QOO marik. ib) För höjning av lärwrnas 
timarvoden har observerats 1,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,600 
mark till 194,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 188,294: 50 
, 1936 , ........ mk 188,576: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 192,000:-

6. Värme och lyse (förslagsanslag). An
slaget har under de senaste åren måst 
överskridas, varför och då vedprisen stigit, 
under momentet upptagits ett tillägg av 
10,500 mark. Momentet slutar å 24,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk, 17,098: 35 
, 1936 , ......... mk 19,898: 40 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 13,500:-

7. Kosthållning (förslagsanslag). Ansla
get, vilket är avsett iför underhån av 10 
frielever, ihar under de senaste åren över
skridits i främsta rummet till Täljd därav, 
att kost mot ibetalning givits 4 eller 5 in
terner, vilkas avgifter redovisats till staten 
såsom tillfi1lliga inkomster. Av samma or
sak samt till följd av prisstegringen på 
livsmedel erfordras nästa år ett .tillägg av 
10,000 mark. Momentet slutar ä 35,000 
mark. 

År 1935 (tboksl.) ......... mk 32,770: 70 
" 1936 " . . . . . . . . . mk 34,817: -
, 1'937 (statsförsl.) ...... m!k 25,000:-

Grekisk-katolJ.Sika kyrkosamfundets övriga 
utgifter . 

!J. Prästerskapets och <kyrkobetjäningens 
arvoden. För de löneföDhättringar, som 
innevarande år utgått ur anslaget under 
15 Ht. II kap. !1.2 mom, har ohseriVera.ts ett 
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ti'lläg,g av 8,100 mark. M<Omente·t ,slutar å 
103,600 mark. 

År 1935 (iboksl.) .......... mk 95,400:-
" 1936 " .......... mk 95,400: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 95,400:-

13. Grekisk-katolska fönmmlmgwn i .Pet
samo. I enlighet med delll vid propositio
nen fogade birlagan antecknas i lönetillägg 
2,000 mark. 

Momentet slutar å 57,000 mark. 

" 19,3:6 " ........ . 
, ·19!3'7 (statsförsl.) 

m'k 55,000: -
mk 515,000: -
mtk 55,000: -

IV. Helsingfors universitet. 

1. Avlöningar. Å v gå r: a) Enär en 
av de personer, som åtnjutit fast docent
arvode, utnämnts till extraordinarie profes
sor, inbesp·aras hans docentarvode, 316,000 
mark. 'b) Därest, såsom i det följande 
föreslås, vid universitetet inrättas en 
extraordinarie professur i kärrskogs
lära, kan det för undervisning i kärr
uttorkning för närvarande i utgiftsstaten 
upptagna anslaget av 12,000 ma11k avgå. 
c) Det för extraordinarie biträden vid pa
tologisk-anatomiska inrättningen upptagna 
arrslaget av 30,000 ma:rk kan :minskas med 
det åt ritbiträdet utgående a11vodet 18,000 
mark under 'förutsättning, att vid inrätt
ningen inrättas en 'föreslagen preparators
befattning. Sammanlagt avgå 66,000 :mark. 

T i l il k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
.slaget under 1'5 Ht. H kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstil'l'ä:gg ·983,1100 mark 
och i å:lderstiHägg 103,200 mark ·eller sam
manlagt 1,0816,1300 ma.rk. b) En<ligt vid pro
positionen fogad bi•laga antecknas i löne
till'ägg 2~15,400 mark. c) För övriga ål
dersti'ltlägg erfordras ytterligare 100,000 
mark. d) Med anledning av lagen den 
lr8 juni 1937 angående grunderna för Hel-

singfors universitets organisation och lagen 
av samma dag angående dess verkställighet 
blir det nödvändigt att inrätta särskilda 
nya professurer. Huru :många nya tjäns, 
ter lagarna i och för sig komma att 
kräva, är svårt att alldeles noggrant be
stämma, enär de flesta professorerna i de 
ämnen, i viLka svenskspråkiga pTOfessurer 
komma att finnas, för närvarande medde•la 
undervisning på ibåde finska och svenska. 
Dessutom måste i betrakt!l!Ilde tagas det 
avsevärt ökade antalet studerande, vi]lket 
påkallar en förstärkning av lärarkrafterna. 
Närmast anser Regeringen, med omfat
tande av konsistoriets ståndpunkt, det vara 
nödvändigt, att vid universitetet inrättas 
9 nya ordinarie professurer ;på :f1öiijande 
sätt: l i medicinska fakulteten, 5 i mate
matisk-na:turv.etenskapliga sektionen, l i 
histori·sk-filologiska ,s;ektion.en och 2 i ju
ridiska fakulteten. V erkstJällighetglagen 
föllUiJSä,t'ter, a:tt i medicinska fakurlteten bör 
finnas 2 svenskspråkiga professrurer med 
fö11änderligt lä11oomnåde. Då såväl fysio
logi som <kirurgi äro ~ynnerligen viktiga 
och centrala. medi1cinska läroområdren, 
borde ifrågavaralll·de föränderlLga profes
surer ·p'la:ceras i dessa ämnen och då i va.rt
dera av dessa ämnren finna's två professu
rer, av v~lkrus innehavare den ena före•läs-er 
på finska och den andra på sv·enska, förut
sätter !lagen som sådan ej inrättande 3JV 

nya professur·er inom den.na fakultet. Då 
emellertid praxis lett därh1än, att kirurgie
pDofessorerna vardera föreläsa över olika 
delar av kiruTgm och då ·en; sådan aDbets
förde'lning, vad den rfinskspråkiga under
visning.en beträffar,, fmtfrurande sy;Ues 
vara iändamå:lsen'lig, är det, med beaktoode 
a·v de nuvamnde ämbetsinnehavamas 
sprilik naturligt, att den ena av de nuva
rande kirurgi·eprofessurerna förordnas att 
bli svenskJsprokig och att en ny f:ilnskspTå
kig killllrgieprof.essur inrättas. I matema
tisk-naturvetenskapliga sektionen skaH en
ligt la,gen finnas svenskJspråkiga professu-
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rer i matematik, fysik, kemi, ~ologi ocih 
botanik. I ibota.nik finnas för närvarande 
två professu:rer, av villka den enas inneha
vame melddelar hela sin underviSIIl'ing på 
fil1Ska och den andra huvudsil!kligen på 
sv.enslka. Av des:sa kan den senare föränd
ras till en svenskspråJkig .professur, men på 
grun'd av det stora antalet studerande, 
borde då .ffil ny finskspråkig professur in
riilttas. Därest de båda nwvarande pro
fessurerna i matematik ooh zoologi, såsom 
naturligt är, reserveras för fins~·rå:kig 

undervisning, :bör i vardera av ldffiSa äJm
nen inrättas :en ny sv•enskspråkig professur. 
I fysik finnes för näJrvaramde två professu
rer, av dessa en i tillämpad fysik. Då så
väll i fysik .som i til'lämpa:d fysik borde fin
nas finsk•språkiga professurer, bör inrälttas 
en ny professur i fysiik med svell.'lkt under
visningsspråk I kemi fillln·es för n'ärva
rande tre p11ofessurer, vwrav en i fysikalisk 
kemi, en i oorganisk och analytisk rroemi 
och en i organisk. Med beaktande wv att 
på a1la rområden av kemin finskspråkig 
undel"Visninrg bör meddel'as och de nuva
ran/de tjränstinnehavarnas språk, är de•t 
naturligast, att den förstnämnda :llörändras 
till ·en· svensk professur i 1mmi och för den 
finsksprå:kiga undetrwisniThgen en ny finSk· 
språkig •prorfes:sur i fysikalisk rkemi inrrät
tas. I jturidiska: fakulteten böra finnas 
svensks:pråkiga professrurer i civilrrätt, 
straff- och processrätt samt i offentlig rä,tt. 
I anseende til1l civi'lrä.ttens 0entra•la bety
de'ls:e sa.mt tilil det stoTa antalet studerande 
borde de !båda n'Uvarande professurerna i 
ifrågavarrande rämne ·resel'VIeras. för den 
finskspråkiga unldervisn·ing.en och sålunda 
inrätt8ls ·en ny svensk.språJkig professur i 
cirviaräJtt. Likaledes hotride de båda nuva
rande professurerna i förvaltningsrätt re
serveras för den finskspråkiga undervis
ningen och i offenW:g ·rä.tt, som inn'efattar 
förvaltnings-, stats- och folkrätt, inrät
tas en ny svenskspråkig professur. Med 
beaktande av, att i såväl straff- som 

3217-37 

processrätt för närvruramde rfmnes 2 pro
fessurrer oc!h vederbörandes undervisnings
språk, är diet d'äoremot ej nödmndigt att i 
straff- o'Ch proceiSS:r'ätt imätta någon n~ 
professur, utan kan iden ena professuren 
i •procerssvätt rförändras till ·en sveallSksprn
kig 'Professur i st•raff- och prooes:sräJtt. In
rättandet av ·de nya professurerna 1kan 
uppdelas på 3 år genom a:tt under ettvart 
av dessa tre år 3 nya professurer in
rättas. Då grundlönren i 10·rdinarrie pro
fessur är g1,000 mark, uppgår det härav 
föranledda tillägget till 243,000 mark. e) 
Till arvoden a 3'6,000 mark åt de tre bi
trädande lärare, som förutsättas av det 
för juridiska fakulteten fastställda nya 
examenssystemet, har i utgiftsstaten för 
innevarande år upptagits anslag för l l 3 år. 
F.ör erläggande av arvode under hela året 
erfordras nästa år ett tillägg av 72,000 
mark. f) Enligt det nya examenssystemet 
skall 1för jurisstuderande anordna;s .pr&k
tiska kurser, vilka !ha till syftemål att 
göra studerandena rförtrogna med rätte
gångsförfarandet och uppsättandet av 
handlingar av olika slag samt annan prak
tisk juridisk verksamhet. För anordnan
det wv dessa kurser !liar under :momentet 
upptagits 72,000 mark. g) I utgiftsstaten 
för innevarande år har ett fast docent
arvode observerats för blott lfs år. Nästa 
år måste detta arvode erläggas för hela 
året, tillägg 24,000 mwrk. h) Till det an
slag av 82,550 mark, som bevi•ljats •för med
delande av ökad undel"Visning vid odontolo
giska inrättningen erfordras ett tillägg av 
6,850 mark, föranlett av räknefel :vid löne
regleringen. i) I den nya delen av 'huv.ud
byggnaden !hava bl. a. teologiska seminarie
biiblioteket oc:h juridiska seminariebibliote
ket inflyttat. För att i den gemensamma 
tamburen till dessas i ny.'byggnadens översta 
våning !belägna lokaler måtte kunna an
ordnas nödig vakthållning, vilket redan nu 
interimistiskt skett, erfordras ett årligt an
slwg a;v 12,000 mark. j) Då den veten-
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skapliga forskningen på de till agrikultur
forstvetenskapliga fakulteten hörande läro
ämnenas område utvecklar sig mot allt 
större specialisering och i betraktande av 
kärrforskningens stora betydelse i vårt 
land, synes det nödvändigt att låta nämnda 
ämne ibli •företrätt vid universitetet. Detta 
skulle ske ibäst genom att inrätta en fast 
extraordinarie professur i kärrskogslära. 
Till avlöning för den föreslagna extraordi
narie iprofessuren erfordras i utgiftsstaten 
ett ti:llä:gg av 75,000 mark. k) I utgifts
staten ·för år 1937 ingå anslag till avlöning 
för 19 personeHa extraordinarie professo
rer ävensom för l ny sådan samt för l per
sonell extraordinarie professor i klinisk me
dicin. Regering®· a>t11ser det önskvärt att 
genom en ökning av dessa tjänster till
fälle kunde Iberedas 'förtjänstfulla docenter 
att bliva ordirrariter fästa vid universite
tet. Då universitetet redan gjort fram
ställning om utnämning av tre personer 
till extraordinarie pro•fessorer och ytterli
gare fem förslag äro under behandling 
i konsistorium, föreslås, att i utgiftsstaten 
för nästa år måtte upptagas anslag för 
tre extraordinarie professorer, för vilket 
ändamål erfordras 225,000 mark. l) Till
lämpningen i praktiken av stadgandena 
angående docentstipendier har under de 
senaste 'åren börjat medföra tilltagande 
svlårigheter. Då stipendiets belopp, 36,000 
mwrk, icke är så stort, att en gi·ft docent 
som erhåJllit .stipendium lkunde leva på det
samma, har i stadgandena förutsatts, atJt 
vederbömrude docent kan hava jämrv.äll •annan 
befattning, om han blot·t UJnder s.in stipen
dietid ägnar den huvrudsaklig1aste delen av 
sin tid M ·vetenskapligt arbete. Under de 
senaste å!ren synes docen<tsti.pendirum, bil. a. 
p1å grund av penningvärdets nedgång, fort
gående hava förlorat sin betydelse att be
reda vederibörande tillfälle att ägna sig 
åt vetenskapligt forskningsarlbete. I 
rätt många fall !har docentstipendium 
sökts blott av personer, vilka haft ordi-

narie statstjänst såsom huvudsyssla. 
stundom har det ansetts möjligt •att ibe
vilja även sådana stipendium, därest sö
kandena fö:vbundit sig att huvudsakligen 
bedriva :vetenskapligt arbete. På senaste 
tid hava dock tvi'Velsmful i allt högre grad 
börjat inställa sig därom, huruvida man 
ej ;på detta sätt småningom råkar i en 
situation, :vilken antingen står i strid med 
vederibörande stadganden eller ur universf~ 
tetets synpunkt i övrigt ej är fullt ända
måLsenlig. Vid sådant fö:vhållande har den 
tanken framställts, att det .borde finnas 
docentstipendier av .två slag, större, violkas 
innehavare ej finge hava annan ordinarie 
befattning, oclh mindre, på vilkas inne
havare ej så stränga krav skulle ställas. 
Då tillika stipendiernas antal i någon mån 
mån borde ökas, föreslås, att för fyra nya 
docentstipendier mätte beviljas ett till:ägg 
av 144,000 mark. m) Det har ansetts på
kallat att anslaget tiH arvoden åt docenter 
och tillfälliga lärare småningom !höjes till 
1,200,000 mark, på det att åt de 'docenter, 
vilka ej ha'Va docentstirpendium, :måtte 
kunna erläggas i någon mäm bättre arvo
den än för närvarande och att universitetet 
måtte hava medel till 'förfogande för alltjämt 
förekommande tillfälliga ibehov. Universite
tet har avsett att denna summa skulle upp
nås sålunda, att anslaget, vilket år 1936 var 
310,000 mark och för iimevarande år obser
verats med 500,000 mark, under de tre föl
jande åren skulle ökas med 200,000 mark 
och år 1941 ytterligare med 100,000 mark. 
För genomförande av denna plan föreslås, 
att till anslaget för år 1938 anvisas ett till
lägg av 200,000 mark. n) Ersättningen för 
de föreläsningar i rättsmedicin, som !hållas 
för jurisstuderande, har efter ändringen av 
penningvärdet blivit allt för knapp. 
Denna undervisning måste meddelas, enär 
de blivande juristerna eljest komme att 
sakna all inblick på ett i den juridiska 
praktiken ofta förekommande viktigt om
råde. Då timantalet vid undervisningen 
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uppgår till omkring 20 under vardera ter
minen, borde arvodet höjas till 12,000 
mark i året, vadan till anslaget erfordra
des ett tillägg av 6,000 mark. o) Då för 
undervisningen i fältmätning och avväg
ning samt för undervisningen i byggnads
lära finnes ett gemensamt anslag, ehuru 
dessa saker för övrigt ej hava något med 
varandra att skaffa, vore det skäl att verk
ställa en uppdelning. ökningen av elev
antalet har nödvändiggjort uppdelning av 
ritövningarna i byggnadslära på tre grup
per. Elevantalet är för närvarande 80, 
men enligt vad man har sig bekant kom
mer det i början av nästa år att stiga 
till 110, varvid timantalet måste ökas. Det 
vore fördenskull av nöden att erhålla biträ
dande a11betskraft för handledningen av 
dessa ritövningar. För ändamålet före
slås ·ett tillägg av 18,000 mark, varigenom 
anslaget för undervisningen i byggnads
lära komme att stiga till 43,000 mark. 
p) För förberedande undervisning, s. k. 
propedeutiska kurser vid agrikultur-forst
vetenskapliga fakulteten upptar utgiftssta
ten ett anslag av· 215,600 mark. Den känn
bara ökningen av antalet studerande, som 
anmäla sig för studier vid fakulteten, gör 
sig självfallet synnerligen tydligt kännbar 
vid den förberedande undervisningen i fa
kulteten. Omsorgen om det stora elevanta
let har tvingat universitetet att med egna 
medel avlöna en ·del extra assistentkrafter, 
men detta ~örslår likväl ej för att till
godto.se behov·et. ·ÖkJad ai\betskraft er:fordras 
ytt'erligare :för undervisningen i fysik samt 
minera'logi och geo'logi ävensom vid prope
deutisk-botaniska inrättningen oeh prope
deutisk-kemiska inrättningen. Fördenskull 
föreslås, att ett tillägg av 92,400 mark 
observeras under anslaget. q) I utgiftssta
ten finnes för den speciella handledning, 
som för agronomiestuderande skall anord
nas· å praktikantlägenheter, ett anslag av 
24,000 mark, varav per varje praktikant
lägenhet beräknats komma 600 mark. Då 

antalet praktikantlägenheter för närva
rande är 70 och under närmaste åren kom
mer att vara åtminstone 60, räcker ansla
get icke till för ändamålet, såvida det ej 
höjes till 36,000 mark. Fördenskull före
slås ett tillägg av 12,000 mark. r) För 
forststuderande borde anordnas praktiska 
övningskurser, vid virka tiH lärare kunde 
avlönas, förutom lärare vid universitetet, 
framstående fackmän från forstvetenskap
liga forskningsanstalten, forststyrelsen, tek
niska högskolan m. fl., och för detta ända
mål föreslås upptagande av ett anslag av 
10,000 mark. s) Användningen av kli
nisk-kemiska mikroförfaranden har i den 
kliniska forskningen på senare tider kom
mit att intaga en synnerligen betydande 
ställning. Med beaktande av från klini
kernas sida inkomna önskemål har vid 
medicinsk-kemiska laboratoriet särskild 
uppmärksamhet börjat ägnas undervisnin
gen i klinisk mikrokemi. Till följd av att 
rorkroförfarandena äro svåra, har under
visningsbördan vid la:boratoriet kännbart 
tillväxt. Fördenskull påkallades en ny 
assistent, vilken vid sidan av undervisnin
gen skulle arbeta på utvecklande av förfa
ringssätten vid kliniska oeh biokemiska 
analyser. För inrättande av en sådan 
assistentbefattning föreslås ett anslag av 
28,500 mark. t) Antalet studerande i mi
neralogisk-geologiska inrättningen har på 
senaste tid starkt tillväxt. Denna tillväxt 
beror icke huvudsakligen på det allmänna 
studentöverflödet, utan i främsta rummet 
därpå, att kemistuderandena för · när
varande allmänt såsom biämne välja mine
ralogi och geologi. Det har varit nödvän
digt att med universitetets medel profes
sorn till biträde avlöna en extra assistent. 
Då professorernas arbetsbörda vid den för
beredande undervisningen ej borde ökas, 
utan tvärtom en minskning av densamma 
eftersträvas, skulle vid mineralogisk-geolo
giska inrättningen erfordras en ny assis
tentbefattning, vilken arvodet vore 
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22,500 mark. Detta anslag föreslås att inta
gas i utgiftsstaten. u) Vid agronomiska 
inrättningen finnes för närvarande ej nå
gon egentlig inrättningsassistent, på vilken 
det arrkomme att biträda professorn vid 
ledningen av övnings- m. fl. undervisnings
åligganden. De nuvarande assistentbefatt
ningarna hava på sin tid inrättats pro
fessorn i ämnet till biträde för medde
lande av specialundervisning ·och kurser i 
ämnen som ansluta sig till jordbruksläran. 
Vid inrättningen skulle därför ·beJhövas en 
till lägre avlöningsgruppen hänförd assis
tent. För inrättande av denna befattning 
föreslås i utgiftsstaten ett tillägg av 22,500 
mark. v) Ett av de största av de vid uni
versit·etet rådande missförhålla,ndena är 
professorernas växande arbetsbörda, vnken 
i de flesta fall lämnar dem mycket ringa 
tillfälle övrigt för vetenskapligt arbete. 
För avhjälpande av detta förhållande borde 
till professorernas förfogande ställas assis
tenter att biträda professorerna v~d hand
havandet av särskilda mindre krävande för
hörs- m. fl. tjänsteåligganden. Sådana 
assistenter skulle framför allt erfordras i 
juridiska falkulteten och föreslås förden
skull, att i sagda bkultet skulle inrättas 
tre assistentbefattningar, i virka arvodet 
vore 36,000 mark. Tillägg 108,000 mark. 
x) Vid övriga faku:lteter åter hehöva,s s. k. 
foDSkningsassiiSitenter, villka under veder
börrunde professors ledning skulle utföra så 
sj•älvständigt ,som möjt1igt till pro·fessorns 
e,get fo~skningsområde hörande eller därtill 
sig ~anslutan.d;e fors'kning<suppidrag. Dessa 
befattningar skulle v·ara ny,ttiga såvä!l för 
professorns .florskningsverksam'hett som för 
unga 'Vetenskapsidkares ·egen ut'Veckling 
och ,sku11e de sällunda t. o. m. i tvenne av-
seenden befräJmj,a det 
be:t'et vid univ;ersitetlet. 
ter borde för nästa 
de ollik:a 1fakulteterna 

vetenskapliga· ar
Sådlwna assisten

åT erhållas till 
·Wl et't antal alV 

tio. Dems arvode föreslås tiH 30,000 
ma:rlk, varför ·här upptagits 300,000 mark. 

y) Till anslagen för extra biträden vid 
inrättningarna erfordras tilläggsvis för 
medicinsk-Jkemiska inrättningen till avlö
nande av ett tekniskt ~biträde 24,000 mark 
oeh för fo~stvetenskapliga inrättningen till 
avlönande av en ny extraordinarie ama
nuens 18,000 mark eller sammanlagt 42,000 
mark i tillägg. z) Anslaget för extra biträ
den vid universitetets allmänna 1bibliotek, 
vilket nu utgör 123,600 mark, föreslås för
ihöjt till 200,000 mark, på det att antalet 
biträden måtte 'kunna okas och deras av
löning uppbringas till en mera tillfredsstäl
lande nivå. Tillägg 76,400 mark. ä) Två 
nya preparatorsbefattningar :borde inrättas, 
den ena vid patologisk-anatomiska och den 
andra vid forstteknologiska inrättningen. 
Då arvodet i vardera vore 22,500 mark, 
skulle i tillägg erfordras sammanlagt 
45,000 mark. Tillsättes vid patologisk-ana
tomiska inrättningen en preparator, kan in
rättningens anslag för extra biträden, vilket 
för närvarande utgör 30,000 mark, minskas 
med det åt ett ritbiträde utgående arvodet 
av 18,000 mar:k. Denna besparing har 
beaktats bland -anslagsminskningarna under 
momentet. ö) Vid mineralogisk-geologiska 
inrättningen skulle behövas en va:ktmästare, 
vars grundlön vore 18,000 mark, vid fysio
logiska inrättningen en eldare med 16,800 
mark i grundlön samt vid historisk-filolo
giska inrättningen en dörrvakt, vars arvode 
~bleve 12,000 mark. Tillägg under denna 
punkt 46,800 mark. å) Frågan om en om
organisation av den farmaceutiska under
visningen och av univ,ersitetets fa'Dffiaceu
tiska inrättning på tidsenlig grund har 
stått på dagordningen sedan en av rege
ringen år 1928 tillsatt 'kommitte i sa:ken 
avgivit ett betänkande, vilket i huvudsak 
omfattats av bl. a. universitetet, medicinal
styreisen och landets apotekarkår. Kom
mitten föreslår, att de till apoteksbanan 
inträdessökandes teoretiska underv]sning, 
vars meddelande för närvarande i rätt stor 
omfattning är överlämnad åt apotekarna, 
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1 sm helhet skulle överföras på univ€rsite
tets farmaceutiska inrättning och att den 
undervisning, som där meddelas, skulle gö
ras effektivare, specieHt i fackämnen, vilkas 
antal i sådant syfte ökats. Vid hehandlin
gen av Regeringens proposition angående 
statsförslaget för år 1937 ihar Riksdagen 
med anledning av en finansmotion beslu
tat uppmana Regeringen att skyndsamt 
vidtaga åtgärder för nyorganisation av den 
farmaceutiska undervisningen. Med anled
ning härav har av Helsingfors universitets 
konsistorium inbegärts och erhållits ett 
från det förenämnda i någ<Jn mån avvi
kande förslag. Derirra ny organisation· och 
utvidgning av undervisningen kommer lik
väl att kräva tillägg till avlöningsanslagen 
för inrättningens lärarkår. Dessa anslag 
utgöra nu 335,200 mark. Vid den nyorga
niserade inrättningen komme motsvarande 
kostnader att stiga till 393,500 mark, va
dan skillnaden 'komme att utgöra 58,300 
mark. Enär för de studerande vid inrätt
ningen, vilka äro berättigade att avsluta 
sin kurs i enlighet med nugällande stad
ganden, måste anordnas särskild undervis
ning i kemi, fysik och botanik, erfordras 
under en övergångsperiod av 10 år ytter
ligare 97,500 mark i året. 

Farmaceutiska inrättningens nya utgifts
stat komme att ·bliva följande: 

Extraordinarie professor i far-
maceutisk kemi, grundlön . . 75,000: -

Extraordinarie professor i far-
makognosi, grundlön . . . . . . 75,000: -

Lärare i praktisk farmaci, 
grundlön . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000: -

Biträdande lärare i farma-
ceutisk kemi, arvode . . . . . . . 36,000:

Assistent i farmaceutisk kemi, 
arvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500:

Biträdande lärare 1 farma-
kognosi, arvode . . . . . . . . . . . 28,500:

Assistent i pra:ktisk farmaci, 
arvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500:-

Preparator, arvode ......... . 
Vaktmästare, grundlön ..... . 
Prefektens arvode .......... . 
sekreterare och bibliotekarie, 

arvode .................. . 

Anslag 

Föreläsare i farmakologi 
Undervisning i bakteriologi och 

sterilisation .............. . 
Föreläsare i fysik .......... . 

22,500: --
19,500: --
6,000:-

4,000:-

8,000:-

18,000: ···-
8,000:-

393,500:-

Det under 10 Ht. lV kap. 5 mom. upp
tagna anslaget för laboratorier ibibehalles 
vid sitt tidigare belopp. 

Utöver det ovannämnda erfordras under 
en övergångsperiod av 10 år för undervis
ning i kemi 45,000 mark och för under
visning i fysik 15,000 mark samt i arvode 
åt en extra assistent i kemi 22,500 mark 
och i arvode åt en extra assistent i bota
nik 15,000 mark eller sammanlagt 97,500 
mark i året. 

Därest det nya systemet toges i bruk 
från den l september 1938, komme mer
utgiften under nästa år att uppgå till i 
runt tal 52,000 mark. För nyorganisation 
av farmaceutiska inrättningen föreslås vid 
sådant förhållande till detta :moment för 
år 1938 ett tillägg av 52,000 marik. - Till
läggen under detta moment uppgå sam
manlagt till 3,367,650 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,301,600 
mark till 26,670,600 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 21,582,54 7: 65 
, 1936 , mk 21,974,040: 70 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 23,369,000:-

2. Värme, lyse och renhållning (förslags
anslag). Till följd av stegrad prisnivå och 
utvidgning av särskilda inrättningars loka
ler har ett tillägg av inalles 300,000 mark 
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beräknats bliva erforderligt. Momentet slu
tar å 2,400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,833,620: 15 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,043,996: 55 
, 1937 (statsförsl.) mk 2,100,000: -

3. Expensmedel. T i 11 ik o m m e r: a) 
Under momentet förekomma hå anslag, 
av viVka det egentliga expensmedelsansla
get i utgiftsstaten för innevarande år 
uppgår till 193,900 mark. Enär juridiska 
fakult.eten behöver ett anslag till duplice
ringskostnader för särskilda provskrivnin
gar, men en sådan utgi:Bt bäst kan på
föras expensmedlen, har anslaget upptagits 
till 200,000 mark, v.adan tillägget utgör 
6,100 mark. b) Det andra anslaget un
der detta moment, sakkunnigarvodena, har 
på senare tider ofta visat sig otillräckligt. 
Vid sådant förhållande föreslås till det
samma ett tillägg av 25,000 mark, varvid 
anslaget komme att stiga till 75,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 31,100 
mark till 275,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 255,224: 30 
mk 241,850: 45 
mk 243,900: -

4. Biblioteken (reservationsanslag). För 
komplettering av universitetets allmänna 
bibliotek har för år 1937 beviljats 50,000 
mark. Enär i samlingarna i detta biblio
tek alltjämt finnas luckor, vilka borde fås 
fyllda så snart som möjligt, har universi
tetets konsistorium föreslagit, att för år 
1938 till kompletteringsanskaffning måtte 
beviljas 500,000 mark. Med beaktande av 
övriga stora tilläggsutgifter för universite
tet föreslås, att i utgiftsstaten för nästa år 
för ändamålet mätte anvisas 150,000 mark 
i engångsutgift. Tillägg alltså 100,000 
mark. 

Momentet slutar ä 1,575,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,125,000:-
, 1936 , . . . . . . . mk 1,305,000: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,475,000:-

5. Museer och andra vetenskapliga in
rättningar (reservationsanslag) . A v g å r: 
Under momentet kan det för en astrofoto
grafisk publikation för år 1937 anvisade 
anslaget avföras, enär detta stjärJ?-fotogra
feringsarbete, som fortgått under flere är, 
nu är avslutat, 15,000 mark avgå. 

Till k o m m e r: a) Anslagen för uni
versitetets inrättningar hava i allmänhet 
förblivit anspråkslösa. Detta gäller i syn
nerhet alla de inrättningar, till vilka tid 
efter annan måste anskaffas dyrbara instru
ment och andra vetenskapliga forsknings
förnödenheter. För flere inrättningar borde 
anslagen ökas, därest man vill att de skola 
räcka till för anskaffning av apparater, 
materialier och litteratur. För nästa år 
föreslås i tillägg för 23 olika inrättningar 
sammanlagt 309,500 mark. b) Universite
tets konsistorium har meddelat, att för
hoppningar finnas att av ,Rockefeller-stif
telsen skall erhållas ett understöd av 15,000 
dollars att ställas till förfogande för inne
havaren av fasta professuren i fysiologi för 
avlönande av en assistent och anskaff
ning av undersökningsapparatur för neu
rofysiologiska forskningar under för
utsättning, att Finland för samma forsk
ningar anslår en summa, ungefärligen 
motsvarande 5,000 dollars. Enär de re
lationer, som knytas med Rockefeller
stiftelsen, hava en avsevärd betydelse 
för Finland och den vetenskapliga forsk
ning, som här bedrives, har konsistorium 
föreslagit, att i statsförslaget för nästa år 
för ändamålet måtte observeras ett reser
vationsanslag av 250,000 · mark i ett för 
allt. Med beaktande av konsistoriets moti
vering samt förebragta uppgifter angående 
de kostnader, som äro förbundna med ifrå
gavarande vetenskapliga arbete, har det 
synts vara skäl att i utgiftsstaten upptaga 
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det föreslagna anslaget. Sammanlagt till
komma 559,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 544,500 
mark till 2,764,200 mark. 
År 1935 (boksl.) ....... mk 1,986,700:-

" 1936 " ....... mk 2,054,700: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,219,700:-

6. Hyror. Med anledning av att en del 
hittills i hyreslägenheter inrymda universi
tetsinrättningar inflyttat i universitetets 
huvudbyggnad, inbesparas hyrorna för dem 
med sammanlagt 256,900 mark. Å andra 
sidan hava hyresutgifterna för en del in
rättningar stigit med 79,600 mark. Då 
veterligen åtminstone två universitetsinrätt
ningar behöva ökat utrymme, vore det på
kallat att under momentet reservera 140,300 
mark för att med undervisningsministeriets 
ibegivande användas för upphyrande av 
tillskottslokaliteter. Momentet har vid så
dant förhållande minskats med 37,000 
mark. Momentet slutar å 2,825,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 2,830,175: -
, 1936 , . . . . . . . mk 2,843,623: 50 
, 1937 ( statsförsl.) . . . mk 2,862,000: -

7. Reparationskostnader (reservations
anslag). A v g å r: Det för utförande av 
särskilda byggnads- och reparationsarbeten 
såsom engångsutgift beviljade beloppet av 
114,600 mark avgår. 

T i l l k o m m e r: Under momentet er
fordras tilläggsvis 450,000 mark, dels till 
följd av att arbetslönerna stigit och bygg
nadsmaterialen blivit dyrare, men framför 
allt fördenskull, att universitetets äldre 
byggnader både till det yttre och det inre 
befinna sig i så dåligt skick, att, därest 
icke en effektiv reparation snart företages, 
deras förfall senare blott med stora kost
nader kan förhindras. 

Momentets slutsumma ökas med 335,400 
mark till 1,400,000 mark 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 943,600:-
, 1936 , . . . . . . . mk 900,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,064,600: --

9. Vetenskapliga arbetens tryckning och 
understödjande. Akademiska avhandlingar 
hava under de senaste tre åren publicerats 
till följande antal: 45 år 1934, 35 år 1935 
och 40 >år 1936 eller så•lunda i medeltal 
40 varje år. Om än författarna till alla 
dessa aV'handlingar ej kunde hänföras till 
de obemedlade, befinner sig största delen 
av de unga vetenskapsidkarna i vårt land 
likväl i en sådan ekonomisk ställning, att 
de på goda grunder måste anses berätti
gade att komma i åtnjutande av ett un
derstöd av detta slag. Anta•let personer, 
vilka borde kunna erhiålla understöd för 
tryckningen av ,gina avhandlingar kan upp
skattas till 25-30 per år. Då till under
stöd åt obemedlade avihandlingförfattare 
under momentet ·finnes blott '50,000 mark, 
förslår det icke till mycket per person oeh 
likväl kunna trycknings- m. f.l. dylika om
kostnader för en avhandling variera mel
lan 5,000 oclh 30,000 mark. Blott i un
dantagsfall kunna omkostnaderna under
stiga 5,000 mark. Vid sådant förhållande 
har fördelningen av dessa understöd ges
taltat sig till ett synnerligen besvärligt 
uppdrag, vid vHket det är svårt att fast
ställa fördelningsgrunder, S'om vore !håll
bara från det ena året till det andra. För 
att detta anslag över huvud skall hava nå
gon betydelse, borde det vara kännbart 
större. Tidigare har det även uppgått till 
100,000 mark, men reducerades år 1933 
till sitt nuvarande belopp. På grund av 
det ovan anförda rföreslås ett tillägg av 
50,000 mark till anslaget för understöd
jande av avhandlingars pUJbHcering. Mo
mentet slutar å 300,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 19.36 

" , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 249,831: 70 
mk 249,985: 50 
mk 250,000:-

10. stipendier och understöd (reserva
tionsanslag). Tillkommer: a) Med 
anledning av det ökade antalet studerande 
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föreslås ett tillägg av 5,000 mark till an
slaget för agronomiestuderandes exkursio
ner och ett tillägg av 10,000 mark till an
slaget 'fÖr forststuderandes exkursioner, 
vilka till stor· del äro föl'lbundna med syn
nerligen långa resor, e1ler sålunda i tillägg 
under denna punkt sammanlagt 15,000 
mark. b) Anslaget .till statens allmänna 
för studenter avsedda stipendier har icke 
stigit i samma grad som myntvärdet sjun
kit. Därtill minskades anslaget under kris
åren 'OCh har först för innevarande år åter
ställts till sitt tidigare ibelopp av 200,000 
mark. Riksdagen har i sitt svar på Rege
ringens proposition angående statsförslaget 
för lår 1937 med anledning av två finans
motioner uppmanat Regeringen att under
söka, vilka. möjligheter ·funnes att ekono
miskt understödja vid universitetet stude
rande mindre bemedlade !begåvade personer 
samt att vidtaga av saken påka:llade åtgär
der. Med anledning lhära·v föreslås förhöj
ning av det till statens allmänna stipendier 
avsedda anslaget till 500,000 mark. Tilläg
get är 300,000 mark. c) Förändringen av 
myntvärdet har menligt inverkat framför 
allt på gagnet av de till universitetet done
rade talrika privata stipendiefonderna. Me
dan de tidigare i flere fall utgjort ett avse
värt fbidrag för underlättande a'V .begåvade 
och obemedlade studenters studier, är deras 
betydelse för näwarande rätt ringa. Den 
sjunkande räntenivån reducerar därtill yt
terligare intäckterna av dessa donerade 
fonder. För att i det härigenom föran
ledda miss·förhållandet måtte kunna åväga
bringas åtminstone någon lindring, har ur 
statsmedel till förhöjning av privata sti
pendier beviljats ett anslag av 40,000 mark. 
Då anslaget är så litet, föreslås, under hän
visning till i Riksdwgen väckta initiativ, att 
till detsamma måtte beviljas ett tillägg av 
100,000 mark. d) Errär de, som studera 
germanska och romanska språk, äro 
tvungna att under sin studietid uppeib:åila 
sig 5-6 månader utomlands och med beruk
tande av ökningen av studentantalet, före-

slås till det för praktiskt inhämtande av 
dessa språk i utlandet förefintliga anslaget 
av 40,000 mark ett tillägg av 60,000 mark. 
e) Det nuvarande anslaget av 6,000 mark 
för praktiskt inhämtande i utlandet av est
niska och ungerska språken ·är otillräckligt, 
varför detsamma föreslås ökat med 6,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 481,000 
mark till 1,416,300 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 703,978:-
, 1936 , ........ mk 7H1,890: lO 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 935,300:-

11. För vetenskapernas främjande, till 
kanslers disposition. Det disponibla an
slaget av 100,000 mark, 'VilJket 'är avsett i 
främsta rummet ,för forskningsresor av uni
versitetets lärare till utlandet, är för när
varande alldeles ot~llräckligt, då i betrak
tande tages det stora antalet universitets
lärare. ·l tillrugg föreslås •50,000 mark. 
Momentet slutar å 150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 100,000:-
, 1936 , ........ mk 100,000:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

14. Universitetets fo~kbildningsverksam

het. För ·den av universitetet bedrivna 
folkbildningsverksamheten stå detta år 
50,000 mark till •förfogande. Ehuru detta 
anslag ej avser tillgodoseende av ett direkt 
akademiskt !behov, har det dock ägt en 
stor ideell betydelse •och indirekt gagnat 
jämväl universitetet, som genom denna 
verksamihet kan erbjuda något jämväl åt 
vidsträcktare medborgarkretsar och sålunda 
närma sig dem. Då universitetet fortfa
rande är redo till tjänster i detta avseende, 
vore en ökning av anslaget .påkallad. För
denskull föreslås att anslaget :för av uni
versitetsprofessorer på landsorten hållna 
populära föredrag !höjes med 50,000 mark. 
Momentet slutar å 100,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 25,000:
mk 25,000:
mk 150,000: -
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15. Främjande av den medicinska un
dervisningen. Medelst anslaget, som i ut
giftsstaten för innevarande år uppgår till 
6'28,500 mark, har bekostats den ökade un
dervisning i invärtes medicin oeh kirurgi, 
som 'På grund av medicinekandidaternas 
.stora antal meddelats vid Helsingfors stad 
tillhöriga 1Stengårds sjuklhus och vid Fin
lands Röda Kors sjuklhus. Genom denna 
finskspråkiga parallellunde11visning har det 
varit möjligt att 'fÖDhindra en anhopning 
av studerandena på detta stadium av stu
dierna utan att på grund av studerandenas 
antal !behöva sänka de krav, som i vårt 
land ställas på läkarutbildningen. Anslaget 
uppträder innevarande år såsom engångs
utgift av den orsak, att överenskommelser 
med Helsingfors stad och Finlands Röda 
K-ors fåtts tiH stånd blott till utgången av 
år 19a7. 

Enär fortsättande av denna ,parallell
undervisning för universitetets vidkom
mande är alldeles oundgänglig, 'för att ej i 
de :medicinska studierna en allvarlig stö
ring skall inträda, :har såväl med Helsing
fors ~stad som :med Finlands Röda Kors 
underhandlingar förts om fortsatt upplå
tande a v de dem tillhöriga sjukihusen för 
undervisningsändamåL Härvid har det vi
sat sig att man på ibåda il:rållen 1Önskar få 
.saken ordnad på ett delvis nytt sätt. 

Helsingfors stad önskar 'helt oclh hållet 
åt universitetet uthyra den del av sjuk
huset, som komme att tagas i bruk för 
meddelandet av undervisningen. Den av 
staden fordrade årshyran utgör 600,000 
mark, varjämte staten ägde avlöna de för 
denna s:juklhusavdelning erforderliga 'läkar
krafterna. Till dessa avlöningar åtginge 
289,500 mark i året, varjämte för anskaff
ning av vid undervisningen erforderliga 
vetenskapliga instrument och litteratur 
borde reserveras 13,500 :mark. Årskostna
derna utgöra sålunda sammanlagt 903,000 
mark. Staden vore villig att på dessa vill-

3217-37 

kor avsluta en överenskommelse för åren 
1938-1942, alltså :för fem år. 

Finlands Röda kors !åter önskar :för 
sjukihusets utnyttjande 'fÖr :undervisnings
ändamål erh~Ula en ersättning, uppgående 
till 602,500 mark i året. Däri inbegripes 
en ersättning av 300,000 mark för 20 all
männa sjukplatser, på vilka även andra 
än stadsbor kunde intagas. Vidare borde 
staten bekosta avlöningen av en för under
visningen erforderlig biträdande lärare 
med 28,500 mark, och för anskaffning av 
vetenskapliga instrument och litteratur 
borde reserveras 13,500 mark. Årskostna
derna utgöra sammanlagt 644,500 mark. 
Det har varit fråga om att 'På dessa vill
kor med Finlands Röda Kors avs~luta över
enskommelse för åren 1938-1947, alltså 
för tio år, dock med förbehållen ömsesidig 
rätt till uppsägning redan före utgången 
av nämnda .tid, varvid avtalet upphörde 
att gälla två år efter uppsägningen. 

Anordningen blir känrubart dyrare än 
den som detta år är gällande, men någon 
annan utväg för åvägabringande av ifrå
gavarande nödvändiga undervisning synes 
icke e11bjuda sig. Härigenom undvikes lik
väl uppförandet av ett nytt statssj.ukhus. 

På grund av det ovan an'förda föreslås, 
att under momentet anvisas ett tillägg av 
919,000 mark. Momentet slutar å 1,547,500 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 19316 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

iillk: 300,000: -
mk 605,52>5: -
mk ~628,:500: -

V. Skolstyrelsen. 

1. Avlöningar. Till k o m m e r: a) För 
de löneförbättringar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II bp. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
163,200 mark och i ålderstillägg 16,500 
mark eller sammanlagt 179,700 mark. 

31 
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b) Enligt vid proposit•i:onen fogad bilaga 
har observerats för grundlönstillägg 1,500 
ma:t~k o0h ålderstillägg 200 mark eller 
sammanlagt 1,700 mark. c) Intill år 
1931 har skolstyrelsens utgiftsstat upptagit 
fyra renskriverskor, men i utgi-ftsstaten för 
år 1932 observerades av s.parsamhetsskäl 
avlöning för blott tre renskriverskor. 
Denna åtgärd 'har visat sig synnerligen 
menlig i synnerhet under de senaste åren, 
då renskrivningsaDbetet vid verkets ren
skrivningsbyrå oM~brutet tilltagit. iSkol
styrelsen ihar meddelat, att för närvarande 
arbete .tid efter annan anhopar sig i sådan 
mängd, att färdigställandet av skrivelser 
ocih övriga handlingar betänkligt ·fördröjes. 
Vid skolstyrelsen (borde fördenskull inrät
tas en ny renskriverskebe:fattning av •lägre 
avlöningsklass, för vilken grundlönen med 
18,000 mark iborde tilläggas under momen
tet. d) Telefonisten i skolstyrelsens tele
foncentral åtnjuter för närvarande ett ar
vode av 15,000 mark. Då befattningen är 
varaktig och kräver att ·telefonisten står i 
arbete under hela ämbetstiden, föreslås, att 
befattningen förenas med grundlön, ·vilken 
sku1le utgå med 15,•600 mark. Tillägg 600 
mark. e) Arvodet åt skolstyrelsens eko
nom, 2,400 mark, är för litet, då i hetrak
tande tages att han tillika fungerar såsom 
disponent ·för ihuset. Det borde höjas till 
4,000 mark. :Tillägg 1,600 mark. ff) Enär 
det vore av vikt, att inspektionen av sko
lorna kunde göras effektivare än för när
varande, borde det till avlönande av vika
rier för lärare, vilka anlitas såsom inspek
törer, anvisade anslaget av 20,000 mark 
ökas med 10,000 mark. g) Efter det skol
styrelsens lokaliteter utvidgats genom att 
i vindsvåningen uppförts ämbetsrum i'ör 
svenska avdelningen, medför uppbärningen 
a:v ved till den översta våningen ett oskä
ligt ökat arbete för gårdskarlen. Förden
skull föresl1ås, att under momentet obser
veras 2,000 mark till erläggande av ersätt-

ning för uppbärning av ved till fjärde 
våningen. 

Momentets slutsumma ökas med 213,600 
mark till 2,495,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " ...... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 2,207,304: -
mk 2,218,875:
mk 2,281,900: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). An
slaget har under senaste år överskridits 
med inemot 24,000 mark, vilket föranletts. 
därav· att iUSipektionen av skolorna varit 
intensivare än under de föregående åren. 
Då skolstyrelsen eftersträvar en fortsatt 
skär:pning av inspektionsverksamheten och 
då vid skolstyrelsen ti1lkommer en skolöver
läkare, vilken måste röra sig på olika or
ter, ~för att göra sig förtrogen med de i 
skolorna rådande sanitära förh:åUandena, 
är anslaget i ibehov av ökning. I tillägg 
har observerats 30,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 125,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 90,254: 25 
, 1936 , ........ mk 118,165: 80 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 95,000:-

3. Expensmedel. T i 11 k o m m e r: a) 
Inredningen i skolstyrelsens lokaler börja~ 
delvis •bliva oanvändbar. För avlägsnande 
av bristerna illava särskilda gånger medel 
beviljats, men med dem hava ·blott några 
rum kunnat nyinredas. Fördenskull före
slås, att för anskaffning av nya inventa
rier till skolstyrelsens ämbetsrum i utgift'>
staten för nästa år måtte upptagas 20,000 
mark såsom engångsutgift. b) För utfö
rande av de ökade räkemikapsåliggandena 
borde till skolstyrelsen inköpas en ny räk
nemaskin, för vilken 8,800 mark såsom en
gångsutgift föreslås a.tt beviljas. 

Sammanlagt tillkomma 28,800 mark och 
momentet slutar å 93,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 60,000:
mk ·65,000: -
mk 65,000:-
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5. Värme och lyse (förslagsanslag). På 
grund av stegrade bränslepris föreslås un
der momentet ett tillägg av 5,000 mark. 
Momentet slutar å 45,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 39,994: 35 
mk 38,763: 50 
m'k 40,000: -

9. Lärarrådet (nytt). I enlighet med 
förordningen den 10 mars 1924 samman
träder lärarrådet vart annat år. Då det 
senast varit församlat år 1936, •bör det åter 
sammanträda år 1938. ·Till ~estridande av 
de kostnader mötet föranleder har obser
y~rats 50,000 mark. Momentet slutar å 
30,000 mark. 

Ar 1936 (boksl.) .......... mik 46,608: 30 

VI. Lärdomsskolorna. 

N ormallyceerna. 

1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
T i l l k o m m e r: a) För de löneförbättrin
gar, som innevarande är utgått ur anslaget 
under 15 Ht. Il !kap. 12 mom., erfordras i 
grundlönstillägg 6,000 mark och i ålders
tillägg 500 mark eller sammanlagt 6,500 
mark. b) För övriga ålderstillägg er
fordras ytterligare 10,000 mark. c) Tre 
lektorer av lägre avlöningsklass hava upp
flyttats till högre avlöningsklass, varigenom 
föranledes ett tillägg av 13,500 mark. 
d) Till följd av de föl'höjningar av tim
arvodena, som ·beviljats ur 15 Ht. II: 12 
mom., erfordras ett tillägg av 31,500 
mark. e) För bestridande av förhöjt ar
vode åt en lärarinna, som handhar en 
yngre lektorstjänst vid fliclmormallyceet, 
har upptagits ett tillägg av 10,600 mark. 
f) På vaktmästaren vid finska normal
lyceet har hopat sig en så stor arbets
börda, att det är omöjligt för en person 
att gå i land därmed, och ej heller vakt
hållningen vid yttei>dörren, varom städer
skorna dragit försorg, har kunnat ordnas 

på ett tillfredsställande sätt. Simlans 
rektor har fördenskull under de senaste 
åren varit nödsakad att för vaktmåstar
arbeten anlita ett ~iträde, åt vilket ur sko
lans anslag för diverse utgifter erlagts ett 
alldeles obetydligt arvode. Enär en sådan 
ordning ej kan fortfara och då det visat 
sig att skolan ej kan komma till rätta utan 
en ökning av !betjäningen, har under mo
mentet upptagits 9,000 mark till arvode 
åt en biträdande vaktmästare. g) Till 
samma normallyceum, där för närvarande 
fyra städerskor finnas, måste antagas 
ytterligare en stäJderska, ty skolbyggnaden 
är så vidsträ0kt, att renhållningen av den
samma blivit allt för betungande för stä
derskorna. Tillägg 9,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 90,100 
mark till 5,482,100 mark. 

År 1935 (ibO'ksl.) ....... mk '5,121,336: 50 
, 1936 , . . . . . . . mk 5,266,837: 20 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 5,392,000:-

3. V ärm e och lyse (förslagsanslag) .. Till 
följd av stegrade kokspris behöver finska 
normallyceet tilläggsvis 20,000 mark och 
flicknormallyceet 15,000 mark samt svenska 
normally;ceet, vilket utvidgats med en till
byggnad, 59,000 mark. Momentets slut
summa ökas med 94,000 mark till 325,000 
mark. 

År 1935 (1boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 209,729:
mk 229,256: 60 
mik 231,000: -

4. Diverse utgifter. T i l l k o m m e r: 
a) Med lärdomsskolornas anslag för di
verse utgifter skola bekostas ibl. a. storstäd
ningar, städningsförnödenheter, snös lä p
ning, renhållning av gatuandelarna, avgif
ter för vatten, frielevernas iböcker, under
håll av klasstavlorna, telefonavgifter, blan
ketter, annonser, try0kning av årsberättel
serna, papper, pennor, krita, reparation 
av tillfälliga ledningsfel samt av skadad 
undervisningsmateriel och inventarier. 



244 10 Ht. 

Dessa anslag hava redan tidigare visat sig 
allt för knappa, och till följd av ~Stegrin

gen av prisnivån äro de numera alldeles 
otillräckliga. I tillägg erfordras för finska 
normallyceet 6,000 mark och för flicknor
mallyceet 3,000 mark samt för svensika 
normallyceet, som erhållit en tillbyggnad, 
4,000 mark. b) Till det anslag, ur vilket 
ersättning erlägges åt överlärare ·och andra 
lärare för färder till lärarprov i andra 
skolor och tillibaka till lektionerna, erford
ras i· tillägg för ettvart av normallyceerna 
1,000 mark eller sammanlagt 3,000 mark. 
c) Möblerna i de två lärarrummen och rek
torskansliet i finska normallyceet äro till 
den grad slitna, att de oundgängligen 
borde förnyas. För ändamålet föreslås en 
engångsutgift av 50,000 mark att upptagas 
i utgiftsstaten. 

Momentets slutsumma ökas med 66,000 
mark tiH 228,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 168,416: 60 
, 1936 , ........ mk 166,284: 95 
, 1937 (stats:försl.) ..... mik 162,000:-

5. Upprätthållande av parallellklasser. 
T i 11 k o m m e r: a) I finska normallyceet 
har redan under lång tid funnits 7 pa
rallellklasser och år 1938 komma de sanno
likt att uppgå till 8. I skolan finnas för 
de ·ordinarie klasserna två 1biträdande 
lektorstjänster, men det oaktat har det va
rit nödvändigt att hålla ett tiotal timlärare. 
Dä i normallyceerna mönsterundervisninO" ::> 

bör meddelas lärarkandidaterna, vore det 
nödvändigt, att undervisningen låge i hän
derna på personer, vilka fastare bundits 
vid sina befattningar. På den grund före
slås, att vid finska normallyceet för pa
rallellklasserna från den l september 1938 
inrättas en extra biträJdande lelrtorsbefatt
ning, i vilken arvodet vore 43,500 mark i 
året och för 1 l 3 år alltså 14,500 mark. 
b) För n'ärvarande finnas vid normally
ceerna sammanlagt 12 parallellklasser, men 
år 1938 komma de enligt verkställda beräk
ningar att uppgå till 13. Till följd härav 

och med beaktande av de höjda timarvo
dena har under momentet upptagits ett 
tillägg av 90,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 105,000 
mark till 625,000 mark. 

År 1935 (baksl.) ........ mk 410,9~18: 05 
, 1936 , ........ mk 481,449: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 520,000:-

Klassiska lyceerna. 

6. Avlöninga1· och tjänstgöringsa1·voden. 
T i 11 k o m m e r: a) För de löneförhöjnin
gar, som innevarande år utgått ur anslaget 
under 15 Ht. II krup. 12 mom., erfordras i 
grundlönstillägg 14,400 mark och i ålders
tillägg 1,200 mark eller sammanlagt 15,600 
mark. ·b) Två lektorer av lägre avlönings
klass uppflyttas till högre avlöningsklass, 
vilket föranleder en merutgift av 9,000 
mark. c) För tijänstgöringsarv,oden erford
ras ett tillägg av 17,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 41,600 
mark till 2,721,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,594,974: 50 
· , 1936 , ....... mik 2,597,458: -

, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,680,300:-

7. Undervisningsmateriel och bibliotek. 
Det nuvarande anslaget har visat sig otill
räckligt, varför de flesta skolor anhållit 
om tilläggsanslag för förnyelse av under
visningsmateriel och för inköp av böcker. 
På det att undervisningsmaterielen och 
biblioteken i statens lärdomsskolor måtte 
kunna .hållas i tidsenligt skick, måste deras 
anslag höjas. Fördenskull föreslås tillägg 
åt alla statens lärdomsskolor utom normal
lyceerna, vilkas anslag för innevarande år 
1blivit kännbart höjda. För de klassiska 
lyceerna vore ett tillägg av 1,500 mark för 
ettvart på:kallat, varför under momentet 
observerats ett tillägg av 6,000 mark. Mo
mentet slutar å 32,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 21,987: -
, 1936 , ......... mk 21,994: 75 
, 1937 (statsförsl.) mik 26,000:-
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8. Värme och lyse (förslagsanslag). Un
der momentet erfordras ett tillägg av 
21,000 mark. Momentet slutar å 165,000 
mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " . , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 133,706: 80 
mk 142,843: 90 
mk 144,000:-

!{. Diverse utgifter. På de skäl, som an
förts i motiveringen till 4 momentet under 
detta 'kapitel, föreslås härunder ett tillägg 
av 10,000 mark. Momentet slutar å 
75,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

Ill'k 66,460: 90 
mk 64,974: 65 
mk 65,000:-

10. Upprätthållande av parallellklasser. 
Parallellklasser komma att finnas vid 
Tammerfors klassiska lyceum till ett antal 
av 4, såsom även innevarande år. Kostna
derna tör dessa stiga . till följd av de lhö j da 
timarvodena och prisstegringen till för
slagsvis 200,000 mark, vadan ett tillägg av 
30,000 mark erfordras. Momentet slutar å 
200,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 175,710: 45 
mk 174,223:
mk 170,000: -

Lyceerna med parallella linjer. 

11. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
A v g å r: a) Med anledning av att i Åbo 
finnas tre sveru;kspråkiga lärdomsskolor, ett 
klassiskt lyceum, ett linjedelat lyceum och 
en flickskola, i vilka vid början av läsåret 
1936-1937 sammanlagt funnits blott 496 
elever, och att Åbo enligt folkräkningen år 
1930 hade blott 11,575 svenskspråkiga in
vånare, har det ansetts lämpligt att någon 
av dessa skolor indrages och sammanslås 
med en annan. Enär särskolor, där förut
sättningar för upprätthållandet av sådana 
förefinnas, enligt skolstyrelsens åsikt av 

pedagogiska skäl äro bättre än samskolor, 
borde i detta fall de båda gasskolorna sam
manslås, men flickskolan bibehållas i sin 
tidigare fprm. Med beaktande av att klas
siska lyceet är mindre frekventerat, borde 
den genom sammanslagningen av gassko
lorna bildade lärdomsskolan bliva ett ly
ceum med parallella linjer. Enär den ny
bildade skolan bäst kunde förläggas till 
klassiska lyceets hus, föreslås sammanslag
ningen genomförd sålunda, att det nuva
rand~ lyceet med parallella linjer gradvis 
indrages, varför till dess första klass hösten 
1938 ej vidare elever intagas, och att Idas
siska lyceet gradvis från och med hösten 
1938 ombildas till ett lyceum med paral
lella linjer. Denna reglering medför ännu 
nästa år ej besparing vidare än å lärarnas 
övertids- och timarvoden för höstterminens 
vidkommande med omkring 15,000 mark. 
b) Det till familjetillägg reserverade an
slaget kan minskas med 40,000 mark. 

Sammanlagt avgå 55,000 mark. 
T i Il k o :in m e r: a) För de löneförbätt

ringar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II ka;p. 12 mOiffi., er
fordras i grundlönstillägg 105,600 mark 
och i ålderstillägg 7,400 mark '€!ler sam
manlagt 113,000 mark. b) Enligt vid 
propositionen fogad 'bilaga antecknas för 
grundlönstillägg 79,500 mark och ålders
tillägg 8,000 mark :eller sammanlagt 
87,500 mark. c) För övriga ålders
tillägg erfordras ytterligare 150,000 mark. 
d) Personskiften i lektorstjänster och upp
flyttningar till högre avlöningsklass för
anleda en merutgift av 85,500 mark. e) 
Avlöningsutgifterna vid Salo samlyceum, 
som övertagits av staten från den l sep
tember 1937, hava beräknats till 601,500 
mark. f) Vid Viborgs lyceum har den in
terimistiska innehavaren av lärartjänsten i 
teckning, som åtnjutit en lön av 25,500 
mark, avgått och hans efterträdare tillkom
mer en grundlön av 36,000 mark. Från 
Fredrikshamns samlyceum har en lära-
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rinna, som handhaft en äldre lektorstjänst 
mot en avlöning av 30,000 mark, bortflyttat. 
Nästa år erfordras den med tjänsten för
enade grundlönen av 43,500 mark. Vid 
samlyceet i Nystad finnes en lärarinna, 
vilken i egenskap av vikarie under lång 
tid handhaft en äldre lektorstjänst mot en 
avlöning av 30,000 mark. För höjning av 
det henne beviljade vikariatsarvodet har 
upptagits ett tillägg av 13,600 mark. Det 
tillägg, som föranledes av dessa ändringar 
uppgår till 37,600 mark. g) Tjänstgörings
arvodena ökas i främsta rummet genom 
förhöjningen av timarvodena och har för 
dem observerats ett tillägg av 200,000 
mark. h) Vid Riihimäki samlyceum, där 
hittills funnits blott en vaktmästare och 
en städerska, erfordras en gårdskarl-eldare, 
ty skolan disponerar över två byggnader 
och centralvärmeledning samt sju parallell
klasser. Gårdskarlen-eldarens grundlön 
föreslås upptagen under momentet med 
18,000 mark. i) Vid Seinäjoki samlyceum, 
där för närvarande finnas en vaktmästare 
och två städerskor, borde i stället för den 
ena städerskan erhållas en gårdskarl-eldare, 
enär skolan är förlagd i tre byggnader. 
Då gårdskarlen-eldarens grundlön är 18,000 
mark och städerskans arvode 9,000 mark, 
utgör det erforderliga tillägget 9,000 mark. 
j) I Kuopio lyceum finnas för närvarande 
blott en vaktmästare och gårdskarl-eldare. 
Där erfordras en städerska, ty skolan är 
stor i det att den har fem parallellklasser. 
Vid Kexholms samlyceum erfordras en 
andra städerska, ty skolan har erhållit ett 
nytt stort skolhus. Då städerskearvodet 
utgör 9,000 mark, uppgår tillägget under 
denna punkt till 18,000 mark. - Samman
lagt tillkomma 1,320,100 mark. 

Momentets slutsuil1lffi:a ökas med 1,265,100 
mark till 32,798,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 30,180,456: 05 
mk 30,987,580: 30 
mk 31,533,300: -

12. Undervisningsmateriel och bibliotek. 
Tillkommer: a) För Salo samlyceum, 
som övertages av staten den l september 
1937, har för undervisningsmateriel och 
bibliotek upptagits 6,000 mark. b) Under 
hänvisning till motiveringen i 7 momentet 
av detta kapitel föreslås, att anslaget för 
varje dubbellyceum måtte höjas till 9,000 
mark samt för enkelt lyceum och sam
lyceum till 6,000 mark. Det härav föran
ledda tiHägget utgör 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 31,000 
mark till 291,000 :mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 258,928: 70 
, 1936 , . . . . . . . . mk 257,883: 55 
, 1937 (statsförsl.) mk 260,000: -

13. Värme och lyse (förslagsanslag). 
Med anledning av att priset på bränsle och 
elektrisk ström stigit och då utgifterna för 
värme och lyse i några nya skolhus eller 
tillbyggnader visat sig vara större än i 
utgiftsstaten för innevarande år beräknats, 
erfordras i tillägg 237,000 mark. För ut
gifterna vid Salo samlyceum måste reserve
ras 40,000 mark. Momentets slutsumma 
ökas med 277,000 mark till 1,927,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,443,157: 20 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,549,441: 20 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,650,000: -

14. Diverse utgifter. T i l l k o m m e r: 
a) För Salo samlyceum har observerats 
20,000 mark. b) Vid Tammerfors lyceum, 
som erhållit nytt skolhus, föranleder sköt
seln av gatuandelarna och hissen ökade 
utgifter och behöver denna skola därför 
ett tillägg av 12,000 mark. Tammerfors 
samlyceum behöver ett tillägg av 6,000 
mark, ty det måste underhålla en gatu
andel, om vilken staden tidigare dragit 
försorg. Vid Sortavala lyceum har det 
tills vidare ej ansetts nödvändigt att an
ställa en stadigvarande städerska, utan 
borde anslaget till diverse utgifter ökas 
med 5,000 mark, i främsta rummet till 
kostnader, som föranledas av städningen. 
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Tillägg under denna punkt sammanlagt 
23,000 mark. c) Till följd av stegrade pris 
ökas de mångahanda utgifter, vilka be
stridas ur anslaget för diverse utgifter. 
På denna grund föreslås utöver vad ovan 
nämnts ytterligare för 39 skolor i tillägg 
sammanlagt 75,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 118,000 
mark till 900,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " . o •••••• 

, 1937 (statsförsl.) 

mk 769,962: 05 
mk 798,348: 15 
mk 782,000: -

15. Upprätthållande av parallellklasser. 
A v g å r: Enär genom en extra biträdande 
lektors vid Helsingfors svenska lyceum 
frånfälle ålderstilläggen för denna tjänst, 
7,980 mark, bortfalla, avgår i runt tal 8,000 
mark. 

T i l l k o m m e r: a) Vid Raumo sam
lyceum har en biträdande lärarinna, vars 
arvode varit 30,000 mark, avgått från sin 
befattning och i stället kommer en, som 
avlagt filosofiekandidatexamen, varför ar
vodet stiger med 6,000 mark. Vid Kemi 
samlyceum borde från den 1 september 
1938 inrättas en biträdande lektorsbefatt
ning i matematik, fysik och kemi, vilken 
befattning tidigare funnits i skolan, ehuru 
denna undervisning nu handhaves av tim
lärare. Då arvodet för den biträdande lek
torn vore 39,000 mark, utgör tillägget för 
1 j 3 år 13,000 mark. Dessa tillägg utgöra 
sammanlagt 19,000 mark. b) Den vid Hel
singfors finska försökslyceum inrättade, på 
folkskolans hela lärokurs baserade 4-klas
siga mellanskolelinjen, som inlett sin verk
samhet hösten 1936 med en klass, utvidgas 
med en klass. Den därav föranledda mer
utgiften utgör 65,000 mark. c) Antalet 
parallenklasser har det befunnits nödigt att 
j någon mån öka. Det !komme förslagsvis att 
uppgå till 126 eller 9 mera än under läs
.året 1936-1937. På grund härav och till 

följd av de höjda timarvodena föreslås ett 
tillägg av 384,000 mark. - SaJmmamlagt 
tillkomma 468,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 460,000 
mark till 5,435,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,217,418: 15 
, 1936 , . . . . . . . mk 4,595,136: 15 
, 1937 ( statsförst) . . . mk 4,975,000: -

Mellanskolorna. 

16. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
A v g å r: Med anledning av att verk
samheten vid Uleåborg svenska mellan
skola detta år upphör, inbesparas tjänst
göringsarvodena för densamma med 25,000 
mark. 

Tillkommer: a) För de löneförbätt
ringar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 28,800 mark och 
i ålderstillägg 2,100 mark eller sammanlagt 
30,900 mark. b) Enligt rvid propositio
nen fogad bilaga har i grundlönstillägg 
observerats 30,000 mark och i å:lderstillägg 
3,000 mark ,eller sammanlagt 33,000 
mark. c) I övriga ålderstillägg erfordras 
ytterligare 20,000 mark. d) En lektor av 
lägre avlöningsklass uppflyttas till högre 
avlöningsklass, varav föranledes ett tillägg 
av 4,500 mark. e) Då timarvodena blivit 
höjda oe'h anslaget för tjänstgöringsarvo
den i en del skoLor varit otillräckligt, er
fordras ett tillägg av 55,000 marile 

Sammanlagt tillkomma 143,400 mark. 
'Momentets slutsumma ökM med 118,400 

mark till 3,809,800 mark. 

År 1935 (bokst) ....... mk 3,759,4'73:-
, 1936 , ....... mk 3, 709,428: -
, 1937 ( statsförst) . . . mk 3,691,400: -

17. Undervisningsmateriel och bibliotek. 
Anslaget för varje mellanskola föreslås för
höjt till 4,000 mark. Det härav föranledda 
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tillägget utgör 4,000 mark och momentets 
slutsumma 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . . mk 35,509: -
, 1936 , .......... mk 35,742: 70 
, 1937 (statsförsl.) mk 36,000:-

18. Värme och lyse (förslagsanslag). 
A v g å r: Anslaget för Uleåborgs svenska 
mellanskola, 8,000 mark, avgår. 

T i.ll k o m m e r: Alla de tio mellansko
lorna äro i behov av tillägg på sammanlagt 
32,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 24,000 
mark till 224,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 191,397: 05 
, 1936 , ........ mk 207,929: 10 
, 1937 (statsförsl.) mk 200,000:-

19. Diverse utgifter. A v g å r: Uleå
borgs svenska mellanskolas anslag av 3,000 
mark avgår. 

T i l l k o m m e r: Till följd av den steg
rade prisnivån borde alla mellanskolors an
slag höjas med sammanlagt 15,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 12,000 
mark till 113,500 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 101,372: 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 103,172: 45 
, 1937 (statsförsl.-) mk 101,500: -

20. Upprätthållande av parallellklasser. 
Parallellklasser komme att finnas vid Rova
niemi mellanskola till ett antal av 4 och 
vid Gamlakarleby mellanskola l. Kostna
derna för dessa hava beräknats till 220,000 
mark, vadan tillägget utgör 50,000 mark. 

Momentet slutar å 220,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 107,554: 10 
mk 134,952: 35 
mk 170,000: -

Flicklyceerna och flickskolorna. 

21. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
A v g å r: Utgiftsstaten för Viborgs svenska 
flickskola för innevarande år upptar i av-

löningar och tjänstgöringsarvoden 68,600 
mark, vilka ej erfordras nästa år, då sko
lans verksamhet upphör år 1937. 

T i 11 k o illl m e r: a) För de löneförhöj
ningar, vilka innevarande år utgå ur ansla
get under 15 Ht. II kap. 12 mom., erford
ras i grundlönstil:lägg 9.2,100 mark och i 
ålderstillägg 7,600 mark eller sammanlagt 
99,700 mark. rb) Enligt vid propositionen 
fogad bilaga har i grundlönstillägg ob
serverats 18,000 mark och i ålderstill
lägg 1,800 mark eHer :sammanlagt 19,800 
mark. c) För övriga ålderstillägg er
fordras ytterligare 50,000 mark. d) 
Uppflyttning av lektorer och lärarinnor 
till högre avlöningsklasser föranleder ett 
tillägg av 42,000 mark. e) I en mot bi
trädande lärarinnelön handhavd äldre lek
torstjänst vid Björneborgs flicklyceum 
kommer, sedan t j ärrstens tidigare inneha
vare avlidit, att erläggas äldre lektors lön, 
tillägg 13,500 mark. f) Vid Kotka nick
lyceum kommer grundlön i två äldre lek
torstjänster att erläggas för hela året, me
dan den innevarande år utgår blott för 1j3 

år och gårdskarlen-eldarens grundlön likaså 
för hela året i stället för 5/12 år. Tillägg 
67,800 mark. g) Undervisningen i huslig 
ekonomi är vid flicklyceerna och flicksko
lorna ordnad såsom timundervisning. En
·dast vid flicknormallyceet finnes för detta 
ämne en lärartjänst, i vilken grundlönen 
utgör 33,000 mark. Då till åliggandena 
för läraren i huslig ekonomi vid Helsing
fors svenska flicklyceum, förutom under
visningen i sagda ämne, jämväl hör hand
ledningen av auskultanterna, anorduandet 
av övningstimmar och praktiska lärarprov 
och bedömning av lärarprov, vore det be
hörigt, att i denna skola, vilken i avseende 
å övningsämnena är jämförbar med flick
normallyceet, skulle inrättas en ordinarie 
lärartjänst i huslig ekonomi, för vilken 
grundlönen med en undervisningsskyldig
het av 26 veckotimmar vore 33,000 mark. 
I timarvoden komme vid sådant förhål-
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lande att inbesparas i det närmaste samma 
belopp, ty nämnda lärares arvode för 26 
veckotimmar utgör enligt nuvarande tim
arvoden 31,850 mark. Det av den nya 
tjänstens inrättande föranledda tillägget 
av 1,150 mark föreslås observerat under 
momentet. h) Vid Kotka flicklyceum, som 
erhållit en ny stor byggnad, behöves en 
andra städerska. Tillägg 9,000 mark. Sam
manlagt .tillkomma 302,950 mark. 

Momentets slutsumma ökas i runt tal 
med 2~314,400 mark ti<lil.<1'3,1500,,300 maTk 

År 1935 (boksl.) ..... . 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 12,360,834: 60 
mk 12,564,018: 60 
mk 13,265,900: -

22. Undervisningsmateriel och bibliotek. 
A v samma skäl som beträffande motsva
rande anslag för övriga lärdomsskolor före
slås under momentet ett tillägg av 25,000 
mark. Momentet slutar å 130,500 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 100,958: 35 
mk 100,804: -
mk 105,500: -

23. Värme och lyse (förslagsanslag). 
A v g å r: Viborgs svenska flickskolas an
slag av 10,000 mark avgår. 

T i l l k o m m e r: Kotka flicklyceum be
höver i främsta rummet till följd av den 
nya skolbyggnaden tilläggsvis 50,000 mark 
och övriga skolor med anledning av de steg
rade bränsleprisen 130,000 mark. Samman
lagt tillkommer 180,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 170,000 
mark till 1,208,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 896,693: 75 
, 1936 , . . . . . . . mk 902,646: 95 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,038,000:-

24. Diverse utgifter. A v g å r: Viborgs 
svenska flickskolas anslag av 4,000 mark 
avgår. 

T i l l k o m m e r: På grund av det nu
varande anslagets otillräcklighet föreslås 

3217-37 

för 21 skolor i tillägg sammanlagt 40,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 36,000 
mark till 425,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 361,608: 85 
, 1936 , . . . . . . . . mk 385,154: 55 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 389,000:-

25. Upprätthållande av parallellklasser. 
Antalet parallellklasser kommer enligt be
räkning att vara detsamma som inneva
rande år eller 64. Utgifterna för dessa 
klasser hava uppskattats till 3,000,000 
mark, vadan det under momentet påkal
lade tillägget utgör 250,000 mark. Momen
tet slutar å 3,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 2,503,528: 35 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,632,845: 60 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,750,000:-

Privata skolor. 

26. statsbidrag åt privata skolor (för
slagsanslag). År 1936 har under momentet 
förbrukats i runt tal 41,533,000 mark och 
innevarande år åtgår sannolikt 42,000,000 
mark. Då antalet kompetenta lär,are fort
farande tillväxer, ökas det per lärare ut
gående statsbidraget. Därjämte bör ytter
ligare beaktas, att antalet parallellklasser 
och i några skolor även ordinarie klasser 
stiger. På denna grund hava utgifterna 
för nästa år uppskattats till 43,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,500,000 
mark till 43,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... nik 37,143,088: 35 
, 1936 , mk 41,532,801: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 41,500,000:-

övriga utgifter vid lärdomsskolorna. 

27. Hyra fö1· skollokaler. Enär Kotka 
flicklyceum detta år inflyttar i eget hus, 
inbesparas i utgiftsstaten för nästa år det 
för vårterminen 1937 för Kotka flick-

32 
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lyceum reserverade beloppet av 40,000 
mark. Gamlakarleby svenska mellanskolas 
hyra nedgår med 20,000 mark. Med be
aktande av en del emotsedda hyresförhöj
ningar kan under momentet likväl icke 
avdragas mera än 25,000 mark. Momentet 
slutar å 510,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförst) ..... 

mk 784,745: 55 
mk 607,806: 95 
mk 535,000: -

28. Anskaffande av skolinventarier. Med 
anledning av att anslaget åren 1932, 
1933 och 1934 minskades från 800,000 mark 
till 400,000 mark, varför anskaffning och 
reparation av inventarier då måste i högsta 
grad inskränkas, har situationen nu blivit 
svår. Det till inventarier och undervis
ningsmateriel erforderliga anslagsbeloppet 
växer år för år. skolstyrelsen har medde
lat, att skolornas rektorer detta år för 
ändamålet begärt omkring 1,250,000 mark. 
Ehuru anslaget i utgiftsstaten för år 1935 
höjts till 450,000 mark och i utgiftsstaten 
för innevarande år till 500,000 mark, är 
det uppenbarligen fortfarande alldeles 
otillräckligt, då i betraktande tages att 
jämväl prisen stigit. På det att skolinven
tarierna måtte kunna bibehållas i veder
börligt skick, erfordras för nästa år 650,000 
mark, varav på allmänna inventariers och 
undervisningsmaterielens anpart skulle falla 
580,000 mark och 70,000 mark disponeras 
för erforderliga tillbehör till elevlaborato
rierna. Tillägg 150,000 mark och momen
tets slutsumma 650,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 444,845: 15 
, 1936 , . . . . . . . . mk 443,617: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 500,000:-

30. Inventarier och materialier för un
dervisning i handarbeten och huslig eko
nomi. I utgiftsstaten för innevarande år 
är användningen av anslaget uppdelad så
lunda, att för undervisning i slöjd och 
kvinnliga handarbeten upptagits samman-

lagts 60,000 mark och för undervisning i 
huslig ekonomi 200,000 mark. För nästa 
år borde för slöjdundervisningen reserveras 
55,000 mark, för undervisningen i kvinn
liga handarbeten 40,000 mark och för un
dervisningen i huslig ekonomi det nuva
rande beloppet 200,000 mark. Tillägget 
utgör 35,000 mark och momentets slut
summa 295,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 243,041: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 238,661: 55 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 260,000: -

31. Utbildande av tecknings- och sång
lärare. statsbidraget åt Konstflitföreningen 
för utbildande av teckningslärare vid för
eningens centralskola. utgör för närvarande 
72,000 mark i året. Detta understöd har 
visat sig allt för litet, varav följer bl. a., 
att lärarnas löner på avdelningen för ut
bildande av teckningslärare äro sämre än 
vad i centralskolan för övrigt betalas. Enär 
det är av vikt, att lärarutbildningen bleve 
så effektiv och ändamålsenlig som möjligt, 
vilket åter i sin mån är beroende på ordent
lig avlöning åt de lärare, som meddela 
denna utbildning, föreslås, att Konstflit
föreningens statsbidrag ökas med 28,000 
mark, varigenom det bleve 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 28,000 
mark till 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 85,000:-
" 1936 " ......... :rrrk 92,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 92,000: -

32. Undersökning av elevernas hälsot~'Il

stånd ävensom hälsovård. För att i statens 
alla lärdomsskolor skall kunna anordnas 
undersökning av elevernas hälsotillstånd, 
måste det nuvarande anslaget höjas med 
25,000 mark. Momentet slutar å 200,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 147,911: 35 
mk 144,887: 30 
mk 175,000:-
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33. Avlönande av kanslibiträden och eko
nomer. För underlättande av rektorernas 
arbetSJbörda i de större skolorna har redan 
länge för handhavandet av kansliarbeten i 
sådana skolor ett kanslibiträde fått avlönas. 
För envar av de tre första klasser, varmed 
nio klasser överskddits, har kanslibiträdets 
arvode varit 400 mark i året, för varje 
följande 250 mark. För så vitt å det för 
avlönande av kanslirbiträden anvisade an
slaget över.skott uppstått, rhar därutöver 
åt kansiiibiträdena i en del större skolor 
erlagts ett särskilt arvode per år i ett för 
allt, varvid ifrågavarande ersättning inalles 
utgjort 4,000-5,000 mark i året. En sär
ställning intaga kanslibiträdena i finska 
normallyceet, flicknormallyceet och Hel
singfors finska lyceum, vilka åtnjuta ett 
fast arvode, i finska normallyceum 20,000 
mark, i flicknormallyceet 15,000 mark och 
i Helsingfors finska lyceum 7,000 mark. 
Det förefaller påkallat att kanslibiträdena 
även i övriga dublbellyceer erhålla ett ar
vode av 7,000 mark och kanslibiträdet i 
svenska normallyceum ett årsarvode av 
10,000 mark, på det att rektorerna i större 
omfattning än tidigare måtte kunna åt dem 
överlämna till ekonomiförvaltningen hö
rande åligganden utöver det mekaniska, ko
pierande kansliarbetet. I detta syfte rborde 
anslaget ökas med 14,000 mark. Momentets 

. slutsumma 1blir 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 94,330: 75 
, 1936 , ........ mk 100,718: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 106,000: -

35. Inrättande av nya lärdomsskolor och 
övertagande av privata skolor i statens 
vård. A v g å r: Enär nödiga anslag för 
upprätthållande under år 1938 av Salo 
samskola, som övertagits i statens vård, 
abserverats bland anslagen för lyceerna 
med parallella linjer, har från detta mo
ment avförts det för skolans inrättande an
visade anslaget av 280,000 mark. 

Till k o m m e r: a) Rovaniemi mellan
skola borde utvidgas till ett samlyceum, 
enär skolan är rbelägen i det blivande läns
residenset, vars folkmängd ökas redan en
bart genom de tjänstemän, som skola in
flytta dit. Vid skolan föreslås inrättande 
från höstterminens början år 1938 av en 
VI klass, vartill erfordras 40,000 mark. 
b) Utvidgningen av Nurmes mellan
skola till ett samlyceum 1borde likaså 
inledas sålunda, att densamma från höst
terminen 1938 utökas med en VI klass. 
I det nordligaste Karelen finnes icke !här
förinnan ett enda till universitetet ledande 
statsläroverk För ändamålet erfordras 
nästa år 40,000 mark. Sammanlagt till
komma 80,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
200,000 mark till 80,000 maDk. 

År 1936 (boksl.) ........ mk 206,566: 10 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 280,000:-

VII. Folkskoleväsendet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

I propositionen hava utgifterna för peda
gogiska högskolan i Jyväskylä upptagits å 
från utgiftsmomenten för seminarierna av
skilda moment, med anledning varav ord
ningssiffran för momenten under detta 
kapitel ändras. 

1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
Til,lkommer: a) För de Jöneför
höjningar, som innevarande år utgått ur 
anslaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 11,400 mark 
och i ålderstillägg 1,400 mark eller sam
manlagt 12,800 mark. b) Enligt vid pro
positionen fogad bilaga antecknas i grund
lönstillägg 28,500 mark och i ålders
tillägg 2,900 mark eller sammanlagt 
31,400 mark. c) För övriga ålderstill
lägg -erfordras ytterligare 10,000 mark 
d) I utgiftsstaten för innevarande år har 
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biträdande vaktmästarens grundlön, 16,800 
mark, upptagits endast för 5 månader. För 
lönens erläggande under hela året erford
ras nästa år i tillägg 9,800 mark. Det till
lägg, som föranledes av denna grundlöns 
höjande till 18,000 mark, har 'beaktats i mo
tiveringen under punkt a) i detta moment. 
e) Vid högskolan har från den l augusti 
1937 inrättats tre lärartjänster v~d öv
ningsskolans övre klasser, i vil'ka grundlönen 
är 33,000 mark, och en lärartjänst på ele
mentarklasserna, grundlön 27,000 mark. 
Det 'härav föranledda tillägget utgör 
126,000 mark. f) Med anledning av tim
lönernas höjning och det ökade elevanta
let behöver högs~olan i tillägg för tim
lärarnas och andra tillfälliga arvoden 
60,000 mark och för avlönande av en 
instruktör i lantbrukspraktik 600 mark. 
g) Då pedagogiska högskolan i Jyväskylä 
fått övertaga seminariets bibliotek och 
dessutom det av Jyväskylän Yliopistoyhdis
tys benämnda förening donerade stora och 
värdefulla vetenskapliga biblioteket, er
fordras för arbetet med ordnarrdet och ka
talogiseringen extra arbetskrafter, så att 
dessa bibliotek fås i vede~börligt skick. 
Fördenskull föreslås, att å hög.skolans 
stat uppföres för avlönande av extra ar
betskraft för biblioteket 18,000 . mark. 
h) Högskolans sommartermin, vilken pågår 
från den 15 juni till den 31 juli, har be
stämts att ordnas för meddelande av fort
sättningsundervisning åt lärare vid olika 
skolor. För detta ändamål erfordras de 
bästa till tbuds stående lärarkrafterna, och 
åstadkommandet av ett tillräckligt mång
sidigt och skollärarnas förväntningar mot
svarande program kräver en utvidgning av 
undervisningsplanen. Ett mera ändamåls
enligt anordnande av sommarterminen 
medför fördenskull ökade avlöningsutgif
ter, varför det för ändamålet existerande 
anslaget föreslås ·höjt med 25,000 mark till 
100,000 mark.- Tilläggen utgöra samman
lagt 293,600 mark. Då för högskolans ~av-

löningsutgifter för innevarande år anvisats 
1,595,000 mark, slutar momentet å 
1,888,600 mark: 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " ...... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 574,338:
mk 1,270,076: -
mk 1,595,000: -

2. Värme och lyse (förslagsanslag). Hög
s~ola:ns utgifter för värme oc'h lyse hava be
rälmat:s till 144,000 mark. Momentet ökas 
med 10,000 mark tiU 144,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 40,028: 85 
mk 134,000: -

3. Verkstäder. I högskolans utgiftsstat 
finnes detta år för verkstaden för män 
upptaget 5,500 ma:rlk och för verksta~den 

för kvinnor 2,400 mark. Till följd av det 
ökade elevantalet och prisnivåns stegring 
borde det förstnämnda anslaget höjas till 
10,000 mark och det senare till 4,000 
mark. ökningen utgör 6,100 mark och mo
mentet slutar ä 14,000 mark. 

År 1936 (1boksl.) .......... mk 4,500:-
, 1937 (statsförsl.) ....... mk 7,900:-

4. Biblioteket. Till momentet har från 
6 momentet under detta kapitel i utgifts
staten för högskolan överförts 35,000 
mark. För ibi!bliotekets komplettering tborde 
detta belopp ökas med 10,000 mark. Mo
mentet slutar å 45,000 mark. 

5. Diverse utgifter. a) Till momentet 
har från 6 momentet under detta kapitel 
i högskolans utgiftsstat överförts för där 
uppräknade ändamål, förutom för ib1blio
teket, 61,200 mark och för understödande 
av elevkosthållet ur det för seminarierna 
gemensamt för ändamålet reserverade an
slaget 10,000 mark samt från 29 momen
tet under detta kapitel för anskaffande av 
inventarier och undervisningsmateriel 
15,000 mark eller sammanlagt 86,200 
mark. b) Liksom det i utgiftsstaten fin-
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nes ett anslag för seminarielärarnas ut
Hindska studieresor, borde för lärarna vid 
högskolan för ändamålet reserveras 10,000 
mark. c) För !högskolans anstalt för finska 
språket, vi1ken kommit till med under
stöd ur penninglotteriets vinstmedel och 
av Jyväskylän yliopistoyhdistys och som 
med sina apparater betjänat även andra 
än högskolans forskare, måste speciellt 
under anstaltens anläggningsskede reserve
ras ett årligt anslag. Härför föresLås un
der momentet 10,000 mark. 

Momentets slutar å 106,200 mark 

År 1936 (boksl.) ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 61,449: 35 
mk 96,200:-

Högre folkskoleseminarierna. 

6 (l). Avlöningar och tjänstgöringsarvo
den. A v g å r: a) Från momentet har över
förts det under l momentet i detta kapitel 
för pedagogiska högskolan i Jyväskylä i 
detta års utgiftsstat upptagna beloppet 
1,595,000 mark. •b) Det i 1937 års stats
förslag för avlöningar vid Jyväskylä semi
narium upptagna anslaget av '270,3'25 mark 
irubesparas, då detta seminarium i 'år full
ständigt upphört. c) Det kommer att fin
nas två lektorer av högre avlöningsklass 
mindre än för närvarande, vadan en minsk
ning pa 9,000 mark uppstår. Minsknin
garna utgöra sammanlagt 1,874,32•5 mark. 

T i Il k o m m e r: a) För löneförhöjnin
gar, vilka detta år erläggas å 15 Ht. 
Il ka;p. 12 mom., erfordras för tillägg i 
grundlöner 98,100 mark och i ålderstillägg 
7,300 mark eller sammanlagt 105,400 mark. 
b) Med anledning av de förhöjda .timarvo
dena erfordras i tillägg 56,300 ma1.1k. 
c) För förbättrande av betjäningens avlö
ningar har upptagits .ett til1ägg av 9,000 
mark. - Tilläggen utgöra sammanlagt 
170,700 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,703,600 mark till 7,127,200 mark. 

År 1935 (lboksl.) . . . . . . . mk: 8,531,037: 90 
, 1936 , ....... mk 8,748,079: 05 
, 1937 (statsförsl.) mk 8,830,800: -

7 (.2). Värme och lyse (förslagsanslag). 
Av g å r: För pedagogiska högskolan i Jy
väskylä har avskilts det nuvarande ansla
get i dess utgiftsstat 134,000 mark och 
dessutom ett belopp på 10,000 mark, mot
svarande Jyväsky1ä seminariums andel eller 
sammanlagt 144,000 mark. 

T i l l k o m m e r: TiU följd av att bräns
let och elektriciteten !blivit dyrare erford
ras för vissa seminarier i tillägg samman
lagt 80,000 mark. 

·Momentets slutsumma nedgår med 64,000 
mark till 626,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 711,263: 20 
, 1936 , ........ mk 677,284: 85 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk •690,000:-

8 (3). K osthållning (förslagsanslag). 
A v g 'å r: Jyväskylä seminariums anslag 
40,000 mark, avgår. 

T i l l k o m m e r: För vissa seminarier 
erfordras i tillägg sammanlagt 5,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 35,000 
mark till 382,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . :mk 508,877: lO 
, 193·6 , . . . . . . . . mk 454,538: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 417,000:-

9 ( 4). Smninariernas verkstäder. A v
g å r: Då utgifterna 1för pedagogiska .hög
skolan i Jyväskylä avgått, minskas detta 
moment med 7,900 mark. 

T i l l k o m m ·e r: Till följd av fördyrade 
förnödenheter behöva Sortavala och Ka
jana seminarier i tillägg sammanlagt 2,500 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 5,400 
mark till 35,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 42,399: 80 
, 1936 , ......... mk 40,890: 90 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 41,000: -
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11 (6). Divet·se utgifter. Avgår: a) 
Jyväskylä seminariums ans-lag, 6,500 mark 
avgår. b) Från momentet ihar till 4 mo
mentet i detta ka:pitel överförts 35,000 
mark och till '5 momentet 61,200 mark eller 
sammanlagt 9'6,200 mark. Minskningarna 
utgöra inalles 102,700 mark. 

T i l l k o m m e r: a) För inventariernas 
hållande i stånd oeh för diverse utgifter 
behöva vissa seminarier i tiHägg samman
lagt 9,500 :mark ocih för trädgården 3,000 
mark eller sammanlagt 12,500 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 90,200 
mark till '583;200 mark. 

År 1935 (,boksl.) ........ mk 610,7,84: 85 
, 1936 , ........ mk 640,124: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk '673,400:-

Lägre folkskolesemiwarierna. 

12 (7). Avlöningar och tjänstgöringsar
voden. Tillkommer: a) För de löne
förhöjningar, som innevarande år .erlagts 
ur anslaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 7,200 mark 
och i ålderstillägg 500 maDk eller samman
lagt 7, 700 mark. b) För erläggande av 
förhöjda timal'voden erfordras i tillägg 
10,100 mark. c) Enligt vid prOiJositionen 
fogad bilaga antecknas i grundlönstiillägg 
4,500 mark och i ålderstillägg 500 mark 
eller sammanlagt 5,000 mark. 

Momentets slutsu:mma ökas med 22,800 
mark till 1,177,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,125,024: 70 
, 1936 , ....... mk 1,138,011: 70 
, 1937 (statsför&l.) mk 1,154,400:-

13 (8). Värme och lyse (förslagsanslag). 
Till 'följd av stegrad prisnivå erfordras i 
tillägg 20,000 mark. Momentet slutar å 
195,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ mk 181,918: 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 179,498: 45 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 175,000:-

Distriktsinspektorerna. 

16 (11) .. Avlöningar. A v g å r: Då di
striktsinspektorernas f,ör folkskolorna 
grundlöner från början av år 1937 höjts 
från 43,500 mark till 48,000 mark, hava 
distr:ilktsinspektorerna ej längre rätt till 
familjetillägg, ,varför det f,ör detta ända
mål i utgiftsstaten upptagna beloppet av 
26,500 mark avgår. 

Till k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarrunde år erlagts ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 175,500 mark 
och i ålderstillägg 14,300 mark eller sam
manlagt 189,800 mark. 

Momentets slutsumma töilms med 163,300 
mark till 2,038,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,849,125:-
,. 1936 " . . . . . . . :mk 1,848,530: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,875,000:-

17 (12). Resekostnader ('förslagsanslag). 
Med beaktande av att utgifterna år 1936 
med c. 22,600 mark öv,erstigit det nuva
rande anslaget och att det ökade antalet 
folkskolor medför am flera inspektions
resor, har å momentet upptagits ett tillägg 
av 2'5,000 mark. Momentet slutar å 775,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 747,977: 25 
" 1936 " ........ mk 772,616: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 750,000:-

19. Reseunderstöd (nytt). Utgiftsstatlen 
upptog ännu år 1931 ett anslag av 15,000 
mark för reseunderstöd åt folkskolinspek
torer, men av finansiella skäl strö:ks det 
följande år och detsamma har icke sedan 
dess återupptagits i budgeten. Då folkskol
inspektorerna böra tkunna :se till att fram
stegen på sko:l- och undervisningsväsendets 
,område jämväl bliva till nytta för Landets 
folkskoleväsende, är det av vikt, att årE
gen några inspektor-er kunna sändas utom
lands för studieresor. För att år 1938 
tvenne sådana studieresor kunde företagas, 
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föreslås å momentet 15,000 mark. Momen
tet slutar å 15,000 mark. 

statsbidrag för folkskoleväsendet. 

20 (14). Polkskolorna i städerna (för
slagsanslag) . Med :bef,olkning.ens ti:llväxt i 
städerna 1ökas även elevantalet i deras folk
skolor. Då år 1938 undeDstöds- och för
skottsavgifte:ma erläggas enligt medeltalet 
av elevantalet under vår- och höstterrrni
nerna år 1937, kan man beräkna, a·tt det 
erfordras 61,400 X 440 mark eller i runt 
tal 27,000,000 mark. I tillägg fövesilås så
lunda 1,000,000 mark. Momentet slutar å 
27,000,000 mark. 

År 19:3:5 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

mk 24,139,677: -
mk 26,788,835:
mk 26,000,000:-

21 (15). Avlönande av lärarna vid folk
skolorna på landet (förslagsanslag). Läro
plili:ten blir överhuvud gällande i he[a lan
det i 1början av höstterminen år 1937 och 
sålunda hör år 1938 lönen för hela året 
utbetalas till ett ansenligt ökat antal lärare. 
Dessutom hör det anses rättvist, att åt lägre 
folkskollärare med :fiamilj, IVillka äro farrnil
jens huvudsakliga försörjare, erlä~ges 

samma högr.e grundlön som åt lärare vid 
högre folkskola i motsvarande ställning 
eller alltså 2,400 mark åt envar årligen. 
Den ifrågaNarande förhöjningen skulle gift 
lärare vid .lägre folkskola få endast i det 
fall att makans inkomster är.o lägre än 
hans egen avlöning. Som personer med fa
milj och som sin familjs huvudsakliga för
sörjare skulle rpå denna grund komma 
ifråga ·endast ·ett ringa antal lämre vid 
lägrQ folkskola. Övriga lärare, som 'komma 
i åtnjutande av denna förhöjning, äro 
nästan utan undantag änklingar eller änkor, 
som ha barn att försörja, och deras ställ
ning är ytterst beklagansvärd. Enligt av 
skolstyrelsen verkställd kalkyl skulle den 
föreslagna förhöjningen påkalla en merut-

gift av 350,000 mark om året. Regeringen 
kommer med anledning av det förestående 
att förelägga Riksdagen proposition an
gående ändring, som i detta syfte ibör vid
tagas i gällande lag angående kostnaderna 
för folkskoleväsendet. Det tillägg, som er
fordras å momentet, har beräknats till 
5,000,000 mark, och momentet slutar å 
164,000,000 mark. 

År 1935 (bok:sl.) ..... mk 157,202,842: 15 
, 1936 , ..... mk 160,017,978: 85 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 159,000,000:-

25 (19). Tima1·voden (förslagsanslag). 
Fortsättningsundervisning.en kommer, med 
smärre undantag, att införas överallt i 
vårt land oc:h förorsakar en merutgift av 
c. 2,000,000 mark. lVLomentet slutar å 
19,000,000 ma;rk. 

År 1935 (iboksl.) mk 11,691,408: 50 
" 19,36 " mk 12,717,479: 95 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 17,000,000:-

26 (20). Byggnadshjälp åt landskommu
nerna för uppförande av folkskalelokaler 
(förslagsanslag). Kommunerna hava syn
nerligen allmänt begynt uppföra egna rolk
slwlehus i stället för hyresloka!ler, varför 
skolstyrelsen beräknat det •erforderliga an
slaget till 15,000,000 ma·rk. Då det ej är 
önskvärt att byggnadsv,erksamheten rpå 
dettll områ:de under nuvarande högkon
junktur päskyndas, har å momentet obser
verats endast 1,000,000 mark i tillägg; och 
slutar momentet å 13,000,000 mark. 

År 1935 (:boksl.) ...... mk 9,996,810:-
, 1936 , ...... mk 12,889,676: 50 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 12,000,000:-

28 (22). Understödsanslag för folksko
lorna på landet (förslagsanslag). Läroplik
tens genomförande ikräver avsevärda an
skaffningar av inventarier och undervis
ningsmateriel, och den tidigare, nötta rrna
terielen bör kompletteras. Den ökade 
skolköksveriksamheten medför även en 
större efterfrågan på medel. Genom en 
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den 28 maj 1937 utfä11dlad 1lag hava bestäm
melserna ·om statsunderstöd åt enskilda 
folkskolor ändrats och på grund häralV 
ökas det understödsbelopp, som å detta 
moment skall :erläggas åt vissa privata folk
skolor. Av dessa orsaker up:ptages ett till
lägg av 4,000,000 ma.rk. Momentet slutar å 
60,000,000 m'ark. 

År 1935 (hoksl.) :rn.k 48,519,849: 10 
, 1936 , mk 56,466,473:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk: 56,000,000:-

29 (23). Tilläggsunderstöd för upprätt
hållande av folkskaleväsendet i de fatti
gaste och i glest befolkade kommuner samt 
i gränskomm1tnerna. Då antalet skolm spe
eieUt i dessa !kommuner under den när
maste tiden kommer att snabbt ökas och 
då det är önskvärt, att statsunderstödet 
t~ll följd av kommunernas svaga ekono
miska ställning kunde i någon mån ökas, 
föreslås å momentet ett tillägg av 300,000 
maDk. Momentet slutar å 1,500,000 mark. 

Ar 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (sta.tsförsll.) 

mk 800,000:
mk 1,000,000: -
mk 1,200,000: -

Särskilda utgifter för folkskoleväsendet. 

30 ('24). Understödjande av sjuka folk
skollärare och -lärarinnor. Med beaktande 
av det ökade antalet folkskollärare och 
även därav att något anslag för avlönande 
a,v deras vikar.ier icke finnes, har här ett 
tillägg av 50,000 mark ansetts skäligt. Mo
mentet slutar å 200,000 mark. 

Ar 1935 (boksl.) 
" 193i6 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 150,000: -
mk 150,000: -
mk 150,000: -

34 (28). Underhåll av elevinternat vid 
folkskolorna på landet. Det ökade antalet 
elevinternat och elever påkallar en förhöj
ning av anslaget med 50,000 mark för att 
understöden för deras vidkommande kunde 

bibehållas vid samma storlek som före
gåeude år. Momentet slutar å 900,000 
mark. 

År 193;5 (boksl.) ........ mk 750,000: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 750,000: -
, 1937 (st·atsförsl.) ..... mk 850,000:-

35 (29). Anskaffande av inventarier 
och undervisningsmateriel till seminarierna. 
Från momentet har för pedagogiska hög
skolan i Jyväskyllä till kapitlets 5 moment 
överförts 1'5,000 mark. Momentet slutar å 
125,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ..... 

mk 99,931: 45 
mk 119,693: 90 
mk 140,000:-

36 (30). Utbildningskurser för slöjd- och 
handarbetsledare. Momentets rubrik har 
ändrats. Detta anslag har hittiDs använts 
uteslutande för utbildning av slöjdledare 
av den orsaken att inkompetenta slöjd
ledare förekomma i myeket större an
tal än inkompetenta handarbetslooare. Då 
det !befunnits påkallat, att kurser anordnas 
även för de sistnämnda, föreslås å mo
mentet ett tillägg a.v 20,000 mark. Mo
mentet slutar å 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 79,760:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 95,548: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000: -

37 (31). Diverse utgifter. T ·i l l k o m
m e r: a) V ar je distriktsinspektor hMler 
årligen möte med lärarna i sitt distrikt, 
varvid han samt anskaffade föreläsare 
hava hand om programmet. Det nuvarande 
knappa anslaget ha.r emellertid förhindrat 
uppställarrdet av tillräckligt givande pro
gram. Med beaktande av att man med 
hjä1p av dessa möten kan effektivt vägleda 
speciellt folkskolans fortsättningsundervis
ning, som nu .skall r.eformeras, och i all
mänhet även lärarkårens pedagogiska in
tressen, borde för folkskalemöten och för 
pris för läroböcker det i strutsförslaget upp-
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tagna anslaget av 15,000 mark ökas med 
25,000 mark till 40,000 mark. b) Lärarnas 
i den ·skolstyrelsen underlydande försöks
folksiwlan löner hava icke blivit höjda till 
den nivå, på vilken de stodo innan år 
1932 i dem företogs enahanda minskning 
som beträffande statstjänSitemännens löner. 
Därför har nu av1öningen för lärarinnan 
vid högre folkskolan upptagits tilll 27,000 
mark och avlöningen för lärarinnan vid 
lägre folkskolan tiLl 24,000 mark, vadan 
tillägget för bådas avlöningar är 1,200 
mark e~ler sammanlagt 2,400 mark. För 
undervisningsmateriel, skolinventaråer o0h 
skolförnödenheter s~uNe jämväl erfordras 
ett tillägg av 2,000 mark, ty anslaget har 
flera år varit otillräckligt, varför i skolan 
i detta hänseeende brist förefunnits, vi!lket 
:är så mycket beklagligare, som skolan år
ligen besökes även av många utlänningar. 
I tillägg föreslås aLltså ihär 4,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 29,400 
mark till 746,600 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 655,553: 50 
mk 688,123: -
mk 717,200: -

39 (33). Skolorna i Petsamo. Skolutgif
terna i Petsamo växa särskiH till fö1ljd 
därav, att e1evanlta.let tiU den grad ökats, 
att det synes nödvändigt att inrätta en ny 
skola i Töllevi samt att vid skolan i Kirkon
kylä anställa en tredje lärare vid lägre 
folkskola och vid skolan i Salmijärvi en 
andra lärare vid högre folkskola. Elevanta
lets ökning medför även, att för skolinven
tarier, skolförnödenheter, elevunderstöd och 
diverse utgifter erfordras mera medel än 
detta år. Utgifterna för lyse, värme och 
renhå:llning växa åter till följd av pris
nivåms stegring. Till följd av den ökade 
arbetsmängden och stegrade löner borde 
äv'en något tillägg erhållas för ekonomens 
och betjäningens avlöningar. Fördenskull 
föreslås, att å momentet anvisas i tiHägg 

3217-37 

150,000 mark. Momentet slutar å 950,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 649,658: 90 
" 1936 " ........ mk 779,918: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 800,000:-

42. Nykterhetsundervisningens effektive
ring (nytt). Riksdagen har redan den 
22 februari 1927 beslutat uppmana Rege
ringen ~Vtt skrida tin av 1behovet påkallade 
åtgärder för en effektivare nykterhetsun
dervisning i våra skolor, speciellt med 
beaktande av utbildningen av kompetenta 
nykterhetslärare. Med anledning !härav tb.ar 
på uppdrag av Regeringen utarbetats en 
provisorisk detaljerad p1an för nykterhets
undervisning i lärdoms- och folkskolorna 
samt i seminarierna, och skolstyrelsen ih.ar 
avgivit sitt utlåtande om denna plan och 
däri delvis ytterligare kompletterat den. 
Den 4 mars 1932 har Riksdagen dressutom 
beslutat hemstäl,la, att Regeringen måtte 
påskynda åtgärderna för nykterhetsunder
visningens ordnll!llde till mera e:ff,ektiv och 
samtidigt ti1l prövning upptaga frågan om 
nykterhetsundervisningens utsträckande 
även t'ill ll!lldm läroanstalter än de skol
styr,elsen underlydande. Vid ett övervä
gande av frågan om nykterhetsundervis
ningens effektivering har det ansetts ända
målsenligt, att i skolorna den Hoppets för
bunds arbete motsvarande verksamheten 
utvecklas för att komplettera och effek
tivera den nykterhetsundervisning, som 
skall meddelas under lektionerna. Skolsty
rdsen, vars utlåtande begärts därom, vil
ket ibelopp som skulle erfordras för anord
nande av Hoppets förbunds aDbete i läro
anstalter, underlydande skolstyrelsen, har 
föreslagit, att åt vedel'lbörande lärare skulle 
för detta arbete erllliggas arvodet för 1 J 2 

veekotimme. För utbHdande av kompetenta 
nykterhetslärare borde för lärare anordnas 
minst två veckor omfattande kurser i nyk
terhetsundervisning. Dessutom iborde arbe
tet Raittiusasiain tietokirja anskaffas till 

33 
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alla lärarbilbliotek, där det ej finnes förut, 
samt skolornas nykterhetsundervisningsma
teriel kompletteras och förnyas. Enligt 
skolstyrelsens beräkning, vari de utgifter, 
som föranledas av anskaffningen av nykter
hetsundervisningsmateriel lämnats till 1939 
års statsförslag, komme utgifterna för den 
planerade ·effektivare nykterhetsundervis
ningen i folkskolorna, seminariernas öv
ningsskolor, seminarierna och ·lärdomssko
lorna att år 1938 bliva följande: arvoden åt 
lärare för Hoppets förbunds- och klubb
a:rlbete c. 2,885,000 mark, anskaffandet av 
Raittiusasiain tietokirja till lärarbibliote
ken 60,700 mark och föransta[tandet av 
kurser i nyroterhetsundervisning 34,500 
mark ·eller sammanlagt c. 2,980,000 mark. 
På grund av det ovan anförda föreslås, 
att för nykterhetsundervisningens .effekti
vering på föreslaget sätt till en början en
dast i folkskolorna, seminarierna och deras 
t>vningsskolor å momentet beviljas 1,500,000 
mark. Momentet slutar å 1,500,000 mark 

VIII. Abnormskolorna. 

UndervisningsanstaUerna för dövstumma. 

1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
A v g å r: Från momentet kan avgå det i 
utgiftsstaten för dövstumskolan i Uleåborg 
för underwisning i handarbeten upptagna 
beloppet 5,670 mark. 

T i U k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år erlagts ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 90,300 mark och 
i ålderstillägg 3,300 mark eller samman
lagt 93,600 mark. b) Förhöjningen av tim
arvodena medför en merutgift av 3,600 
mark. c) Innehavarna av lärartjänst 
komma att ökas med en manlig lärare, vil
ket medför ett tillägg av 4,500 mark. 
d) För betjäningens löner erfordras i till
lägg 5,700 mark, för atrt betjäningens och 
städerskornas 1löner ~unde något förbäJttras. 
Tilläggen utgöra sammanlagt 107,400 mark. 

Momenltets slutsumma ökas med HH,700 
mar'k tiH '3,07:6,,2!00 mark. 

År 1935 (boksl.) I!Ilk 2,966,4 70: 80 
, 1936 , mk 2,930,789: 10 
, 1937 (statsföml.) mk 2,974,:500: -

2. Lokaler, värme och lyse (förslagsan
slag). I tillägg erfordras 40,000 mark. 
Momentet slutar å 3n5,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 243,829: 40 
, 193'6 , . . . . . . . . mk 265,297: 45 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 26.5,000:-

3. Kosthållning och utackordering (för
slagsanslag). Det nuvarande anslaget har 
befunnits otillräckligt, förutom till följd 
av prisstegringen, speciellt av den orsaken, 
att elevantalet i hög grad ökats och att 
eleverna måst placeras i vårdhem, där det 
ställer sig dyrare än i skolinte:rnat. Så
lunda befinna sig av dövstumskolams i 
Uleåborg 138 elever 55 i skollans internat, 
som ursprungligen var 'avsett för ett myc
ket mindre antwl elever, oeh 83 äro pla
cerade i vårdhem. Det erforderliga tiLläg
get har beräknats till 167,000 mark. Mo
ment,ert slutar å 1,440,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,216,513: 20 
, 193,6 , mk 1,288,359: 65 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,273,000:-

4. Diverse utgifter. Till undervisnings
och arbetsmaterial erfordras till följd av 
det ökade elevantalet ett tillägg av 4,000 
mark, till läkare och mediciner av samma 
orsak 2,500 mark och till diverse utgifter 
på grund av prisstegringar 7,000 mark 
samt för biblioteket 1,500 mark, då det 
nuvarande anslaget icke förslår till an
skaffning av officiella publikationer och 
facklitteratur. Momentets slutsumma ökas 
med 15,000 mark till 169,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 135,217: 60 
mk 145,579: 55 
mk 154,000: -
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Undervisningsanstalterna för blinda. 

6. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
T i 11 k o m m -e r: a) För de ~:ÖJ:l!eförhöjnin
gar, som inn•evarande år •erlägga1s ur an
slaget under 15 Ht. II ik:ap. 12 mom., 
·erfordras i ,grunldillömstiHägg 25,500 ima:r'k 
och i •å!lderstill'ägg 1,400< mal'lk: ·eller oom
mam.la1gt 2•6,900 mark. b) Förhöjningen 
av timarvodena medför en merutgift av 
1,600 mark. c) Till betjäningens avlöning 
erfordras i tillägg 5,000 mark, ty betjä
ningens arbete har avsevärt ökats, varför 
det är nödvändigt att anlita tillfällig ar
betskraft. Momentets slutsumma ökas med 
33,500 mark till 905,700 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 877,416: 20 
, 1936 , . . . . . . . . mk 859,611: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 872,200: -

7. Värme och lyse (förslagsanslag). I 
tillägg har upptagits 20,000 mark. Momen
tet slutar ä 147,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 114,601: 80 
mk 124,779: 75 
mk 127,000: -

9. Diverse utgifter. T i Il k o m m e r: 
a) I tillägg erfordras för undervisnings
och arbetsmaterial 8,000 mark och för di
verse utgifter 1,500 mark eller sammanlagt 
9,500 mark. b) Vid undervisningen av 
blinda i skrivning har man även sökt 
sträva till, att de blinda kunde skriva så
dan skrift, som seende kunna läsa. Detta 
ernås bäst med vanlig skrivmaskin. I Hel
singfors blindskola hava några elever under
visats i maskinskrivning. Då skolan har 
endast en egen och en lånad skrivmaskin, 
borde två nya erhållas, vilkas pris enligt 
anbud är inalles 8,230 mark. Blindskriften 
i blindskolorna har även mekaniserats, ty 
användandet av blindskriftmaskin vid un
dervisningen är praktisk och lätt och skriv
ningen därmed snabb och sker utan möda. 
I Helsingfors blindskola finnas två blind
skriftmaskiner, av vilik:a endast den ena är 

i dugligt skick. Till en början skulle två 
nya maskiner erfordras, vilkas pris är sam
manlagt 2,200 mark. För inköp av dessa 
maskiner föreslås att å momentet anvisas 
som engångsutgift 10,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 20,000 
mark till 141,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 ( statsförsl.) 

mk 115,682: 95 
mk 123,227: 25 
mk 121,000: -

10. Upprätthållande av parallellklasser. 
T i Il k o m m e r: a) Med anledning av att 
motsvarande ordinarie lärares löner höjts 
till 30,000 mark, bör till arvodet åt lärare 
vid Helsingfors blindskolas parallellklass 
erhållas ett tillägg av 2,000 mark. b) Till 
följd av det stora antalet gosselever i Hel
singfors blindskola kan lärarnas arbete icke 
ordnas så, att på samma handarbetstimme 
en lärare skulle hava mer än fjorton ele
ver att undervisa, vilket enligt förordnin
gen är det största elevantal, som samtidigt 
kan undervisas av en lärare. För den skull 
erfordras vid Helsingfors blindskola för 
arvode åt handarbetsläraren 33,000 mark. 
c) Till följd av elevantalets ökning er
fordras vid denna skola en extra sköterska, 
till vars arvode åtgår 6,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 41,000 
mark till 102,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ......... mk 37,499: 85 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 61,000:-

övriga utgifter vid abnormskoleväsendet. 

11. Kostnader för frambefordran av ele
ver (förslagsanslag). Till följd av det 
ökade elevantalet stiga utgifterna med 
13,000 mark. Momentet slutar å 258,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 219,780: 50 
mk 251,803: 50 
mk 245,000:-

12. Förnyande av möbler och husgeråd 
samt arbetsredskap. Det nuvarande ansla-
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get 'är otillräckligt specieHt för förnyande 
av internatens köksattiralj och erfordras 
i tillägg 7,000 mark. Momentet slutar å 
45,700 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 33,497: 10 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 58,327: 85 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 38,700:-

13. Diverse utgifter. Enligt 35 § i för
ordningen den 19 oktober 1934 om läro
anstalterna för dövstumma och blinda kan 
skolstyrelsen, där så ibefinnes nödigt och 
anslag för ändamålet i utgiftsstaten reser
verats, kalla föreståndarna för .dövstum
och blindskolorna till konferens rörande an
gelägenheter, som angå dövstum- och 
blindskolorna. Då nämnda föreståndare 
icke sammankommit på nitton år och det 
finnes en mängd ärenden rörande dessa 
skolor, beträffande vilka det är nödigt och 
oundvikligt att rådgöra, föreslås, att för 
nämnda möte å momentet upptages som 
engångsutgift 6,000 mark. Momentets slut
summa ökas med 6,000 mark till 29,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 13,000: -
, 1936 , . . . . . . . . . mk 23,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 23,000: -

IX. .statens biblioteksverksamhet. 

1. Avlöningar. T i 11 k o m m e r: a) För 
ålders- och familjetillägg erfordras i till-
1ägg '1,,600 mark b) De '5 yng11e hibliO'te'ks
inspektJörs:befa:ttningarnta föreslås .att u.pp
fö.ras .på o11dinarre stat. Då grundlön,en 
skuUe utgöras av de\t nuv:wrande arvode!t, 
erfordra•s .ej något tilläggsanslwg. Momen-. 
tet slut,ar å 424,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 414,315: 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 418,628: -
, 1937 (statsförsl.) mk 422,700: -

3. Bidrag till biblioteken (förslagsan
slag). Från början av år 1936 erhålla bib-

lioteken i statsbidrag 50 % av de faktiska 
utgifterna mot att de av 1935 års utgif
ter erhöllo 40 %. Då bidragen i allmän
het erläggas på grundvalen av föregående 
års utgifter, erlades desamma år 1936 till 
största delen efter 40% och åtgick detta 
år till statsbidrag c. 2,600,000 mark. I en
lighet därmed och med beaktande av att 
förbättrade ekonomiska förhållanden i 
flera kommuner medfört höjning av tbiblio
teksanslaget och att även nya till stats
bidrag berättigade bibliotek inrättats och 
fortfarande inrättas, hava 3,500,000 mark 
beräknats bliva erforderliga år 1938. Till
lägget 500,000 mark. Momentet slutar å 
3,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,228,700: 05 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,599,582: 60 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,000,000: -

4. Anordnande av bibliotekskurser. Det 
för an?rdnande av en facklig, urrder fyra 
månader fortgående utbildningskurs för 
·bibliotekarier för år 1937 som engångs
utgift 'beviljade beloppet av 10,000 mark 
avgår. Anslaget på 20,000 mark be
höves för anordnande av kortare tbilblioteks
kurser. Momentet slutar å 20,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... m'k 19,862: 20 
" 1936 " ......... mk 19,994: 75 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 30,000:-

5. Tryckningskostnader. Då den publi
cerade litteraturen ökats, förslår anslaget 
ej till tryckningskostnaderna för en litte
raturkatalog och till ,bedömningsarvoden. 
I tillägg föreslås 5,000 mark. Momentet 
slutar å 45,000 mark. 

År 1935 ('bo'ksl.) ......... mk 36,938:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 36,982: 80 

15 Ht. II: 2 mk 8,979:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 40,000:-

6. Diverse utgifter. Då bibliotekskom
missionens arbete med biblioteksväsendets 
utveckling utvidgats och dess arkiv vuxit, 



10 Ht. 261 

blir det nödvändigt att anskaffa ytterligare 
inventarier till biblioteksbyrån, för vilkas 
anskaffande upptagits en engångsutgift på 
;1.0,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 21,500 mar1k. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 9,912: 45 
, 1936 , ......... mk 11,471:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 11,500:-

X. Socialt upplysningsarbete. 

1. statsunderstöd åt folkhögskolorna 
(förslagsanslag). A v g å r: Det statsun
derstöd av 1,000,000 mark, som för år 1937 
beviljats Itä-Karjalan kansanopisto för 
avkortande av folkhögskolans statslån, 
avgår. 

Tillik:ommer: a) Den genom lagen 
den 18 juni 1937 företagna ändringen i 
2 § i gällande lag om statsunderstöd åt 
folkhiJ'gskolor föranleder höjande av stats
understödet åt mindre bemedlade elever 
med 500,000 mark b) Två nya folkhög
skolor komma instundande år att i stats
understöd erhålla sammanlagt 300,000 
mark och för en foJikhögskola blir en ny 
:byggnad färdig, vilket medför en ökning 
av ersättningsbeloppet för hyran med 
85,000 mark. c) Under förutsättning, att 
öv;riga i ·lag grundad'e utgifter bliva lika 
stora som år 1936, då för dem erfordrades 
inalles 12,250,000 mark och då för dem 
i statsförslaget för år 1937 11,750,000 
mark stå till förfogande, borde anslaget 
på den grund ökas med 500,000 mark. 
d) Sairala evangeliska folkhögskola är ett 
livskraftigt, av vida medborgarkretsar upp
buret institut. Elevantalet är sällsynt 
stort - under de tre senaste läsåren varje 
år över 90 - och icke närmelsevis alla, 
som sökt sig till skolan, hava kunnat mot
tagas. Undervisningen och utbildnings
arbetet vid institutet har vid av skol-

styrelsen verkställda inspektioner befun
nits vara goda och motsvara folkhögsko
Jornas syfte. Institutets verksamhet för
svåras emellertid av utrymm€sbrist, ty 
skolan arbetar i en tidigare av ryssar 
uppförd villa, som även i övrigt är obe
kväm. Institutets direktion thar därför be
gynt planera en ny studiebyggnad och har 
för ändamålet Ibland skolans gynnare lan
det runt insamlat medel, så att ibyggna:ds
fonden redan uppgår till 650,000 mark. 
För att institutet i0ke skall behöva skuld
sätta sig på grund av sin byggnadsverk
samhet, har dess garantiförening hos sta
ten anhållit om ett extra byggnadsunder
stöd av 500,000 mark För ändamålet 
föreslås beviljande av 300,000 mark. 
e) Å momentet iborde fortfarande utbeta
las i extra statsunderstöd åt Lapin Kan
sanopisto 50,000 mark och åt Knusa
mon kansanopisto 40,000 mark. Nå
gon ökning av momentet föranledes ej 
härav. Tilläggen utgöra sammanlagt 
1,685,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 700,000 
mark till 13,450,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ...... mk 12,599,374:-
, 1936 , mk 12,364,245: 50 
, 1937 (statsförsl.) ... mik 12,750,000:-

2. Understödjande av arbetar- och andra 
fria institut (förslagsanslag). Tillikom~ 

m e r: a) Då det är sannolikt att utveck
lingen ·och utvidgningen av aDbetarinstituts
verksamheten kommer att fortgå, föreslås, 
att anslaget för i lag grundade statsunder
stöd ökas med 200,000 mark. b) Pitkä
ranta a11betarinstitut, som upprätthålles av 
en enskild garantiförening, har fått a:rfueta 
under prekära ekonomiska förhållanden. I 
slutet av senaste år 'h&de det 37,696 mal'k 
i hyres- och löneskulder och 13,997 mark i 
orestituerat statsunderstöd. Undervisnings
materielen har till följd av bristen på me
del ej kunnat försättas i vederbörligt 
skick. Då elevantalet år för år ökats, 
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läsåret 1936-1937 ända till 168, och 
då även institutets övriga utveckling 
ådagalägger, att detta gränstraktsinsti
tut i egenskap av bildningsfrämjare är 
av nöden på sin ort, föreslås, att det
samma för likviderande av sina skulder 
samt för anskaffande av undervisningsma
teriel och inventarier för nästa år •beviljas 
ett extra engångsunderstöd av 50,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 250,000 
mark till 3,250,000 mark. 

År 1935 (!haksl.) ....... mik 2,566,382: 30 
, 1936 , ....... mk 2,949,165: 60 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,000,000:-

3. Understöd åt Yhteiskunnallinen kor
keakoulu. I undervisningsprogrammet för 
Yhteiskunnallinen korkea:koulu äro för 
närvarande undervisningen i histmia lik
som i tidningslära, i behov av förstärkning, 
den sistnämnda främst därför att Yhteis
ikunnallinen korkeakoulu är ·den enda un
dervisningsanstalt i landet, där en speciell 
examen för journalistik existerar. För
denskull föreslås, att högskolans stats
understöd ökas med 100,000 mark. Mo
mentet slutar å 950,000 ma!ik. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 ( statsförsl.) . . .. , 

mk 675,000: -
mik 750,00Q: - . 
mk 850,000: -

4. Det fria upplysningsarbetet i gräns
trakterna, ledning och tilläggsunderstöd. 
Det med detta anslag utförda bildnings
arbet•elt i trakter, rvi:lka stannat ,på .sidan med 
hänsyn till ·den övriga upplysningsverk
samheten, har år för år befunnits rvara allt 
v~ktigare. De organisationer, som utföra 
detta arbete, rhava utvecklats och utvid
gats. Senaste år har en alldeles ny mga
nisation, som bedriver upplysningsarbete i 
gränstrakterna, Kuusamon seudun sivistys
liitto, rbegyn:t sin verksamhet och vidare 

planeras grundande av Lapin sivistysseura. 
För att de för upplysningsarbetet i gräns
trakterna uppgjorda arbetsplanerna må 
kunna förverkligas rborde anslaget höjas 
med 100,000 mark. Momentet slutar å 
500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 300,000:-
, 1936 , ........ mk 400,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 400,000:-

6. Understöd åt särskilda upplysnings
organisationer. statsunderstödet åt upp
lysningsorganisationerna borde ökas så att 
det upplysningsarbete, som organisatio
nerna utföra kunde rbli effektivare. I till
}ägg 'h:a:r •antecknats 200,000 mark varav 
100,000 åt Finlands ungdomsförbund oC'h 
100,0001 maTk att enligt SJta•tiS:r1åldets pröv
ning ·fördelars bland andra onganisationer, 
som från detta moment åtnjuta statsunder
stöd. Momerut·et slutar å 9~0,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 520,000: -
mk 619,000: -
m'k 720,000: -

7. Understödjande av studiecirkelverk
samheten. studiecirkelverksamheten, som 
kraftigt vuxit och fortfarande är i tillväxt 
och som spritt sig till folkets alla J.ager 
oC'h till de mest avlägsna trakter i vårt 
land, är för cirkelarbetets effektivering i 
behov av större statsunderstöd. Sålunda 
planerar den finska föreläsningsbyrån, un. 
der vilken över 67% av samtliga cirklar, 
vHka åtnjuta statsunderstöd, sortera, an
ställandet av en andra resesekreterare för 
att leda och övervaika klubbarbetet på 
själva platsen. Det har ansetts önskvärt, 
att statsunderstöden ökas med 100,000 
mark, varför amlaget å momentet uppta
gits till 750,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) .... . 

mk 450,000: -
mk 550,000: -
mk 650,000: -
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XI. Statsarkivet. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som irrmevarande 
:å:r ·erlagts ur ,a;m~la.get under 1!5 Ht. II !kap. 
12 mom.,. ·er:ilo'Ddra;s i grundlönstälJlägg 
1<5,900 mwrk och i ålderstil'lägg '1,700 mark 
elrler samm•amJlagt 17,:600 ma:rk. b) Enligt 
vid propositionen fogad bilaga har för 
grundlönstillägg upptagits 18,000 mark 
och för åldenstilliägg 1,800 llllark eHer sam
manrlagt r19,800 mark. c) För övriga åldens
tirJ:lägg .erfordDars ytterligare 1,'300 maDk. 
d) En extramdinarie biträdoo!befruttnirng 
föres,lås att 'Uppföras p'å ordinade stat. Då 
grundlönen komme'r att utgöras av det nu
varande 'ar.vodet, erfordras ej för ändamå
let något tirllägg.sanslag. e) ,Statsarkivet 
besökes rför närvarande 8JV ~ett exoop
tionellt stort antrul for,s'lmr,e, vilkas be
tjämunde Hksom handhav;andet av de 
ökade löpande ·ärendenra i ämbetsver
ket icke kan tilLfDedsstälrlande skötas 
av den nuvararude rbetjräningen. Errfa~ 

renheten 1h·ar doorsutom ådagalagt, wtt 
vaktmästarnas arbetsbörda blivit alltför 
betungande. Dessutom skulle det ur all
mänhetens synpunkt sett vara önskvärt att 
forskarsalen, som för närvarande är stängd 
kl. 16-18, skulle kunna hållas öppen oav
brutet hela dagen kl. 10-20. Av dessa 
orsaker vore det av nöden, att vid stats
arkivet kunde anställas ett vaktmästarbi
träde, vars arvode föreslås till 10,800 mark, 
vilket skulle tilläggas å momentet. 

Momentet okas med 49,500 mwrk ti:H 
770,700 ma:r1k. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 643,186: -
mk 656,625: -
mk 721,200: -

3. Värme, lyse och renhållning (för
slagsanslag). Till följd av de stegrade 
koks- och vedprisen erfordras i tillägg 

15,000 mark. Momentet slutar å 122,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk. 98,556: 20 
, 1936 , . . . . . . . . mk 93,873 : 45 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 107,000:-

4. Kopiering av handlingar samt expens
medel. Särskilt till följd av kostnaderna 
för böckernas inbindning borde anslaget 
ökas med 2,000 mark. Momentet slutar å 
65,000 mark. 

År 1935 (<boksl.) ......... m'k 59,935: 05 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 60,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 63,000:-

( 5). Komplettering av handbiblioteket 
(engångsutgift). Anslaget avgår. 

5. statsarkivariens dispositionsmedel 
(nytt). På grund av att statsarkivet ofta 
kommer i iberöring med utländska veten
skapliga institutioner roch deras represen
tanter och då under detsamma för när
varande sortera fem landsarkiv, !har det 
visat sig erforderligt, att statsarkivarien 
har s. k. dispositionsmedel, på samma sätt 
som dreferna för övriga •ämibetsvenk. För 
.ändamålet har rup;ptagit:s 2,000 mar'k. Mo
ment~t sluta·r å 2,000 mark. 

6. Tryckningen av publikationer (nytt). 
För att statsarkivet må kunna utgiva kata
loger, redogörelser för samlingarnas be
skaffenhet och innehåll samt arkiv-vägled
ningar, som forskarna och andra, som an
lita statsarkivets och landsarkivens samlin
gar, ävensom arkivtjänstemännen äro i 
stort behov av, erfordras ett årligt anslag, 
som i nästa års utgiftsstat föreslås upp
taget till 5,000 mark. Momentet slutar å 
5,000 mark. 

7. Fotostatering av statssekretariatets 
handlingar (engångsutgift) (nytt) . Då det 
ej synes möjligt att få de på ryskt område 
kvarblivna, rätteligen det finska arkivet 
tillhörande handlingarna hit i original, har 
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man införskaffat uppgifter om de villkor, 
på vilka de rådsryska myndigheterna vore 
villiga att efterkomma de bestämmelser i 
arkivöverenskommelsen, vilka gälla fotosta
tering av vissa Finlands förra statssekre
tariat tillhöriga handlingar i Petersburg 
eller Moskva. Under förutsättning, att 
sammanlagt 1,900 bilder fotostateras, 
skulle härför enligt statsarkivets beräk
ning erfordras 23,000 mark, vartill komme 
papperspriset 7,000 mark. För att detta 
länge på dagordningen stående viktiga 
arbete bleve utfört, föreslås, att för än
damålet reserveras 30,000 mark. Momen
tet slutar å 30,000 mark. 

XII. Landsarkiven. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de lönedlörhöjningar, som innevrurande 
åT erlagts ur anS!Laget unde.r 15• Ht. H 
ka'P. 112. un:om.,, erfordras i .grUindilönstiH
lägg 33,!300 rnarik och i ålder.sti'Uägg 1,500 
mark eller sammanlagt 34,800 mark. b) 
För övrig·a åJlderstillägg Brfordras ytterli
gare 4,200 mark. c) Det för avionande ·av 
extra 1bitrtäden 'I"eS!erverade a.ns·Lag.et bo;rde 
Ölka1s vid ·larudsrur'kiven i. Vasa och Uleå
borg med sammanlagt 6,200 mark, moo då 
i d:et(ta fal:l för ·avlönande aN sommar
vikariBr .erfordras 1,900 mark mindre, ut
gör titHägget 4,1<3-00 lll'lllrk. 

Momentets slutlumma ökas med 43,300 
mark till 521,100 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 337,816: 15 
, 1936 , . . . . . . . . mk 451,654: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 477,800:-

' 
3. Hyra, värme, lyse och renhållning 

( försla:gsanslag) . T i 11 k o m m e r: a) Till 
följd av prisstegringar erfordras i tillägg 
för landsarkivet i Åbo 7,000 mark och för 
landsarkivet i Viborg 10,000 mark. b) 
Landsarkiven hava å 4 mom. i detta kapi
tel årligen använt c. 14,000 mark till 

städningsutgifter, vilka rätteligen borde 
bestridas från detta moment. Fördenskull 
har å momentet upptagits ett tillägg av 
14,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 31,000 
mark till 364,800 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 271,030: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 332,059 : 25 
, 1937 ( statsförsl.) . . . . . mk 333,800: -

4. Diverse utgifter. Från momentet 
har för städningsutgifter till föregående 
moment överförts 14,000 mark, men då an
slaget vid vissa landsarkiv visat sig otill
räckligt för andra diverse utgifter, kan 
momentet icke minskas med hela detta be
lopp, utan endast med 11,100 mark. Mo
mentet slutar å 59,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 45,476: 55 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 64,560: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 70,100: -

'(5) . &läggnings- och flyttningS'ko>s·tna
de'r (engångsutgift). Den för an!J.äggnings
och flyttningskostnadeT vid landsarkiVJet i 
V asa för å•r 1913<7 ibENilja,de 'engångsutgif
t·en avgår. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
"1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 14,979: 55 
mk 22,983:
mk 20,000:-

5 (6). Kostnader för flyttningar från 
statsarkivet och de ecklesiastika arkiven 
till landsarkiven (engångsutgift). M omen
tets ruibrik har ändrats, då det nästa år 
gä1ler att ·företaga flyttningar jämväl av 
domkapitlens och kontraktsprostarnas samt 
grekisk-kat·olska kyrkostyrelsens arkiv. Un
der år 1938 hava 5,000 mark beräknats 
bliva erforderliga, .vadan minskningen är 
9,000 mark. Momentet slutar å 5,000 
mark. 

År 1935 (iboksl.) ......... mk 17,815: 30 
, 1936 , ......... mk 38: 60 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 14,000: -
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XIII. Arkeologiska kommissionen. 

1. Avlöningar. Till k o m m e r: a) För 
de lörue:flörhöjningar, som innevarande år 
erlagts ur .ansl·agei under 15 Ht. Iif kap. 
12 mo m., erfordras i lön e tirHägg 2'3, 700 
ma:rk 1oeh i å:lde11slti'llälgg 1,•900 mark e:ller 
inahles 2'5,600 mark. b) Enligt kom
missionens reglemente utföra vaktmästarna 
förutom sina egentliga vaktm:ästaråliggan
den extra arrbeten av mångaJhanda slag, bi
trädande ibl. a. vid fotografering och la!bo
ratoriearlbeten samt vid andra åligganden, 
som sammanhänga med museisamlingarnas 
vård. Därför ib.ar det blivit nödvändigt 
att inrätta en dejou1.1befattning. Denna 
befattning, som ursprungligen var en kur
sorsbefattning, har med den fortgående ut
vidgningen av museiverksamheten !blivit en 
ordinarie vaktmästa!ibefattning, vars ålig
ganden fu1lt motsvara vaktmästarnas 
tjänsteåligganden vid andra ämbetsverk, 
men vars avlöning är endast 8,400 mark 
och alltså betydligt mindre län vaktmäs
tarnas över!huvud. Då det vore skäligt, att 
avlöningen i detta hänseende uppfördes på 
ordinarie stat oclh bleve ;proportionell med 
vaktmästarnas avlöningar, ·föreslås, att 
nämnda dejou:rlbe'fattning ombildas till en 
ordinarie vaktmästarbefattning med 1'5;600 
mark i grundlön. Denna ombildning skulle 
å momentet medföra ett tillägg av 7,200 
mark. c) Till 1den extra ibetjäningen höra 
tre städerskor, en äldre och två yngre, 
vilka samtidigt fungera som vakter i 
museet OCJh som för dessa åligganden upp
bära arvoden, den äldre städerskan 14,400 
mark (städerskearvode ·8;400 mark och 
vaktarvode 6,000 mark) och de båda yngre 
städerskorna 12,900 'mark (städerskearvode 
6,900 mark och vaktarvode ·6,000 mark). 
Deras arbetsskyldighet, däri ill!beräknat tre 
timmars arbete som vakt, omfattar en ar
betsdag på 7-8 timmar. Då deras städ
ningssysslor aro absolut behövliga för 
museet och det vore rättvist, att dessa be-

3217-37 

fattningar uppfördes på ordinarie stat, 
föreslås, att i stället :för de nämnda extra
ordinarie !befattningarna inrattas en äldre 
städerskevaktJbefattning, arvode 14,400 
mark, och två yngre städerskevaiktlbefatt
ningar, arvode 13,500 mark. Denna •änd
ring skulle medföra ett tillägg till avlö
ningsutgifterna endast i fråga om de båda 
yngre städerskornas avlöningar med sam
manlagt 1,1200 mark. d) !Speciellt ur .tu
ristsynpunkt vore det önskligt, att natio
nalmuseet kunde öppenhållas under som-

. maren en timme längre än övriga tider 
på året, eller kl. 12-16. Ändringen skulle 
i avlöningarna för .den extraordinarie ibe
tjäningen erfordra ett tillägg av 9,500 
mark, vilket belopp ,föreslås .till beviljande. 

Momentets slutsumma öka:s med 43,500 
mark till 1,377,800 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,300,834:-
, 1936 , ....... mk 1,305,578:-
, 1937 (statsförsl.) mk 1,334,300: -

2. Resekost'n!(JA],er (förslagsanslag). Till 
anslaget erfordras ett tillägg av 5,000 
mark. Momentet slutar å 50,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 46,994:
mk 53,884: 25 
mk 45,000:-

4. V ärm e .och lyse (förslagsanslag). Till 
följd av stegrade ved- ocib. kokspris ib.ar fi. 
momentet upptagits ett tillägg av 20,000 
mark. Momentet slutar å 105,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
, 19.3r6 

" , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 79,909: 50 
mk 7'9,996: 55 
mk •85,000: -

6. Anslag för nationalmuseets avdelnin
gar. A ·V g å r: Det tt'ör omorganisation av 
magasinsavdelningen för stenåldern som 
engångsutgift anvisade beloppet av 10,000 
mark är ej erforderligt nästa år. Minsk
ning 10,000 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Förhistoriska avdel
nin~ns anslag borde ökas, så att gräv-

34 
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ningsarbetena på fyndplatserna och fält
undersökning.arna kunde utföras i överens
stämmelse med tidens krav och undersök
ringsredskapen kompletteras ·och för
nyas. LiJkaså erfordras tillägg till histo
riska avdeilningens anslag speciellt för in
köp av föremål, ty det ringa anslag, som 
står tiH förfogande för detta ändamål, be
gränsar föremälsanskaffningen och bestäm
mer dess kvalitet. I tillägg föreslås ibevil
j.ande åt håda avdelningarna ruv samman
lagt 22,800 mark. b) Då sevärdheterna i 
Fölisöns friluftsmuseum hava ökats och då 
det vore önskvärt, att museet \kunde hälllas 
öppet för allmänheten längre tid än för 
närvarande, erf.orrlras för avlönande av 
biljettförsäiljare och vaJk:ter i tillägg 4,000 
mark. Till följd av stegrade arbetslöner 
och fördyrat material, särsikilt trävaror och 
järn erfordra underhåll och reparationer 
av museets byggnader ytterligare 6,000 
mark, varför det för museets vård förefint
liga ansilaget borde ökas med sammanlagt 
10,000 mark. c) F·ör restaurering av konst
verken har i statsförslaget för detta år lik
som i de två föregående årens utgiftsstater 
anvisats 24,000 mark. Med dessa medel 
har en betydande del av de 1värdefu}llaste 
och huvudsakligen de utställda föremålen 
kunnat restaureras. En stor samling träsni
derier oeh mÖibel äro dock fortfarande dbe
handlade och dessutom ett i förråden före
fintligt material, som hefinner sig i allra 
sämsta skick. A v denna msa:k föreslås, att 
sagda anslag bibehålles även i nästa års 
utgiftsstat. d) I Nationalmuseets etnogra
fiska avdelnings samlingar finnas c. 240 
ryor, varav 40 äro utställda i ändamåls
enliga skåp, men de övriga hänga fritt i 
la:gerrummet. Vid verkställd syn har det 
konstaterats, att nämnda rörvarligssätt är 
skadligt för ryorna, varför a:J.'Ikeologiska 
tfuommissionen anser nödvändigt, att för 
ryorna erhållas täta lådor, där de kunde 
förvaras liggande. Ett skåp, som skulle 
omfatta. 60 lådor och rymma 180 ryor, 

skulle er,ligt kostnadsberäkning kosta 40,000 
mark. Då ryesanilingen är bland National
museets dyrbaraste, föreslås, att för an
skaffande av ett skåp för ryorna å momen
tet beviljas som engångsutgift 40,000 mark. 
e) Till st•enålderssa:len i Nationalmuseet 
borde anskaffas ett glasskäp, vari skulle 
utställas ett såväl vetenskapiigt som ur 
allmänhetens synpunkt intressant och vär
defullt fornfynd, ett i Närpes år 1935 an
träffat skelett av en stenålderssäl med en 
benharpun som dödande vapen. Utställ
ningsskåpet skulle kosta 7,000 mark; och 
föreslås att nämnda belopp upptages som 
engångsutgift i statsförslaget. Til1läggen 
utgöra sammanlagt 79,800 mark. 

Momentets s:lutsumma ökas med 69,800 
mark till 437,600 mark. 

År 1935 (1boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 323,727: 90 
mk 340,782: 05 
mk 367,800:-

9. Restaurering av Raseborgs slott (re
servationsanslag). Slottets mätningsritnin
gar föreligga färdiga med det för ändamå
ilet beviljade anslaget av 70,000 mark och 
detta år har man påbörjat det egentliga 
restaureringsarbetet å slottets ruiner, för 
vilket totwlkostnaderna iberäknats till 
400,000 mark. Av detta belopp har i stats
försilaget för år 1937 upptagits 100,000 
mark och f,ör arbetenas fortsättande borde 
för år 1938 samma belopp reserveras. Mo
mentet slutar å samma belopp som tidigare. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 70,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

~(!lO). U pputisning;s- och reparationsarbe
ten å Kajam,eb.orgs ruin. Arlbetena. blliva ut
förda med det för detta år beviljade an
slaget av 125,000 mark, vadan momentet 
avgår. 

År 1937 (sta:tsförsl.) ..... mk 125,000:-

10. Iståndsättande av den från ryska ti
den härstammande kasernbyggnaden i 
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Olofsborg att amvänu!XJ,s såslom lan.dskaps
museum (reservationsanslag) (engångs
utgift) (nytt). Savon Seura, S:t Olofs 
gille, Nyslotts stad samt medborgar
möten, som hållits i landskapet, hava se
dan år 1929 gjort framställningar ·om att 
den vid västra sidan av stora gården i 
Olofsborg befinJtliga kasern1byg1gnaden från 
ryska tiden, vilken i tiden förstörts genom 
eldsvåda, måtte sättas i sådant skick, att i 
den kunde anordnas ett museum för beva
ring av i landskapet tillvaratagna eller 
ännu möjligen till ·buds stående 1tistoriska 
och etnografiska föremål. Såväl 1andshöv
dingen i S:t Michels län som allkeologiska 
ikommissi·onen understöda planen, kommis
sionen bl. a. med den motiveringen, att 
ifrågavamnde fula och omgivningen stö
rande kaserrrbyggnadsruin kunde utnyttjas 
och iståndsättas på ett den gamla ibor
gen värdigt sätt. Slutligen har Riksdagen 
i hemställan av den 29 april 1937 föresla
git, att Regeringen måtte i statsförsla
get för år 1938 upptaga erforderligt 
anslag för åstadkommande av ett landskaps
museum i Olofsborg. Kostnadsförslaget för 
ifrågavarande kasernbyggnads iståndsät
tande slutar å 436,545 marlc Vid sådant 
förhållande föreslås, att i nästa års stats
förslag för ändamålet beviljas 436,500 
mark. Momentet slutar ä 436,500 mar'k. 

XIV. Anslag för vetenskap, konst och 
idrott. 

1. Vetenskapliga och litterära sällskap 
samt föreningar för de sköna konstern.as 
främjande. T i l l k o m m ·e r: a) De veten
S'kapliga sä1lskapen i vårt land arbeta un
der synnerUgen svära ekorromisika förhål
landen. De flesta av dem hava ing-a egna 
medel, utan irrskränka sig deras inkomster 
till rvad som inflyter i medlemsavgifter 
eller statsunderstöd. Deras medel förslå ej 
ens till tryckning av vetenskapliga under
sökningar. Säilunda få unga forskare be-

strida hälften eller en tredjedei av tryck
ningskootnadema d'ör sina i rvetenSikaplig1a 
sällskaps pru'biikaltioner i.ntagna disputatio
ner. Forslka.rna måste ocll®i i aHmänhet 
själlvru svara för .kJostnaderna för ÖV'emätt
ning tiN de stora: kuHm,:t~språk<en av resulta
ten arv sina 'V'etensk~pliga forskningar. De 
rvetenskaplig1a sä:Uskapens ibehov hava stadigt 
ökats, enär de gamla sällskapens arbetsom
råde utvidgats och s,peciwliserats och eme
dan nya sällskap uppstått. Flere ve
tenskapliga sällskap hava även därför an
hållit, att deras ordinarie statsunderstöd 
måtte ökas, och många nya sällskap hava 
begärt att få bliVIa delaktiga av ordinarie 
statsunderstöd. För att de vet,enskapliga 
sällskapen och andra med dem jämförliga 
institutioner måtte iberedas ibättre arbets
möjligheter, är det nödvändigt att höja an
slaget för deras understödande. A v doona 
orsak föreslås,. att a momentet upptages i 
tillägg 500,000 ma:rk att utdeilas bland ve
tenskapliga sällskap, f,öreningar och insti
tutioner på sätt undervisningsministeriet, 
efter att hava i salren erhållit centralnämn
dens för vetenskap förslag, vid uppgöran
det av sin sp.ecialsbat för år 1938 bestäm
mer. b) Finlands konstaikademi har anhål
lit att personalens vid iJmnstsamlingarna i 
Ateneum och vid Sinebrychoffska samlin
garna ~ön.er, rvilka för närvarande äro oskä
:ligt lå~a, från början av nästa år måtte 
höjas ungefär till samma helopp som per
sonalens vid det dessa museer motsvarande 
nationalmuseet .och att till de anslag, som 
finnas upptagna i utgiftsstaten för nämnda 
samlingar, fördenskull måtte ibeviljas ett 
tillägg av sammanlagt 54,018 mark. För 
att ifrågavarande avlöningar bleve rättviBt 
förbiHtrade, föreslås, att anslaget för konst
samlingarna i Ateneum höjes med 35,000 
mark till 200,000 mark och anslaget för 
Sinehrychoffska samlingarna med 8,000 
mark till 88,000 mark. Tillägg 43,000 
mark.. Dispositi'onen av anslagen vore föl
jande: 
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Konstsamling.arna i Ateneum: 

Intendent, arvode .......... . 63,000:-
30,000:-
18,600:-. 
18,000:-
24,000:-

Momentets slutsumma ökas med 543,000 
mark till 3,043,000 mark. 

Amanuens, arvode ......... . 
Äldre vaktmästare, arvode o • 

Yngre vaktmästare, arvode .. 
Konservator, arvode . o •• o o. o 

Bi.ljettförsäljerska, ·arvode . o o 

För ,avlönande av 2 vakter .. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 2,370,000: -
mk 2,370,000: -
mk 2,500,000: -

Städning, sommarvikarie för 

9,600:-
16,800:-

vakterna och extra bevakning 20,000: -

Summa 200,000: -

Sinebrychoffska samlingarna: 

Intendent, arvode . o o. o o o. o o 12,000: -
Vaktmästare, biljettföl'Säljare, 

städerska . o o •• o o ••••• o. o o. 

För avlönande av 3 vakter .. 
Nattvakt ..... o •••••• o ••••• o 

Hyra för loka!len, värme och 

14,400:-
18,000:-
3,600:-

2. Penninglotteriets vinstmedel för främ
jande av vetenskap, konst och idrott (för
slagsanslag). Enligt av statsrådet den 12 
juni 1935 fattat beslut verkställas under 
år 19138 12 dragningar, av' vilkas• nettoav
kastruing staten erhålller 7:8 % samt Suoma
lainen Ooppera Osakeyhtiö och Suomen 
Kansallisteatteri Osakeyhtiö gemensamt 
22 %. Med stöd härav kan beräknas, att 
av penninglotteriets vinstmedel nästa år 
till statens förfogande skola inflyta c. 
16,500,000 mark. Ur detta belopp är av
sett att utddas: 

lyse ........ o •• o o • • • • • • • • • 40,000: -

Summa 88,000: -

A. Till vetenskapen främjande ändamål. 

l. Åt Finsk-ugriska sällskapet för publicering av finska forsknings
resandes ordboks- o. a. materialsamlingar o o •• o ••• o •• o ••••• o •• 

2. Åt Sanakirjasäätiö benämnda stiftelse för insamling a:v material 
till en ordbok över folkspråket ........ o • o • o •••• o •••••••••••• 

3. För enahanda arbete på de svenskspråkiga ;dialekternas område 
samt för publicering av det insamlade materialet . o •••••••••••• 

4. Till understödjande av en nu-finsk ordbok ....... o o • o ••••••••• 

5. Åt upprätthållaren av ,Suomen suku" benämnda forsknings
anstalt för åstadkommande av en etymologisk ordbdk över finska 
språket ...... o •• o ••••••••• o •••••••••••• o •••••••• o •••••• o o •• 

60 Till extra bidrag åt vetenskapliga sällskap och tidskrifter ..... . 
7. För inlösen till staten av professor E. N. Setäläs manuskript-

samling (sista raten av priset) .......... o •••••••••••• o •••• ,. 

8. För inlösen till staten av ibiskop J aaJkko Gummerus m~nuskript

samling i avseende å placering i Helsingfors universitets 'bi,bliotek 
9. Till understödjande av det vetenskapliga arbetet i allmänhet, 

för under året förekommande behov . o • o ••••••••••••••• o • o o o •• 

525,000:-

600,000:-

60,000:-
510,000:-

200,000:--
1,700,000:-

124,000:-

75,000:-

1,320,000:-

5,114,000: -
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B. T~'ll konsten främjande ändamål. 

l. Till understöd åt teatrar, som icke hava ordinarie andel i pen-
ninglotteriets inkomster .................................... . 

2. För Helsingfors stadsorkester ............................... . 
3. För Åbo stadsorkester .................... : ................ . 
4. För Viborgs orkester ....................................... . 
5. För Tammerfors orkest·er ................................... . 
6. För Helsingfors Teatero11kester ............................. . 
7. Bidrag åt stiftelsen för ,Helsingfors ikonservatorium ........... . 
8. Bidrag för upprätthållande av Helsingfors !konservatorium ... . 
9. mdrag för upprätthållande av Viborgs musikinstitut ......... . 

10. Åt Suomen Näyttämöiden Liitto benämnda för:bund ......... . 
11. Åt Suomen Näytelmäkirjailijaliitto benämnda förbund ....... . 
12. Åt Työväen Näyttämöiden Liitto benämnda förbund ......... . 
13. Åt Suomen Näyttämöopisto benämnda anstalt ................. . 
14. Åt Suomen Laulu benämnda kör ........................... . 
15. Åt Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto benämnda förbund .. 
16. Åt Suomen Työväen Musiilk<kiliitto benämnda fö11bund ......... . 
17. Åt Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorio :benämnda anstalt .. 
18. Åt Helsingfors, Åbo och Tammerfors folkkonservatorier gemen-

samt ..................................................... . 
19. För stödjande av ve11ksamheten vid Viipurin nuorison musiiik:ki

koulu och Viipurin kansanik:onservatorio benämnda anstalter sam-
·manlagt .................................................. . 

20. För stödjande av verksamheten vid Björneborgs folklkonserva-
t·orium .................................................... . 

21. Ått Mikkelin Mu'Siiki.nystäväinyhdistys !benämnda förening ..... . 
22. Åt Joensuun Musiikkiyhdistys benämnda förening ........... . 
23. Åt T.onik:onstnärsfönbundet i Finland ......................... . 
24. Åt Finlands Svenska sång- ooh musikförhund ................. . 
25. Åt Finska Konsdöreningen för inköp av inhemska •konstverk till 

statens i föreningens vård befintliga samlingar ............. . 
26. Åt Helsingfors Konsthalls stiftelse för avkortning av tbankskulder 

från byggnadstiden ........................................ . 
27. Åt föreningen ,Konst till skolorna" ......................... . 
28. Tilläggsbidrag för stödjande av ritsimlan i Åbo ............. . 
29. Tilläggsbidrag åt Konstföreningen i Åbo för vården av konst-

samlingarna ............................................... . 
30. Åt Snomen Koristetaiteilijain Liitto Ornamo benämnda förening 

för publicering av en illustrerad årsbok ..................... . 
31. För inköp av :tolv tavlor och tjugufyra i New Mexico och Afrika 

utförda färgskisser ur avlidna konstmålaren, professor .Aikseli 
Gallen-Kallelas konstkvarlåtenskap att införlivas med statens all
männa konstsamlingar (ännu resterande del av köpeskillingen) .. 

269 

3,400,000: -
450,000:-
200,000:-
250,000:-
100,000:-
25,000:-

300,000:-
1,300,000: -

300,000:--
30,000:-
20,000:--
40,000:-
25,000:-
40,000:-

150,000: --
70,000:-
40,000:-

25,000:-

40,000:-

5,000:-
15,000: --
10,000:-
14,000:-
15,000:-

275,000:-

50,000:-
20,000:-
40,000:-

25,000:-

12,000:-

250,000:-
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32. Till premier ävensom studie- ·och reseunderstöd åt konstnärer 
och författare samt för stödjande av det konstnärliga arbetet i 
allmänhet ................................................. . 

C. Till idrotten främjande ändamål. 

l. För inrättande av och bidrag till idrottsplaner ............... . 
2. Till ,bidrag åt gymnastik- och idrottsorganisationer ........... . 
3. Till Idrottsinstitutets garantiaktiebolag för avkortning av •bygg

nadsskulderna (fordringsägare Justitieministeriets Fångvårdsav-
delning) 900,000 mark och för fullbordande av ännu 1halvfärdiga 
och ouppförda byggnader och idrottsanordningar 150,000 mark, 
sammanlagt ............................................... . 

4. Åt detsamma för av 'Suomen Urheiluopisto benämnda institut 
anordnade kurser och läger för fysisk fostran ............... . 

5. Till understödjande av scoutorganisationernas idrottsaTbete .... . 
6. Till gymnastilk- och idrottskurser för kvinnor i Tanhuvaara, Va-

rala och Pajulahti i Nastola, gemensamt ..................... . 
7. För erläggande åt Karjalan Naisten Voimistelutalo Osa!keyihtiö 

benämnda bolag av den sista raten av det av staten !beviljade 
byggnadslånet samt till hyra för bolaget iillhöriga Tawhuvaara 
gymnastiksalsbyggnad och för uppförande av en !badstugu:bygg-
nad ...................................................... . 

8. Åt Varala Oswkeyhtiö benämnda holag för erläggande av köpe
skillingen för ett för 140,000 mark köpt tilläggsområde till den 
av <bolaget upprätthållna gymnastikinrättningen ............. . 

9. Åt Suomen Naisten Liikunta!kasvatusliitto r. y. och Suomen Voi
misteluliitto r. y. benämnda föreningar gemensamt för anord-
nande av hela landet omfattande gymnastikfester i Helsingfors 

750,000:-

8,286,000: -

480,000:-
750,000:-

1,050,000: -

200,000:-
60,000:-' 

60,000:-

150,000:-

70,000:--

sommaren 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000:-
10. Till andra under året förelmmmande, idrotten främjande ändamål 130,000:-

3. Understödjande av idrotts- och gym
nastikorganisationer (nytt). Det har an
setts nödvändigt att för understödjande 
av idrotts- och gymnastikorganisationer 
i statsförslaget upptaga ett ordinarie år
ligt anslag utöver vad dessa organisationer 
erhålla ur penninglotteriets vinstmedel. 
I enlighet med planen i motiveringen till 
föregående moment utdelas till understöd 
åt idrotts- och gymnastikorganisationer 

------~~~~~-3,100,000: -

nästa år av penninglotteriets vinstmedel 
750,000 mark. För effektivering av kurs
och distriktsverksamheten och avlöning av 
ytterligare konsulenter samt utvidgning av 
den litterära verksamheten genom förläg
gande av handledningslitteratur, föreslås, 
att utöver nämnda statsbidrag å detta mo
ment upptages ett ordinarie anslag av 
750,000 mark till understöd åt idrotts- och 
gymnastikorganisationer, vilket i främsta 
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rummet skulle fördelas mellan landets två 
största idrottsorganisationer, Finlands Gym
nastik- och Idrottsförbund samt Arbetar
nas Idrottsförbund, med iakttagande av 
samma inbördes proportion som vid för
delningen av statsunderstödet för år 1937. 
Momentet slutar å 750,000 mark. 

4 (3). Främjande av den finsk- och 
svenskspråkiga litteraturen (reservations
anslag). Momentet är oförändrat. 

5 ( 4). Tidningsmännens reseunderstöd 
och statsbidrag åt journalistförbundet. Mo
mentet är oförändrat. 

6 (5). Statens expertnämnder. Med
lemsantalet i centralnämnden för vetenskap 
har från början av detta är ökats från 8 
till 9, varför i utgiftsstaten borde uppta
gas etJt 'tiUäggsheltOjpp, motsvarande .en mefr. 
lems arvode, 1,200 mark. Till följd av den 
ökade arbetsbördan borde sekreterarens ar
vode, som nu är 7,200 mark, ökas med 
2,800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 4,000 
mark till 84,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 70,827: 50 
mk 72,366:
mk 80,000:-

7 ( 6). Vården om de av H. F. Antell 
testamenterade samlingarna. Momentet är 
oförändrat. 

8 (7). Komplettering och skötsel av Fin
landsavdelningen vid biblioteket i Turun 
Yliopisto. Momentet är oförändrat. 

9 (8). Diverse utgifter. Det åt Kansan 
Näyttämön Kannatus O. Y. för likvide
rande av Suomen Näytelmäkirjailijaliitto 
och Suomen Näyttämöiden liitto benämnda 
förbunds tillgodohavanden som engångsut
gift beviljade heloppet av 76,000 mark har 
avgått. Momentet slutar å 68,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 60,101: 50 
mk 61,215:
mk 144,000:-

10 (9). Forskningsunderstöd åt unga 
vetenskapsidkare, som ådagalagt begåvning. 
Momentet är oförändrat. 

(10). För amJJ,rdnande av Finska Veten
skapssocietetens hundraårsfest samt för ut
arbetande och utgivande av en historik 
över sällskapet ( engängsutgift). Momentet 
avgår. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 125,000:-

XV. Särskilda anslag. 

4. Diverse utgifter. A v g å r: Åt Fin
lands Fredsförbund har Riksdagen med 
stöd av en finansmotion i detta års stats
förslag upptagit ett understöd av 50,000 
mark. I finansmotionen har understödets 
beviljande motiverats bl. a. därmed att år 
1937 anordnas i vårt land för första gån
gen en nordisk fredskongress, vilken borde 
få en värdig yttre ram. Då förbundet nästa 
år icke har sådana extra utgifter, som 
en kongress medför, har understödet upp
tagits till samma belopp som tidigare eller 
12,000 mark. Minskning 38,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Suomi-Seura benämnda 
förening, som har till ändamål att upp
rätthålla förbindelser mellan utom Fin
lands gränser bosatta finnar och det gamla 
hemlandet samt att insamla material, bely
sande den finska emigrationen, har anhål
lit om ett statsunderstöd av 125,000-
150,000 mark för att upprätthålla och ut
veckla sin verksamhet. Föreningen behö
ver en byrå, vid vilken förutom en före
ståndare borde anställas arbetskraft för 
bokförings-, maskinskrivnings-, tidnings
och arkivarbetet, men föreningen har ej 
andra medel än de ink!omster, som 'härflyta 
från medlemsavgifter och privata bidrag, 
nästa år enligt beräkning c. 60,000 mark. 
För att blåsa nytt liv i den redan i åra
tal avdomnade verksamheten bland utiands
finnarna och för att anknyta och i fortsätt
ningen upprätthålla kulturförbindelsen 
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med de utom Finlands gränser boende fin
narna, föreslås att Suomi-Seura 1benämnda 
förening 1beviljas ett understöd av 100,000 
mark. Tillägg 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 62,000 
mark till 218,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 88,553: 30 
, 1936 , . . . . . . . . mk 106~172: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 156,500: -

5. Livernas samlings- och museihus 
(nytt) (engångsutgift). Av det ,finsk!be
släktade liviska folket finnas kvar endast 
något över ett tusen i Lettland bosatta 
fiskare. Detta folk är av den a1lra största 
betydelse för forskningen beträffande den 
finska stammens historia och kultur samt 
för språkvetenskapen. För att bevara 
kvarlevorna av det liviska folkets kultur 
liksom av folket självt oclh dess språk ihar 
också under senaste tid arbete utförts i 
Finland, Estland och Ungern, men >fram
förallt i Lettland. Vid den sommaren 
1936 i Reval föranstaltade finsk-ugriska 
kulturkongressen diskuterades ibl. a. åstad
kommandet av ett samlings- och musei1ms, 
som liverna länge 1haft ett trängande be
hov av. Enligt uppgjorda ritningar har 
uppförandet av huset 1berä:knats kosta c. 
700,000------'800,000 finska mark. Liverna 
hava •för detta ändamål tomt och material, 

som motsvara inemot hälften av byggnads
kostnaderna. Dessutom har estländska sta
ten för ändamålet skänkt medel motsva
rande i vårt mynt c. 125,000 mark under 
förutsättning att från Finland ibeviljas ett 
med befolkningssiffran proportionellt be
lopp. Till följd härav har Finsk-ugriska 
kulturkommitten anhållit att för uppfö
rande av livländarnas samlings- oeh musei
h-.:ls i nästa års statsförslag måtte upp
tagas ett anslag av 350,000 mark, vilket 
observerats å detta moment såsom engångs
utgift. Momentet slutar å 350,000 mark. 

6. Förbättrandet av timarvodena vid lär
domsskolorna, seminarierna och abnorm
skowrna (nytt). Det har ansetts skäligt, 
att de ordinarie lärarnas vid lärdomssko
lorna, seminarierna och abnormskolorna ar
voden ·för övertimmar och timlärarnas tim
arvoden höjas så, att åt alla ordinarie lä
rare oeih åt de timlärare, vilka avlagt ifilo
sofiekandidat- eller därmed j-ämförlig 
examen, er·lägges 1,400 mark för eveeko
timme om året oclh åt de timlärare, vilka 
icke avlagt sådan examen, 1,225 mark för 
veckotimme om året. För detta ändamål 
har ett tilläggsanslag av 2,400,000 mark 
beräknats ibliva erforderligt, vilket ·föreslås 
att beviljas å detta moment. Momentet slu
tar å 2,400,000 mark. 
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Jämför&lllde twblå över utgifterna. under 10 huvudtiteln., ·sa.mman:stä.llda. ka.piJtelvis 
för åren 1935-1938. 

! Förslag för år 1938 l 
Kapitel 

Utgift i Utgift statsförslaget 

l 
itr 1935 

l 
år 1936 år 1937 Ökning + Summa 

Minskning-

I. Undervisningsministeriet .. 695,929:50 699,444:50 718,100 + 86,900 . 805,000 
II. Lutherska kyrkan ........ 5,260,383: 20 5,361,825: 60 6,648,400 - 183,700 6,464,700 

III. Grekisk-katolska kyrkan .. 891,776:25 1,071,597: 20 1,077,800 + 47,200 1,125,000 
IV. Helsingfors universitet .... 32,695,659: 10 33,347,790: 15 35,548,800 + 6,125,600 41,674,400 
v. skolstyrelsen ............ 2,499,470: 45 2,588,845: 80 2,586,900 + 327,400 2,914,300 

VI. Lärdomsskolorna ........ 105,410,315: 10 111,775,552:55 114,125,900 + 5,065,600 119,191,500 
VII. Folkskoleväsendet ........ 302,717,099: 95 320,805,016:- 324,740,400 +15,630,100 340,370,500 

VIII. Abnormskolorna 6,191,638: 95 6,503,601: 25 6,726,300 + 464,200 7,190,500 
IX. statens biblioteksverksam-

het .................... 2,779,555:45 3,155,493: 40 3,584,200 + 506,600 4,090,800 
X. Socialt upplysningsarbete . 17,190,756:30 17,782,411: 10 18,570,000 + 1,450,000 20,020,000 

XI. statsarkivet ............ 902,889:25 864,280:95 1,016,200 + 83,500 1,099,700 l 
XII. Landsarkiven ............ 690,088:20 874,493:35 920,200 + 34,200 954,400 

XIII. Arkeologiska kommissionen 2,104,579: 35 2,423,234: 85 2,352,100 + 449,800 2,801,900 

XIV. ~chlf&~~~. ~e.t~~~~~~·. ~~~~~ 19,488,287: 40 19,716,068: 15 22,573,000 + 1,096,000 23,669,000 
XV. Särskilda anslag ......... 1,697,865: 20 690,166:40 862,500 + 2,812,000 3,674,500 ' 

Summa l 501,216,293: 65 1527,659,821: 25 ! 542,050,800 l +33.995,400 l 576,046,200 i 

3217-37 35 



274 11 Bt. 

Elfte Huvudtiteln. 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande förvaltnin~renar. 

I. Lantbruksministeriet. 

1. Avlöningar. A v g å r: På grund .av 
att enligt lagen den 6 november 1936 
vid landbruksministeriet från början av 
år 1938 inrättas en avdelning för ko
lonisationsärenden, har från lantbruks
ministeriets allmänna avdelning överförts 
l yngre regeringssekreterartjänst med 
63,000 mark i grundlön till byrån för 
statsmarkerna vid lantbruksministeriets av
delning för kolonisationsärenden under 11 
Ht. II kap. l mom. Minskning 63,000 
mark. 

T i 11 k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 64,500 mark och 
i ålderstillägg 4,800 mark eller samman
lagt 69,300 mark. b) Enligt vid propositio
nen fogad bilaga antecknas i grundslöns
tillägg 7,500 mark och i ålderstillägg 800 
mark eller sammanlagt 8,300 mark. c) För 
lagenliga ålders- och familjetillägg erford
ras ytterligare 5,000 mark. d) Till följd av 
det utomord~ntligt stora antalet ärenden ,. 
som skola belhandJas å veterinäravdelnin
gen, har avdelningsveterinären, till vars 
åli~gganden bl. a. hör att föredraga ä.renden 
~·örande lmntroll av animaliska <födoämnen, 
1cke kunnat ·företaga nödtvändiga tjänste
resor till de inr,ättnmgar landet runt, vil\ka 
utöva kontroll ooh hedriva ,fö:Mdl~g av 
livsmedel, ·o·ch ej heller handlägga dessa 
ärenden utan fackmannahjälp. Förden
skull antogs den l januari 1935 vid 
v.eterinäravdelningen en övervakare av kött
och mjölikkontrollen med ett årligt arvode 

av 52,500 mark. Då sedan dess i landet 
inrättats talrika nya slakterier, kött
kontro1lanstalter, korv.frubriker och mj()l~ 

kontroLlanstalter och genom la:g förordnats 
om exportkontrolil. av fj,äderfå och mat
nyttigt vilt och som bäst .förslag uppgöras 
angående kvalitets- och exportkontmil wv 
hudar, mj,ölk!kontroll, ·livsmedelskontroll 
m. m., har övervakarens av kött- och m:j,öl!k
kontrollen 'åligganden ökats och !komma 
fortfarande att ökas i sådan grad, att för 
handhavandet av dessa ärenden borde fås 
en ordinarie tjänsteman. Genom att 
tjänsten uppiföres på ordinarie stat kunde 
dess innelhavare mera självständigt och 
under större a;nsvarilghet f,öredraga '()W 
ber:eda allla ·det nu ]frågavaraude området 
berörande ärenden, varvid samtidigt en 
nödvändig ar!betsfördelning kunde genom
flÖras på avdelningen. Med anledning av 
vad ovan anförts föreslås, att övervakarens 
av kött- och mjölkkontrollen arvodesbefatt
ning ombildas till en andra avdelnings
veterinärtjänst med ~2,500 mark i grund
lön, motsvarande det nuvarande arvodet. 
e) Bitr.ädande vaktmästarbefattningen i 
. ' v1lken arvodet är !12,000 mark, f,öreslås om.. 

bil<dad till yngre varotmästanbefattning med 
13,1500 mank i grundlön, vilket aiLltså för
anleder ett tillägg av ,1,600 mark. 

Tilläggen sammanlagt 84,100 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 21,100 
mark till 1,024,600 mark. 

År 193'5 (boksl.) ....... mk 9·79,17'3:-
, 1936 , . . . . . . . mk 983,321: 95 
, 19i37 (statsförsl.) mk 1,003,500: -
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n. Lantbruksministeriets avdelning för 
kolonisationsärenden. 

I enlighet med lagen den 6 november 
1936 om inrättande vid lantbruksministe
riet av en avdelning för k0i1onisationsären
den föresläs att i sarniband med lantlb:rmks
ministeriet inrättas en särskild avdelning 
för kolonisationsärenden. Denna avdelning, 
som har sj.älviständi!gt räkenskapsväsende, 
kommer i huv:udsalk att arbeta skilt från 
lantbruksministeriet, varför det ansetts 
sakenligt, att avdelningen f.ör ~olonisations
ärenden i sin helhet upptages under ett 
sär,gkilt kapitel U med rwbrik ,Lantibruks
ministeriets avdelning för kol'<misations
ärend!en' '. Då denna avdeilning är bitdad 
av -den: tidigare kolooisationsstyrelsen, 
komma innehavare av tjänst eller befatt
ning vid kolonisationsstyrelsen att över
föras till motsva·rand!e tj>änster oc:h befatt
ningar vid avdelningen för kolonisations
ärenden. Dessutom har från lantbruksmi
nisteriets allmänna avdelning l yngre re
geringssekreterartjänst ansetts kunna över
föras till byrån för statsmarker vid avdel
ningen för kolonisationsärenden. Å andra 
sidan har åter, då behandlingen av vissa 
kolonisationsärenden komm·er att överföras 
till forststyrelsen, föreståndar- och lant
lbruksingenjörstjänsterna vid ingenjörskon
toret i kolonisationsstyrelsen överförts till 
forststyrelsen, där i sin tur föreslagits in
rättande av en särskild avdelning för kolo
nisationsärenden. 

Nedanstående moment motsvara i huvud
sak de förra momenten under kolonisations
styrelsen. 

1. Avlöningar. a) I enlighet med lagen 

den 6 november 1936 om inrättande vid 
lantibruksministeriet av en avdelning för 
kolonisationsärenden kunna vid denna av
delning inrättas tjänster med både avtals
lön och grundlön. Vid avdelningen för ko
lonisationsärenden föreslås inrättande av 
41 tjänster och befattningar med grundlön, 
vilkas samfällda utgift är 1,417,500 mark 
(se förteckningen). De nuvarande avlö
ningsutgifterna vid kolonisationsstyrelsen 
äro 1,370, 700 mark, vadan tillägget till 
dessa utgifter är 46,800 mark. b) För av
löning av innehavare av ordinarie och 
exratordinarie tjänster och befattningar 
vid kolonisationsstyrelsen har härjämte å 
olika moment årligen använts c. 350,000 
mark, vilken utgift det fortfarande blir 
nödvändigt att erlägga under andra mo
ment. c) För arvoden och resekostnads
ersättningar åt den i lagen förutsatta 
kommissionen föreslås reserverande av 
25,000 mark. d) För ålders- och fa
miljetillägg har vid kolonisationsstyrel
sen hittills reserverats 109,800 mark. 
Härutöver erfordras enligt uppskattning 
140,000 mark, vadan tillägget är 30,200 
mark. e) Kolonisationsfondens förvalt
nings- och övriga utgifter bestridas en
ligt lagen den 6 november 19,3'6 angiående 
kolonisationsfonden ur denna fonds egna 
medel. 

Avlöningsutgifterna uppgå sålunda sam~ 
manlagt till 1,582,500 mark. Då motsva
rande ut,gifter i kolonisationsstyrelsen varit 
1;4J80,•500 mark, utgör det under avlönings
momentet genom omorganisationen tillkom
mande tillägget alltså 102,000 mark. 

Momentet slutar å 1,582,500 mark. 

År :19~315· (boksl.) de olika momenten sammanlagt .... mk 2,;3'94,374: '50 
mk Q,,362,4:70:
mk 1,480,500:-

" i1936 " " " " , 
, il93i7 (statsfö:rsl.) sammanlwgt .................. . 
, 11937 ·de ol:ika momenten sammanlagt enligt upp-

skattning ................................ . mk 2,431,404: -

Som 'bilaga följ.er i slutet en .förteckning över de före.slagna tjänsterna. 
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2. Resekostnad-et· (förslagsanslag) . Då de 
tidigare ur medel för :den speciella :ko1oni
sationsv·erksamheten bestridda resekootna
derna komma att erläggas ur detta anslag, 
ökas resekostnaderna med ~5,000 mark, 
vadan momentet slutar å 't20,000 mark. 

År 19135 (boksl.) 
, !1'936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 82,.805: 80 
mk 8~,726: .so 
wk 95,000:-

3. Expensmedel. Förhrrukningen av för
nödenheter vid hela avdelningen o0h övriga 
utgifter av detta slag, av vilka ·en bety
dande del tidigare bestritts ur me:del för 
den speciella kolonisationsverksamheten, 
skola nU' hestridas ur detta anslag, varför 
momentets slutsumma ökas med 60,000 
mark till iH5,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 193.6 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 84,285: 65 
mik 84,948: 95 
mk 85,000:-

6. Tryckningskostnader. Avdelningens 
samtliga tryckningsarbeten, av vilka en del 
tidigare bestritts med medel för den spe
ciella kol'0nisationsverksamheten m. fl. me
del, skola nu bestridas ur detta anslag. 
Jämväl ·förnyelsen av :blanketter m. m., som 
betingas a·v avdelningens .ombildning, öka 
tillfälligt tryckningskostnaderna. Anslaget 
föreslås höjt med 60,000 mark, varav 
40,000 mark utgör en engångsutgift. Mo
mentet slutar å 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (:statsförsl.) ..... . 

mk 49,771:
mk 50,000:
mik 60,000:-

7. Undersökning av marker för koloni
sation (förslagsanslag). stadgandena i den 
nya kolonisationslagen av den 6 november 

1936, vilka avse att anskaffa jord för kolo
nisationsändamål, förut•om från stat®s 
marker, i främsta rummet :på frivillig väg 
och först därefter genom expropriation, 
öka undersökningarna om ma:vkernas iämp
lighet för kolonisation. Detta förutsätter 
avlönande av arbetskrafter såväl för under
sökningar, som skola utföras på fältet, som 
även vid avdelningen för kolonisations
ärenden ~v:ensom utgifter för kontorsför
nödenheter, apparater m. m. Ur detta an
slrug skola jämväl bestridas de kostnader, 
som härflyta •av markundersökningar, som 
verkställas av forststyrelsen. Till anslaget 
föreslås ett tiLlägg av 275,000 mar:k, vadan 
momentet slutar å 600,000 mark. 

År 1935 (.boks l.) . . . . . . . . mk 210,687: -
" 1936 " . . . . . . . . :mk 235,507: 90 
, 1937 (statsförsl.) ..... mä 325,000:-

8. Köpvittnesarvoden (förslagsansLag). 
Då enligt 76 § l mom. i kolonisaltionslagen 
den 6 november 1936 de däri nämnda över
låtels!iliandlingarna uppgöras utan att köp
vittne bestyrker dem, kan anslaget minskas 
med 10,000 mark, vadan momentet slutar 
å 30,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 34,850:
mk 39,940:
mk 40,000:-

Förteckning öv.er föreslagna t,jänster och 
befattningar. 

De av förenämnda omorganisation av äm
betsverken föranledda överföringarna · a v 
tjänster och ·befattningar och för dem för,e
slagna avlöningar framgå av ·följande 
tablå: 
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I. Lantbruksministeriet. 

1. Avlöningar. 

A l l m ä n n a a v d e l n i n g e n. 

l referendarieråd, kanslichef, grundlön . . .......... . 
l referendarieråd, grundlön . . .................... . 
2 äldre regeringssekreterare, grundlön 69,000 mk ... . 
l yngre :regeringssekreterare, grundlön 63,000 mk ... . 
2 notarier, grundlön 27,000 mk ................... . 
6 :r.enskriverskor, grundlön 18,000-19,500 mk 

V e t e r i n ä r a v d e ·l n i n g e n. 

l •byråchef, grundlön ............................. . 
l avdelningsveterinär, g~undlön ................... . 
l andra avdelningsveterinär, grundlön ............ . 
2 notarier, grundlön 27,000 mk ................... . 
l renskriverska, grundlön ........................ . 
Arvoden åt sakkunniga ........................... . 
Specialgranskning av djurläk~rnas reseräikningar ... . 

A ll m ä n n a a v d e 1 n i n g e n s o c h v e t e r i n ä r-
avdelningens gemensamma. 

l registrrutor, grundlön ........................... . 
l notarie, grundlön .............................. . 
l renskriversika ( registratorsbiträde), grundlön ..... . 
l wldre vaktmästare, grundlön . o o o o o o o o o o o o • o • o • o o o 

2 ygre vaktmästare, grundlön 19,500-13,500 mk ... . 
Ålderstillägg .................................... . 
Familjetillägg ................................... . 

II. Avdelningen för kolonisationsärenden vid 
lantbruksrninisteriet. 

81,000:-
75,000:-

138,000:-
63,000:-
54,000:--

112,500:-

75,000:-
63,000:-
52,500:-
54,000:-
18,000:-
10,000:-
12,000:-

30,000:-
27,000:-
18,000:-

·21,000:-
33,000:-
84,000:-
3,600:-

Avdelningschef, grundlön ...................................... . 

I. Allmänna byrån. 

Byråchef, grundlön .............................. . 
l äldre regeringssekreterare, grundlön ............. . 
l yngre regeringsseikreterare, grundlön ............. . 
l arkitekt, grundlön ............................. . 
l notarie av högre avlöningsklass, grundlön ........ . 
l kontorsbiträde av högre avlönings:ldass, grundlön 
1 kontorsbiträde av lägre avlöningsklass, grundlön ... 

69,000:-
69,000:-
63,000:-
57,000:-
27,000:-
211,000:-
18,000:-

277 

1,024,600:-

87,000:-

324,000:-
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II. By1·ån för enskilda mar·ker. 

Byråchef, grundlön .............................. . 
2 agronomer av högre avlöninggklass, grundlön 

52,500 ntk ........ , ........................... . 
2 agronomer av lägre avlöningsklass, grundlön 

48,000 mk ................................... . 
2 notarier av lägre av1öningsklass, g.rundlön 24,000 mk 
2 ikontorsbiträden av högre a:vlöningsklass, grundlön 

21,000 mk ................................... . 
l kontorsbiträde av lägre avlöningsklass, grundlön .. 

III. Byrån för statens marker. 

Byråchef, grundlön . . ............................ . 
l agronom av iägre avlöningsklass, grundlön ....... . 
l byråsekreterare, grundlön ....................... . 
l lwntorshiträde av högre aNlöningsklass, grundlön 

R ä k e n s k a p s b y r å n. 

överkamrerare, grundlön ......................... . 
2 bokförare, grundlön 24,000 mk ................. . 
l kontorsbiträde av lägre avlöningsklass, grundlön 

A v d e il n i n g e n s g e m e ris a m m a. 

l aktuarie, grundlön ........................... . 
l arldva.rie, grundlön ........................... . 
l registrator, grundlön ......................... . 
2 kontorsbiträden av högre avlöningsklass, grundlön 

21,000 mk .................................. . 
l kontorsbiträde av lägre avlöningsklass, grundlön .. 
7 renskriverskor, grundlön 18,000 mk ............. . 
l äldre vaktmästare, grundlön ................... . 
l yngre rvaktmästare, grundlön ................... . 

69,000:-

105,000:-

96,000:-
48,000:-

42,000:-
18,000:-

69,000:-
48,000:-
48,000:-
21,000:-

57,000:-
48,000:-
18,000:-

43,500:-
24,000:-
27,000:-

42,000:-
18,000:-

126,000:-
21,000:-
18,000:-

Summa 

378,000:-

186,000:-

123,000:-

319,500:-

1,417,500:-

Å följande sida finnes jämförande ta
bell över huru innehavarna av tjänster och 
befattningar vid kolonisationsstyrelsen över-

föras till nya tjänster och befattningar 
samt deras avlöningar. 
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överföringar från kolonisa.tionsstyrelsen till avdelningen för kolonisationsä1·enden vid 
lantbrwksministeriet. 

Föreslagen avlö-

l 
Föreslagen tjänst eller Nuvarande ning vid avdel- Nuvarande Föreslagna N uvarande tjänst eller befattning vid avdel- avlöning i kolo- ningen för kolo- Tillägg för en avlöningar avlöningar befattning i koloni· ningen för kolonisations nisationssty- nisations ären- mk sammanlagt sammanlagt l sationsstyrelsen ärenden vid lant- re Isen den vid lant- m k m k 

l 
bruksministeriet (för en) l bruksministeriet 

(för en) 
l 
l 

11 Ht. XV: l. l 
l 

l överdirektör ..... 1 avdelningschef 81,000 87,000 6,000 81,000 87,000 l 
grundlön grundlön l l assessor ......... l kolonisationsråd, 63,000 69,000 6,000 63,000 69,000 

chef för all- grundlön grundlön 
männa byrån 

69,000 l kolonisationsråd .. l kolonisationsråd, 63,000 6,000 63,000 69,000 
chef för byrån grundlön grundlön 
för enskilda 

69,000 l marker 
l kolonisationsråd .. 1 kolonisationsråd, 63,000 69,000 6,000 63,000 

chef för byrån grundlön grundlön 
för statens mar-
k er 

l bitr. kolonisations- 1 äldre regeringsse- 52,000 69,000 16,500 52,500 69,000 
råd ·········· kreterare grundlön grundlön 

1 chef för byggnads- l arkitekt 52,500 57,000 4,500 52,500 57,000 
b vrån grundlön grundlön 

9,000 l l kanirerare ....... 1 överkamrerare 48,000 57,000 48,000 57,000 
gnmdlön grundlön 

1 bokförare ....... 2 bokförare 24,000 24,000 24,000 48,000 
grundlön grundlön 

1 aktuarie ........ 1 aktuarie 39,000 48,000 9,000 39,000 48,000 
gnmdlön grundlön 

24,000 l 1 expeditör ....... l registrator 24,000 27,000 3,000 27,000 
· grundlön grundlön 

6 äldre kontorsbi- 6 kontorsbiträd. av 18,000 21,000 3,000 108,000 126,000 
träden ........ h~ avlönings- grundlön grundlön 

ass 
4 yngre kontorsbi- 4 kontorsbitr. av 16,800 18,000 1,200 67,200 72,000 

träden ........ lägre avlönings- grundlön grundlön 
klass 

2 äldre renskriver- ) 18,000 36,000 
skor ......... 'J 7 renskriverskor grundlön 18,000 

4 yngre renskriver- 16,800 grundlön 67,200 126,000 
skor .......... grundlön 

1 arkiv., som tillika l arkivarie 24,000 24,000 24,000 24,000 
uppgör förteckn. arvode grundlön 
över arrendeavg. 

l äldre vaktmästare 16,800 21,000 4,200 16,800 21,000 l vaktmästare 
arvode grundlön 

l biträd. vaktmäs- 1 yngre vaktmäs- 12,000 18,000 6,000 12,000 18,000 
tare .......... tar e arvode grundlön 

Summa 841,200 
Nya tjänster: 

1 yngre regerings- 63,000 63,000 
sekreterare grundlön 

2 agronomer av 52,500 105,000 
högre avlö- grundlön 

Dingsklass 
48,000 144,000 3 agronomer av 

lägre avlönings- grundlön 
klass 

48,000 l 1 byr.lsekreterare 48,000 
grundlön 

l notarie av högre 27,000 27,000 
avlöningsklass grundlön 

2 notarier av lägre 24,000 48,000 
avlöningsklass gnmdlön 

Summa f 1,417,500 
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Kolonisationsfonden. 

l 
l 

No-oO. l F~~-l 
Föreslagen 

avlöning 

Föreslagen tjänst eller befatt- l J'!.n~ar~nde 
vid avdel-

Nuvarande tjänst eller ! ningen för Tillägg ning vid avdelningen för · av!om!'g 1 kolo- kolonisa- _.,,,_ O<Oow'"'" l befattning i koloni- kolonisationsärenden vid [ msatiOnssty-
i tionsären- för en sammanlagt samman-

sationsstyrelsen lantbruksministeriet relsen den vid m k 
m< l ~ (för en)· lantbruks-

l 1 ministeriet 

l i 
(för en) 

l 

l l 
l agronom ........ l agronom av lägre av l ö- 36,000 

l 
48,000 i 48,000 

ningsklass arvode l 
l kammarförvant .. l kamrerare 39,000 

l 
43,500 

l 
4,500 39,000 43,500 

grundlön arvode 
l byråsekreterare 43,500 43,500 

arvode J l 

l huvudbokförare 30,000 

l 
30,000 

arvode 
l bokförare 24,000 

! 
24,000 

arvode 

l 

2 kontorsbiträden av högre 21,000 l 42,000 
avlön. klass arvode i 

l kontorsbiträde ... 3 kontorsbiträden av lägre 18,000 18,000 l 54,000 
l )) ... avlöningsklass 12,000 arvode l l 

Summa l 285,000 

Vid kolonisationsstyrelsen uppföras på indragningsstat. 

l 

l l ; l Nuvarande avlö- Nuvarande av-
Nuvarande tjänst eller befatt- Tillägg löningar sam- l . ning i kolonisa-

l 

l 
ning i kolonisationsstyrelsen f tionsstyrelsen för en manlagt 

l m k m k 
l 

l ! 

l 
l l 
l 

l kåroroarförvant ................................. 39,000 l (Överförd till kam- 39,000 
l rerare vid koloni-

l förest. för forstkontoret ......................... l 48,000 
l sationsfonden) 

48,000 
2 äldre kartritare ................................. l 21,000 42,000 l i 

Summa l l l 129,000 

Från kolonisationsstyrelsen övMföras till forststyrelsen. 

l 

l förest. för ingenjörkontoret ······················ 63,000 l 63,000 

l lantbruksingenjör 
grundlön 

l ............................... 48,000 4,500 52,500 
grundlön 

l bitr. förest. för forstkontoret ···················· 39,000 ! 13,500 52,500 
Summa l 150,000 l l 168,000 
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lU. Lantmäteristyrelsen. 

1. Avlöninga1·. T i l l k o m m, e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i lönetillägg 120,900 
mark och i ålderstillägg 12,240 mark eller 
sammanlagt 133,140 mark. b) Enligt vid 
propositionen fogad bilaga antecknas i 
grundlönstillägg 51,000 mark och i ålders
tillägg 5,100 mark eller inalles 56,100 
mark. c) För lagenliga ålders- och familje
tillägg upptages i tillägg 25,000 mark. 
d) Vid lantmäteristyrelsen finnes ej, 
såsom i andra motsvarande ämbetsverk, 
någon 
ha vas 

ordinarie kamrerare, utan hand
kamrerarens vid lantmäteristy-

relsen göromål av en ingenjör vid av
delningen för skiftesverket. Denna an
ordning härstammar från de tider, då 
lantmä,teristyrelsens Täkenskapsväsende jäm
fört med nu, ännu var mycket obetydligt 
och då den ingenjör, som handillade kam
rerarens åligganden, alltså hade tid att 
omhänderhava även andra än de egentligen 
på kamreraren ankommande uppgifterna. 
Sedan lantmäteriväsendet utvecklats till sin 
nuvarande omfattning och verksamheten be
tydligt utvidgats, tager skötandet av kam
rerarens åligganden vede11börande tjänste
mans hela tid i anspråk. De stora belopp 
statsmedel, som !bokföras i lantmäteristy
relsen, år 193'5 mk 40,166,794: 94 och år 
1936 mk 38,720,358: 36 förutsätta även 
ordinarie kamrerare i lantmäteristyrelsen. 
Fördenskull och då å lantmäteristyrelsens 
avdelning för skiftesärenden, i anseende 
till att de dä:r 'behandlade ·ärendena ökats 
konstant och i hög grad, erfordras extra 
arbetskraft, föreslås, att vid lantmäteristy
relsen inrättas en ikamrerartjänst med 
48,000 mark i grundlön. e) För närva
rande har i utgiftsstaten till lantmäteri
styrelsens disposition beviljats 24,000 mark 
för avlönande av två ex,traordinarie :byrå
biträden. Då denna avlöning är alltför 

3217-37 

ringa, föreslås, att för ändamålet måtte <be
viljas utöver det tidigare anslaget ytter
ligare 9,600 mark, varvid åt byråbiträdena 
kunde erläggas ·ett arvode mot,svarande 
yngre renskriverskas grundlön eller 16,800 
mark om året. Tillägg 9,600 mark. f) 
Kartläggningsar:betena å civila sektionen av 
lantmäteristyrelsens topografiska :byrå 
'hava sedan år 1923 huvudsakligen varit 
koncentrerade på de karelska gränstrak
terna vid La,doga, över vilka erhållandet av 
topografiska kartor anses vara av vikt med 
hänsyn till landets försvar. Då emellertid 
efterfrågan på topografiska kartor sär
skilt över för turist- och idrottseX'kursioner 
lämpliga trakter år för år växer, erfordras 
för utförande av dessa karHäggningsal'lbe
ten å lantmäteristyrelsens avdelning för 
kartverksal'lbeten två extraordinarie to
pografer med ett årsarvode av 30,000 
mark, varför å momentet föreslås ett till
lägg av 60,000 mark. g) Å kartografiska 
byrån vid lantmäteristyrelsens avdelning 
för kartverksarbeten finnas 12 extraolldi
narie kartritare, av vilka flertalet stått i 
lantmäteristyrelsens tjänst 7-9 år. Då den 
alltjämt ökade arbetsmängden på byrån 
kräver, att alla dessa fortfarande hållas 
i lantmäteristyrelsens tjänst, och det icke 
är sakenligt att hålla ett så stort antal av 
dem på extraordinarie stat, föreslås, att 6 
extraordinarie kartritarbefattningar om
bildas till ordinarie yngTe kartritarbefatt
ningar med 18,000 mark i grundlön. Här
för erfordras 108,000 mark. Då å andra 
sidan det å momentet rbefintlig'a anslaget av 
220,800 ma11k för avlönande av extraordi
narie kartritare med anledning härav ned
går med 90,000 mark, erfordras, för att 
antalet befattningshavare fortfarande må 
förbliva detsamma som för närvarande, i 
tillägg 18,000 mark. h) Nyskifte är ekono
miskt den viktigaste lantmäteriförrätt
ningen. Därigenom avlägsnas på ett skif
teslagsområde rådande oförmånliga skiftes
förhållanden och dessa ordnas i överens-

36 
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stämruelse med tidens krwv i fråga om 
lant- och skogshushållningen. De både sta
ten och skiftesdelägarna åsamkade kostna
derna äro också avsevärda. Till följd av 
nyskiftenas betydelse är det nödvändigt att 
oaV'brutet följa och övervaka deras behand
ling, emedan onödigt dröjsmål eller för
rättningens dåliga utförande medför stor 
ekonomisk skada för skiftesdelägarna. I 
lantmäteristyrelsen och lantmäterikontoren 
ibör även i mån av möjlig'het utförandet av 
nyskiftesförrättningar övervakas. Till 
följd av de ringa aDbetskrafterna har denna 
övervakning emellertid ej kunnat ordnas så 
effektiv som sa:kens 'beskaffenhet skulle 
fordra. Den övervakande myndigheten 
borde allt emellan kunna besöka förrätt
ningsplatsen och där tillsammans med för
rättningsingenjören rådgöra om förekom
mande och av honom iakttagna omstän
digheter samt meddela de föreskrifter och 
råd, vartill skäl anses föreligga. Att 
på detta sätt följa och leda förrätt
ningen på förrättningsplatsen kan för 
närvarande endast sällan komma i fråga. 
En effektivare övervakning och led
ning är emellertid ofrånkomlig särskilt 
nu, då framställningar om nyskifte göras i 
större omfattning än förut. Likaså vore 
det nödvändigt att även andra viktigare 
skiftesförrättningar <bleve övervakade på 
ett effektivt sätt. Då man med den nu
varande arbetskraften ej kan anordna en 
tillräckligt effektiv övervwkning och led
ning, 1borde vid lantmäteristyrelsen till en 
början såsom extraordinarie, inrättas en 
tj<änst, vars innehavares uteslutande skyl
dighet vore att leda och överva;ka nyskiftes
och andra viktiga skiftesförrättningar i 
lhela landet. Till inspektör för skiftesför
rättningarna borde fås en kompetent, erfa
ren och för sin uppgift intresserad person, 
för vars årslön skulle erfordras 63,000 
mark. ]'ör nämnda ändamål föreslås alltså 
under momentet 63,000 mark. i) Vid lant
mäteristyrelsen finnes en första :kartograf-

tjänst med 43,500 mark i grundlön, fyra 
andra kartograftjänster med 30,000 mar:k i 
grundlön och åtta tredje kartograftjänster 
med 28,500 mark i grundlön. Då det ej 
längre är nödvändigt ~tt 'bibehålla första 
kartograftjänsten, som nu är vakant, i en 
så hög löneklass och det å andra sidan 
åter visat sig nödvändigt att åtminstone åt 
två kartografer kunde betalas bättre lön 
än andra kart,ografs avlöning, föreslås be
träffande kartograftjänsterna en sådan 
omställning att grundlönen i första karto
graftjänsten sänkes till 36,000 mark 
(minskning 7,500 mark) och att av tredje 
kartograftjänsterna en ombildas till första 
kartograftjänst (tillägg 7,500 mark). Denna 
anordning föranleder ej något tillägg. 

Momentets slutsumma ökas med 412,900 
mark till 3,694,200 mark. 

År 1935 (ibaksl.) ....... mk 3,114,102:-
, 193'6 , ....... mk 3,203,145: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 3,281,300:-

2. Resekostnader (förslagsanslag). Då 
det nuvarande anslaget å momentet iCke 
förslår till utgifter, som föranledas av nöd
vändiga inspektions- m. fl. resor, föreslås 
till detsamma ett tillägg av 10,000 mark, 
vadan momentet slutar å 25,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 ( statsförsl.) 

mk 30,818:
mk 19,738:
mk 15,000:-

3. Expensrnedel. Beroende på ökningen 
av åligganden, som ankomma på lantmä
teristyrelsen, och arkivets tillväxt har det 
nuvarande anslaget under momentet trots 
all sparsmilhet befunnits alltför litet, var
för å momentet föreslås ett tillägg av 
20,000 mark. Momentet slutar å 110,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 ( statsförsl.) ..... . 

mk 89,966: 65 
mk 89,921: 92 
mk 90,000:-
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5. Tryckningskostnader. :Med ökningen 
av tryckalster, som skola utgivas på försorg 
av lantmäteristyrelsen och den ökade för
brukningen av formulär och blanketter har 
det för tryckningskostnader reserverade 
anslaget visat sig alltför litet, varför an
slaget under momentet föreslås förhöjt med 
10,000 mark. Momentet slutar å 60,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ..... . 

mk 49,937: 05 
mk 49,733: 50 
mk 50,000:-

8. Anskaffning av motorfordon åt lant
mäteristyrelsen (engångsutgift). Lantmä
teristyrelsens 10 år gamla personautomobil 
av Hudsontyp måste såsom slutkörd sättas 
ur bruk. I dess ställe erfordras en ny per
sonautomobiL Dessutom erfordras för 
flyg'bildskartläggningen en lätt lastautomo
biL För anskaffning av dessa automobiler 
föreslås beviljande av 110,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mar och blir 110,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ...... mk 70,000:-

9. Anskaffning av för stadsplanemät
ningar erforderliga apparater till lantmä
teristyrelsen (engångsutgift) (nytt). Vid 
utförandet av stadsplane+nätningsarbeten 
på grund av förordningen den 21 juni 
1935 om stadsplanemätningar enfordras 
vid lantmäteristyrelsen tvenne teodoliter, 
vilka tillsammans kosta 35,000 mark, en 
reduktionstakymeter till ett pris av 55,000 
mark och en polarkodinatograf till ett pris 
av 5,000 mark. För anskaffning av dessa 
föreslås beviljande av 95,000 mark. 

Momentet slutar å 95,000 mark. 
10. Lantmäteristyrelsens kartbokspubli

kationer (reservationsanslag) (nytt). a) 
Lantmäteristyrelsens i bokform år 1927 
tagna tredje upplaga i 15,000 exemplar 
av den i skalan l : 400,000 utgivna 
Finlands karta begynner bliva slutsåld. 
Fördenskull är det nödvändigt att utarbeta 

en ny upplaga. Denna gång är avsikten 
att taga en upplaga på 10,000 exemplar, 
för vilken kostnadsförslaget är följande: 
tryckning 250,000 mark, papper 150,000 
mark och inbindning 100,000 mark eller 
sammanlagt 500,000 mark. Ge1wm för
säljningen hava 750,000 mark beriiimats 
inflyta till staten. b) De två upplagorna 
av lantmäteristyrelsens i bokform utgivna 
,Autoilijain tiekartta" hava redan några 
år varit slutsålda. Då denna karta emel
lertid allt fortfarande efterfrågas av all
mänheten, är det skäl att ånyo utgiva en 
sådan, ehuru efter ett annat system. En 
planerad upplaga på 1,500 exemplar har 
beräknats kosta 150,000 mark. 

För utgivandet av dessa kartböcker före
slås ibeviljande av 650,000 mark. Då åt
minstone hela upplagan av ,Finlands 
karta'' synbarligen ej kan fås i11bunden 
under år 1938, föreslås momentet som re
servationsanslag. 

Momentet slutar å 650,000 mark. 

IV. Justeringsbyrån. 

1. Avlöningar. För de löneförhöjnin
gar, som innevarande år utgått ur ansla
get under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg ·5,700 mark och 
i ålderstillägg 732 mark eller sammanlagt 
i runt tal 6,500 mark Momentets slut
summa ökas med 6,500 mark till 250,300 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförst) 

mk 236,808:
mk 236,808: -
mk 243,800:-

2. Resekostnader (förslagsanslag). År 
1938 är åter allmänt justeringsår, då samt
liga justerare i landsortdistrikten böra för 
justering besöka varje kommun i sitt di
strikt. Till ersättningar för resekostna
derna för dessa författningsenligt företagna 
justeringsresor och till dagtraktamenten 
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erfordras å momentet såsom engångsutgift 
210,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 210,000 
mark till 225,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 ( st~sförsl.) 

mk 191,399: 70 
m k 11,4:25: -
mk 15,000:-

4. J1tSteringsarbeten, som skola utföras 
å justeringsbyrån (förslagsanslag). I an
seende till att de justeringsa11beten, som 
skola utföras å justeringsbyrån, alltmer 
ökas till följd av att nya redskap tagas i 
bruk, erfordras å momentet ett tillägg av 
9,000 mark. 1Iomentet slutar å 45,000 maik 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 35,104: -
mk 35,992:
mk 36,000:-

( 5). .!lnskaffning av arbetsredskap åt 
justerare (engångsutgift). Engångsutgif
ten 80,000 mark å momentet avgår ur stats
förslaget. 

5. Anskaffning av ar-betsredskap åt 
juste1·are (engångsutgift). För anskaff
ning av arbetsredskap åt justerare hava 
under åren 1935, 1936 och 1937 beviljats 
sammanlagt 240,000 mark. Planen har 
varit att under tre år förnya· justerarnas 
30-50 år gamla redskap i överensstäm
melse med tidens fordringar. Då prisen 
betydligt stigit, kunna med detta anslag 
emellertid ej anskaffas alla erforderliga 
redskap, utan har det beräknats att i till
lägg erfordras 50,000 mark, vilket belopp 
föreslås beviljat såsom engångsutgift. 

Momentet slutar å 50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 79,928: 55 
mk 79,885: -
mk 80,000:-

( 6). Anskaffning av a1·betsredskctp till 
justeringsbyrån (engångsutgift). Engångs
utgiften 25,000 mark å momentet avgår ur 
statsförslaget. 

6. _~tnskaffning av ctrbetsredskap till 
j1tsteringsbyrån (engångsutgift). Till jus
teringsbyrån bör kontinuerligt anskaHas 
!lya redskap för undersökning av nya i 
bruk kommande ty•per och emedan en del' 
av redskapen föråldras oCJh bliva oanvänd
bara. Dessutom har till justeringsbyrån 
ännu ej fåtts anska:ffade ens alla de vik
tigaste arbetsredskapen. Sålunda saknas 
alltfort ibl. a. en sådan viktsamling, som 
erfordras för undersökning och kontrolle
ring av- tungviktsvågar samt andra red
skap, bL a. kontrollapparater ·för automo
bilvågar. Fördenskull föres1ås å momentet 
såsom engångsutgift 25,000 mark, vadan 
momentets slutar å 25,000 mark. 

.\r 193·6 (boksl.) .......... mk 23,179:-
, 1937 (statsförsl.) mk 25,000:-

V. Lantmäteriingenjörsstaten och rev
ningskostnader. 

Lantmäteriingenjörsst(J;ten. 

1. Avlöninga1·. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utg·ått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
159,000 mark och i ålderstillägg 19,760 
mark eller sammanlagt 178,760 marik. :b) 

' Genom lagen den 10 juli 193'6 har Uleå-
borgs län från början av år 193,8 delats i 
två län, i det ett nytt Lapplands län bil
dats, i vilket även .bör inrättas ett lant
mäterikontor. Innan en del av Uleåhorgs 
läns lantmäterikontor kan öve1'föras till det 
nya Lapplands län, blir det nödvändigt att 
företaga vissa organisationsåtgärder. För 
förheredandet av sagda överföring 'har här 
upptagits 20,000 mark. c) Då lantmäteri
väsendet genom förordningen den 15 juni 
1918 omorganiserades, fastställdes antalet 
.tjänstemän vid lantmäterikontoren med 
beaktande av den arbetsbörda, som •före
fanns i lantmäterikontoren år 1917 och 
åren dessförinnan. Sedan dess ·har aribets-
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mängden vuxit betydligt. !Sålunda grans
kades t. ex. år 1917 i lantmäterikontoren 
4,973 förrättningar och 2,365 arvodesräk
ningar och år 1935 15,645 förrättningar 
och 16,430 arvodesräkningar. Till lant
mäterikontorens arkiv inlämnades år 1917 
till förvaring 6,419 kartor och 17 4,066 
blad 'förrättningshandlingar, medan mot
svarande tal år 1935 voro }6,566 och 
446,952. Denna ökning av arbetsbördan i 
lantmäterikontoren får sin förklaring, om 
i betraktande tages, att antalet i jordre
gistret införda lägenheter, vilket år 1901 
var 121,684 och år 1917 omkring 228,000, 
i slutet av år 1930 uppgick till 472,346 och 
i slutet av år 1935 till 594,225 samt att 
lägenheterna föranleda beständigt nya 
lan tmä terrförrä ttningar, vilkas registre
ring ständigt medför nytt arbete för lant
mäterikontoren, varjämte kartor och hand
lingar angående dem oavbrutet rekvireras. 
Lantmäteri){,ontoren hava därtiLl tilldelats 
en mängd nya åligganden. Genom 'förord
ningen den 20 a,pril 1929 angående änd
ring av bestämmelserna rörande handlägg
ning av ärenden om skatteköp har utfär
dandet av resolutionerna ang·ående skatte
köp, som tidigare ankommit på landshöv
dingarna, överförts på lantmäterikontoren. 
Lagen den 7 april 1933 om ändring av 
ordningen för handläggning av stycknings
förrättningar, lagen den 17 juli 1931 om 
'ikiftesväsendet m. m. i stad oeh lagen den 
26 ·februari 193·6 angående inlösen av lego
områden på 'Ol't med tätare bosättning 
hava även för lantmäterikontoren medfört 
anmärkningsvärt ökat arbete. Då de ordi
narie tjänstemännen vid lantmäterikonto
ren ej sedan 1918 ökats annorstädes än 
vid lantmäterikontoren i ÅJbo och Björne
borgs, St. Michels och Uleåborgs län, har 
situationen utvecklat sig därhän, att en 
betydande del av lantmäterikontorens ålig
ganden måst utföras med extraordinarie 
arbetskraft. Då åt extra tjänstemän, vilka 
av fö11hållandenas tvång arbeta vid Iant-

mäterikontoren blott under en kort tid, ej i 
allmänhet kunna anförtros viktigare upp
gifter, är det uppenbart att verksamheten 
vid lantmäterikontoren lider därav, att en 
avsevärd del av de på lantmäterikontoren 
ankommande åliggandena måste utföras ge
nom sådana tillfälligt anställda tjänstemän. 
Av ovananförda skäl 'borde antalet orcE
narie tjänstemän ökas vid lantmäterikonto
ren i Nylands, Tavastehus och Kuopio län, 
där situationen är svårast. Vid lantmä
terikontoret i Tavastehus län finnes i 
detta nu endast en länslantmäteriingenjör 
och en inspektör och föreslås att där in
rättas en biträdande länslantmäteriingen
jörstjänst med 57,000 mark i grundlön. 
Vid lantmäterikontoret i Ny}ands län före
slås inrättande av en inspektörstjänst med 
52,500 mark i grundlön samt vid lantmä
terikontoret i Kuopio län av en andra in
spektörstjänst likaså med 52,500 mark i 
grundlön. Det :belopp, som sålunda er
fordras för innehavarnas av tjänster 
grundlöner, ökas med 162,000 mark, men 
då å andra sidan det ·för avlöning av 
extraordinarie innehavare av tjänst oeh 
befattning vid lantmäterikontoren under 
momentet upptagna anslaget av 1,160,200 
mark med anledning härav nedgår med 
111,000 mark, :behöves för att det nuva
rande antalet innehavare av tjänst och 
befattning ~fortfarande skall kunna bibe
lrållas, i tillägg 51,000 mark. e) Antalet 
kopior av kartor och handlingar, som be
ställas hos lantmäterikontoren, ihar ökats 
år efter år. För närvarande inflyta för 
dem till staten i lösen och stämpelavgifter 
c. 4 miljoner mark. Då vid lantmäteri
kontoren finnas sammanlagt endast 67 or
dinarie kartritare, :har det för uppgörande 
av kopior blivit nödvändigt att anställa 
extraordinarie !befattningshavare, vilkas an
tal för närvarande uppgår till inalles 120. 
Flera av dessa befattningshavare .hava re
dan varit i tjänst över tio år. Då den 
alltjämt växande arbetsmängden vid lant-
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mäterikontoren kräver, att dessa fortfa
rande !bibehållas i tjänst ~h det icke är 
sakenligt att !hålla ett så stort antal av 
dem på extraordinarie stat, föreslås, att 
vid lantmäteri~ontoren inrättas 10 kartri
tarbefattningar med 18,000 mark i grund
lön och 30 kartrita~beifattningar med 1,6,800 
mark i grundlön. Dessa grundlöner ut
göra sammanlagt 684,000 mark. Då å 
andra sidan det å momentet upptagna an
slaget för avlöning av extraordinarie in
nehavare av tjänst o0h befattning, 
1,160,200 mark, kan sänkas med 480,000 
mark, erfordras för att antalet innehavare 
av tjänst och befattning ·fortfarande må 
kunna bibehå1las vid det nuvarande, i till
lägg 204,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 453,800 
mi).rk till 10,353,800 mark. 

Å'r 1935 (boksl.) ....... mk 9,1667,807: 55 
, 1936 , ....... mk 9,75·2,844: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 9,900,000:-

2. Resekostnadm· ooh avlöningar åt 
hjälpmanskap vid granskningen av uturbe
ten (förslagsanslag). I betraktande av att 
det nuvarande anslaget under momentet 
icke förslår till utgifter, föranledda av de 
allra nödvändigaste inspektions- o. a. 
tjänsteresorna, föreslås till detsamma ett 
tillägg av 15,000 mark, vadan momentet 
slutar å 50,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) .......... mk 20,503,80 
, 1936 , .......... mk 38,603:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 35,000:-

4. H yra, värme ooh lyse för lantmäteri
kontoren ('fÖrslagsanslag). I anseende till 
att det å momentet upptagna anslaget för 
lantmäterikontorens rvärme m~h lyse, 140,000 
mark, till följd av prisstegringen på 
bränsle är otillräckligt, föreslås ett till-

lägg av 23,000 mark. Momentet slutar å 
220,000 mark. 

År 193!5 (boksl.) ........ mk 158,635: 50 
" 193·6 " ........ rrnk 153,426: 25 
, 1937 (statsförsl.) ..... m!k 197,000:-

Revningskostnader. 

5. staten påförda 1"evningskostnad61· 
(förslagsanslag). Enligt av lantmäteristy
relsen och landshövdingarna uppgjorda 
!beräkningar kommer det under momentet 
upptagna anslaget av 5,800,000 mark ej 
att förslå. Ökning av anslaget föranledes 
av de tillägg, som beräknats för arvoden 
åt lantmäteriingenjörer för stadsplanemät
ningar. Till anslaget erfordras ett tillägg 
av 1,200,000 mark. Momentet slutar Ä 

7,000,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ....... mk 5,823,223: 15 
, 1936 , ....... mk 7,098,848: 56 
" 1937 (statsförsl.) .... mk '5,800,000:-

6. Lantmäteriar·voden, som skola åtM·
bäras (förslagsanslag). Anslaget under mo
mentet, vilket är 16,•500,000 mark, har an
setts kunna nedbringas med 500,000 mark. 
Momentet slutar å 16,000,000 mark. 

År 1935 (b<Yksl.) mik 15,264,970: 60 
, 1936 , ...... mk 14,938,430: 55 
, 1937 (statsförsl.) . . . mk 16,500,000: -

7. H emmansutflyttningskostnader och 
-bidrag (förslagsanslag). Nya :bestämmel
ser, avsedda att utfärdas om bidrag till 
lantmäteriförrättningar och de härav för
anledda utgifterna hava beräknats stiga 
till 200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 200,000 
mark till 6,200,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 4,745,827: 10 
, 1936 , . . . . . . . mk 5,918,360: 60 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 6,000,000:-

8. Arvoden åt lantmäteriingenjörer för 
färrättningar vid inlösen av legO'O'mråden 
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(förslagsanslag). Det under momentet 
upptagna anslaget, 1,500,000 mark, har 
ansetts kunna nedbringas med 300,000 
mark. Momentet slutar å 1,200,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 2,356,569: 64 
" 1936 " . . . . . . . mk 1,209,514: -
, 1937 (statsförsl.) mk 1,500,000:-

Diverse utgifter. 

9. Diverse utgifter. Lantmäteristyrelsen 
har icke haft till sitt förfogande tillräck
liga medel särskilt för anskaffning av geo
detiska instrument. För att den oundgäng
liga förnyelsen av dessa bleve möjlig, före
slås å momentet såsom engångsutgift ett 
tillägg av 30,000 mark. Momentet slutar 
å 120,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ . 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mik 89,769: 30 
mk 89,909: 65 
mik 90,000: -

10. Flyttning av lantmäterikontoret i St. 
Michels län (engångsutgift) (nytt). Lant
mäterikontoret i St. Michels län flyttas till 
ett nytt 'hus, som 'blir färdigt år 1938. För
utom flyttningen av arkivet oeh mÖiblerna 
medför även reparation av möMer samt 
partiell förnyelse av inventarier och an
skaffning av telefoner utgifter. För ända
målet föreslås <beviljande av 42,000 mark. 

Momentet slutar å 42,000 mark. 

VI. Lantbruksstyrelsen. 

1. Avlöni1~gar. Till k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
133,200 mark och i ålderstillägg 15,000 
matk eller sammanlagt 148,200 mark. b) 
Enligt vid propositionen fogad bilaga an
tecknas i grundlönstillägg 3,000 mark och 
i ålderstiHägg 300 mark eller sammanlagt 

3,300 mark. c) För lagenliga ålders- och 
familjetillägg erfordras i tillägg 10,000 
mark. d) Då skötseln av hemslöjds
ärendena år 1926 överfördes tlil lant
bruksstyrelsen, innebar detta en mycket 
betydande ökning av arbetsbördan vid 
detta ämbetsverk och speciellt på dess 
undervisningsavdelning. I avdelningens 
vård överlämnades ärendena från 111 läro
anstalter för hemslöjd och 22 organisatio
ner för hemslöjdens främjande. Undervis
ningen i hemslöjd och särskilt den övriga 
verksamheten för hemslöjdens främjande 
avvika till sin natur avsevärt från ären
den, som avse den egentliga lantbruks
undervisningen, vilka av gammalt ankom
mit på undervisningsavdelningen och vilka 
även framdeles !bliva de centrala för den
samma. Då chefen för undervisnings
avdelningen alltså bör vara en lantbrukare, 
bliva hemslöjdsärendena nödtvunget för 
honom en 'bisak. Denna verksamhet har 
emellertid under de senaste åren överallt 
utvecklats till en mycket viktig faktor för 
underlättande av den ekonomiskt svagare 
befolkningens på landsbygden utkomst. 
Därför är det av nöden att för densamma 
inrättas en särskild hemslöjdsavdelning vid 
lantbruksstyrelsen. Denna anordning 
skulle medföra den viktiga fördelen att 
arbetet till fromma för hemslöjd, skött av 
egen avdelning kunde vinna större utveck
lingsmöjligheter än vad under nuvarande 
förhållanden är möjligt. Så till exempel 
ådagalägger den systematiska försäljningen 
av våra 'hemslöjdsprodukter till utlandet,. 
vi1ken igångsattes redan år 1931, att vi 
skulle hava stora möjligheter att utveckla 
jämväl vår hemslöjd såsom näring. Till av
delningschef vid den nya 'hemslöjdsavdel
ningen skulle överföras den nuvarande 
överinspektören, som åtnjuter 63,000 marlc 
i grundlön, samt som inspektörer den man
liga inspektören, vars grundlön är 39,000 
mark, och den kvinnliga inspektören, som 
har 36,000 mark i grundlön. Den nya av-
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delningens inrättande skulle alltså ej med
föra någon merutgift. e) För avlönande av 
ett byrålhiträde hos inspektören för !häst
skötseln har i utgiftsstaten flere år funnits 
upptaget ett arvode av 9,000 mark. Då 
detta arvode icke räckt till, har till det-

. samma :beviljats tillägg, senast för år 1937 
7,800 mar•k under 11 Ht. XI: 10 mom., 
främjande av hästhushållningen. För att 
denna befattning, som påkallar. arbete året 
runt, ibleve uppförd ·på ordinarie stat, 
föreslås, att den ombildas till yngre räkne
biträdesbefattning med 16,800 rnafik i 
grundlön. 'l'illägg 7,800 mark. f) Före
slås att extraordinarie expeditör- och tele
fonistbefattningarna vid lantbruksstyrelsen 
uppföras på ordinarie stat. Då grund
lönen skulle utgå till samma belopp som 
det nuvarande arvodet, erfordras ej något 
tilläggsanslag. 

Momentets slutsumma ökas med 169,300 
mark till 2,972,800 mark. 

År 1935 (:boksl.) ....... mk 2,707,022:-
" 1936 " ....... 1Ilk 2,714,911:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,803,500:-

5. Värme och lyse (förslagsanslag). TiH 
följd av den fortgående stegringen av ved
prisen föresl!ås under detta moment i till-
1ägg 8,000 mark, vadan momentet slutar å 
5~,15<00 mark. 

År 19·3'5 (1boksl.) . . . . . . . . . mk 42,297: 70 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 43,357: 35 
, 1'937 (sta tsförsl.) . . . . . . mk 44,'5·00: -

6. Tryckningskostnctder. 
år 1931 var 1190,000 mark, 
senaste åren, då det varit 
befunnits alltför litet. 

Anslaget, som 
har under de 
125,000 mark, 
Sålunda fick 

lantbruksstyrelsen år 193:5 för sina tryck
ningskostnader ur statsrådets dispositions-

medeil 30,000 mark och år :1:936 överskreds 
momentet med 50,000 mark Det nuvarande 
anslaget på 140,000 mark kommer ej heller 
att försliå. Till följd av anslagets otill
räcklighet har det 1blivit nödvändigt att 
till ett följande år uppskjuta utgivandet av 
vissa även viktiga årspublikationer. För
denskull föreSi1ås att momentet ökas med 
10,000 mark, vadan momentet slutar å 
150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" i19136 " , 11937 (statsförsl.) ..... 

mk ,126,000:
mk 174,944: 20 
mk 140,000: .--'-

VII. Statens lantbruksundervisnings
anstalter. 

1. Avlöning(tr. A v g å r: För den hän
delse att vid Stjärnsunds trädgårdsinstitut 
inrättas en leM.orstjånst i jordmånslära 
med '43,500 mark i grundlön, kan det för 
timundeni.sning och specialkurser reser
verad€ anslaget minskas med 20,000 mark. 

flVIinskning 20,000 mark. 
Tillkommer: a) För de löneför

höjningar, som innevarande år utgått ur 
anslaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 10,500 mark 
och i ålderstillägg 2,120 mark eller 1>3ID
manlagt 12,620 mark. h) För lagenliga 
ålders- och familjetillägg upptages tilläggs
vis ' 29,955 mark. c) På grund av att 
Rovaniemi nya sm3,ibrukarskola blir färdig 
och kan mottaga sina första elever i okto
ber år 19'38, erfordras anslag för densamma/ 
til1 avlöningar. För övervakningen av 
byggnadsarbetena och grundarrskaffnin
garna föreslås att en föreståndare avlönas 
redan från årets börj.an, en andra lärare, 
arbetsmästare och övrig personal frän 
augusti. För a•vlöningar erfordras: 
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Rovaniemi småbrukarskola: 

l lärare a 36,000:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'6,000:- (grundlön) 
l 'lärare a 36,000: -, 5 mån. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000:- " 
l slöjdledare a 18,000: -, 5 mån. . . . . . . . . . . . . 7;500:- (arvode) 
l ledare av smedjearbeten a 18,000: -, 5 mån. 7,500:- " 66,000:-
föreståndararvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000: -
kosthållerska och betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000:
timlärare och specialkurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1,300: -

För Rovaniemi småbrukarskola erfordras 
alltså ett anslag av 83,300 mark. d) En 
effektivisering av undervisningen i skogs
vård i lantbruksskolorna bör anses vara 
av yttersta vikt, men vid många skolor har 
man ej lyckats anställa en kompetent fack
man som lärare i skogsvård. Riksdagens 
agrarutskott har i sina betänkanden N: ris 
5 och 9 till statsutskottet vid 1936 års riks
dag uttalat, att de i samband med lant
mannaskolorna årligen föranstaltade skogs
vårdskurserna äro en ändamålsenlig och 
billig form för meddelande av undervis
ning i skogsvård åt skogsägare. Med an
ledning av vad ovan anförts föreslås be
viljande av ett anslag av 60,000 mark att 
användas för anordnande av undervisning 
i skogsvård och för skogsvårdskurs vid 
lantbruksskolorna. e) På grund av att i 
Ypäjä i samband med statens stuteri in
rättats en ettårig .skola i hästskötsel, är det 
onödigt att upprätthålla en liknande under
visningsanstalt i samband med lantmanna
institutet i Kronoborg. Däremot blir det 
nödvändigt att anordna en sådan kortva
rigare undervisning i hästskötsel, i vilken 
personer, som ämna bliva hästskötare, men 
icke hava möjlighet till undervisning hela 
året, kunde deltaga. Denna skola skulle 
arbeta med .sju veckors kurser och till den 
skulle antagas samma antal elever som 
till den nuvarande skolan i hästskötsel, och 
undervisningen skulle vara teoretiskt-prak
tisk. Då skolbyggnaderna i Kronoborg ny
ligen brunnit, borde skolan förläggas till 

3217-37 

-----------------Summa 8'3,300: -

Harju skollägenhet, där man på grund av 
lägenhetens storlek kunde hålla ett ur under
visningssynpunkt erforderligt antal hästar 
och som är belägen i en småbrukartrakt. 
På lägenheten finnas av gammalt elevbo
städer Mh i grannskapet stå sådana lärar
krafter till buds, som erfordras vid skolan 
utöver de tidigare. Beroende på kursernas 
kortvarighet skulle den teoretiska under
visningen per kurs bliva mer omfattande 
samt övningstimmarna i jämförelse med 
den tid, som skulle användas för un
dervisningen, kännbart flere äR förut. På 
Harju skulle dessutom kunna anlitas en 
veterinär, som ej :bor på skolplatsen. 
Till avlöningar för undervisningen be
räknas 28,400 mark !bliva erforderliga. 
Under sådana förhåNanden föreslås, att 
anslaget av 16,400 mark under illlomentet 
allt framgent :bibehålles genom att det re
serveras för ovannämnda ändamål, var
jämte t1ll detsamma borde beviljas ett till
lägg av 12,000 mark. f) Då Harju träd
gårdsskola indrogs år 1935, begynte man 
till Stjärnsunds trädgårdsskola mottaga 
nya elever varje år. Följden härav var, 
att lärarkåren vid Stjärnsunds trädgårds
skola samtidigt fick ombesörja undervisnin
gen på tre olika kurser i stället för två 
såsom tidigare. Härigenom uppstod !be
hov av ytterligare .lärarkrafter. Interi
mistiskt ·ordnades saken genom avlönande 
av en extraordinarie och en timlärare, var
till användes 20,000 mark. För sakens 
ordnande på varaktigt sätt föreslås, att vid 

37 
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Stjärnsunds trädgårdsinstitut inrättas en 
ny ordinarie lektorstjänst med 43,500 mark 
i grundlön. g) Då det anslag av 15,000 
mark, som lantbruksstyrelsen har tiill sin 
disposition för avlöningar vid specialkur
ser vid s~olorna i huslig ekonomi, befun
nits otillräckligt, föreslås till detsamma eut 

tillägg av 10,000 mark. h) Med det ökade 
elevantalet i läroanstalterna i huslig eko
nomi samt vid helårs- och sommarkurser 
er,fordras flera extraordinarie lärare, var
för till det för ändamålet reserverade an
slaget av 37,500 mark föreslås ett ;tillägg 
av 22,500 mark. i) Till följd av den all
männa stegringen av löne- och prisni
vån föreslås för höjande av betjäningens, 
kosthållerskornas, städerskornas och tillfäl
liga arbetares vid. lantJbruksundervisnings
anstalterna arvoden till det nuvarande an
slaget arv 898,300 mark ett tilllägg av 
50,000 mark. j) Vid institutet för boskaps
skötsel har betjäningens arvoden erlagts å 
det för detta ändamM olämpliga 5 momen
tet i detta kapitel, varför sagda utgift, 
11,825 mark, föreslås överförd under detta 
moment 'och motsvarande minskning anteck
nas å 5 momentet. 

Tilläggen sammanlagt 335,700 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 315,700 

mark till 6,879,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 5,949,736: 65 
, 1936 , ....... mk 6,255,296: 95 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 6,563,900:-

2. Kosthållning (förslagsanslag). T i tll
k o m m e r: a) I Rovaniemi småbrukar
skola erfordras under 3 månader, efter en 
beräkning på grund av ortens dyrhet i 
underhållskostnader 300 mark per elev 
i månaden, för 20 elever 18,000 mark. 
b) För den 10 månader fortgående 
praktiskt-teoretiska småbrukarkursen vid 
J ockis småbrukarskola erfordras för 10 
elever efter 200 mark i månaden per 

elev sammanlagt 20,000 mark. c) I hän
delse hästskötarskolan i Kronaborg flyttas 
itill ·Har ju s:kollägenhet, där kortvariga 
kurser i hästskötsel skulle anordnas, er
fordras för de c. 6 elevernas kosthållning 
10,300 ma:rk. d) Med elevantalets ökning 
vid Stjärnsunds trädgårdsskola till c. 40 
erfordras ett ti!llägg av 20,000 mark. e) 
Till följd av de ökade elevantalen i övriga 
skolor erfordras i tillägg förslagsvis 16,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 84,300 
mark till 389,900 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (sta tsförsJ.) 

m k 235,879: 20 
mk 287,389: 75 
mk 305,600:-

3. Värme och lyse (förslagsanslag).· Till
k o m m e r: a) F,ör Rovaniemi småbrukar
skola .erfordras 25,000 mark. b) Till följd 
av prisstegringen 1på ved erfordras i ti'\11-
lägg 200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 22,5,000 
mark till 1,647,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,320,947: 60 
, 1936 ,, ' ....... mk 1,340,396: 25 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,422,900: -

4. Reparation av lärove1·kens byggnader. 
A v g å r: Den å momentet upptagna en
gångsutgiften av 94,000 mark avgår. 

T i l l k o m m e r: De vanliga årsrepara
tionerna anses kunna utföras med det nu
varande anslaget. År 1938 böra följande 
större reparatitOner komma till utförande: 
etlevbyggnaden vid Koivikko kreatursskötar
skola 100,000 mark, skolbyggnaderna vid 
Pohjois-Pohjarimaa lantmanna:skola 30,000 
mark och sko1byggnaden vid Suonenjoki 
lantmannaskola 20,000 mark ehler samman
lagt 150,000 mark, varför alltså i tillägg 
såsom engångsutgift edordras 150,000 
mark. 
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:Momentets slutsumma ökas med 56,000 
mark till 795,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " ~' 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 595,677: 35 
mk 598,410: 95 
mk 739,000:-

5. Diverse utgifter. A 'V g å r: a) Det 
för en svenskspråkig lärarkurs såsom en
gångsutgift reserverade anslaget av 12,000 
mark avgår. b) Avlöningsutgifterna vid 
institutet för boskapsskötsel, 11,825 ma11k, 
hava föreslagits överförda till VII: l mom., 
vadan momentet minskas med sagda 
summa. 

Minskningarna sammanlagt 23,825 mark. 
T i l l k o m m e r: a) Vid Rovaniemi små

br·ukars'kola, som begynner sin verksmnhet 
år 1937, erfordras för diverse utgifter 
10,000 mark och för understödjande av 

~kolor 

statens lantmanna- och jordbrruksskolor 
privata lantmannaskolor ............... . 
statens kreatursskötarskolor ........... . 
privata , 
statens husmoderskolor 
privata " 

Summa 

För att i understöd vid statens ilant
manna- och jordbruksskolor kunde utdelas 
i medeltal 1,.13'6 mark per mindre bemed
lad elev, erfo11dras ett tillägg av 160,000 
mark; för utdelande av ett understöd av i 
medeltal ~79 mark v1d statens kreaturs
skötarskolor erfordras i tillägg 30,000 mark 
och för utdelande av ett medellöshetsun
derstöd av i medeltal 1,212 mark i statens 
husmoderskolor 26,000 mallk eller samman
lagt i tillägg 206,000 mark. 

Tilläggen sammanlagt 243,000 mark. 

mindre bemedlade elever 10,000 mark eller 
sammanlagt 20,000 mark. b) Författnin
garna angående trädgårdsinstitutet och 
trädgårdsskolorna förutsätta tiltlsyn uncler
hstad .praktik för de till undervisnings
anstalterna antagna eleverna, för vars reali
serande föres:lås ett anslag av 8,000 mark. 
c) För den nya tredje kursen vid Stjärn
sunds trädgårdsskola erfordras 10,000 
mark. d) Under krisåren sänktes det för 
understödjande av mindre bemedlade elever 
avsedda anslaget i fråga om statens skolor 
i förh'ållande till eJlevantalet mer än i fråga 
om privata skolor. Då dessutom privata 
skolor hava övertagits av staten utan att 
anslaget i proportion höjts, vore det nödigt 
att bevilja tillägg för understödjande av 
mindre bemedlade elever. De beviljade un
derstöden och de erforderliga tilläggen 
framgå ur följande tablå: 

Understöd 
Understöd Understöd 

Föreslaget Hela elev- i medeltal inalles 
antalet hava per elev år 1937 tillågg 

erhållit m k. mk. mk. 

4811 330 607 200,400 1.50,000 
6!2,2 2170 1,'136 306,600 
1334 300 37'7 113,100 30,000 
441 4'17 4719 200,000 
29<5 108 997 r107,'7150 25,000 
325 1!:1'6 1,.212 :140,700 

2,498 1,'5141 1,06<8,!5'50 205,000 

:Momentets slutsumma ökas med 219,200 
mark till 2,189,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,729,087: 915 
, 11936 , . . . . . . . mk 1,8'31,,405: 80 
, .1937 (statsf,örsl.) .... mk 1,970,000: -

VIII. Lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. 

Lantman1UliSkolor. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
lagenlirga å1ders- och familjetillrugg erfor.d-



292 11 Ht. 

ras ett tillägg av 10,000 mark. b) I Vakka
Suomi lantmannaslwla h:ar konstant funnits 
så många elever, att avlönandet av en tredje 
lärare varit nödvändigt. I lbrist på 
anslag har skolan emeillertid ej erhållit i 
förordningen (:30/11.2 19Q,7 N: o 368 § 6') 
förutsatt staslbidrag. För detsamma er
fordras i tillägg 1.28,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3<8,500 
mark till 2,61'4,300 mark. 

År 19·3-5 (hoksl.) . . . . . . . mk ,2,:5·74,881: 90 
, 193•6 , ....... mk 2,467,688: -
, 1937 (statsförsl.) mk 2,575,800: -

2. övriga underhållskostnader. För an
ordnande av skogsvårdskurser föreslås till 
anslaget av 95,000 mark för småbrukar

.. kurser ett ti!Uägg av 20,000 mark, vadan 
momentet slutar å 1,598,500 mark. 

År 1<9•3'5 (iboksl.) 
" 19.36 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,6116,9·36: 25 
mk 1,5~94,2125: 35 
mk •1,1578,1500: -

Läroanstalter för kreaturssköts0l och 
mejerihantering. 

· 4. Avlöningar. T i 11 k o m m e r: a) För 
lagenliga ålders- och familj,etiHägg erfor.d
ras i tilloägg 20,000 ma11k. b) Skolan för 
svinskötsel .och skolan för fjä:derfäskötse<l 
kunna med avseende å lärarnas kompetens 
fullt jämnställas med skolor för kreaturs
skötsel. För att lärarna vid dessa skolor i 
fråga om avlöningar och andra ;förmåner 
kunde försättas i samma ställning som 
lärarna vid privata kreatursskötarskolor, 
föreslås ett tilillä<g~g av ,115!,000 mark för 
skolan ·för fjädersiiiskötsel och av 9,000 
ma11k för skolan för svinskötsel eller sam
manlagt •214,000 mark. c) Åt de praiktiskt
teoretiska skolorna för kreatursskötser gives 
för avlönande av biträdande lärare ett un
derstöd av 18,000 mark. Orismala skola 
har emeHertid fått endast 9,000 mark, var
för ett tillägg av 9,000 mark erfordras. 

Momentets slutsumma ökas med 53,000 
mark till1,838,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,825,0151: 50 
, 193·6 , . . . . . . . mk 1,830,8315: 50 
, ,1937 (statsförsl.) mk 1,785,900: -.,.-

5. Övriga underhåUsk.o.stn:ader. Enligt 
lag 1kan åt ambulerande kreatursskötar
skola givas i .underhållsbidrag 15,000 ma11k 
om året. För 8 skollOr skulle såilunda er
fovdras 120,000 mark. Då 9,2,000 mark 
stå till .förfogande, föresläs ett tilLägg av 
20,000 mark, vadan momentet sluta.r å 
1,29'7.,600 mark. 

År 19J35 (boksl.) ....... mk 1,~237,500:-
, 19316 , . . . . . . . mk 1,21616,370: -
, rt937 (statsförsl.) mk 'l,Qi77,600:-

Läroanstalter i hu-slig ekonomi. 

7. Avlöning•ar. T i l l k o m m e r: a) För 
la.genliga Mders- och familj,etillägg erfovd
ras ett tillägg av 10,000 mark. b) Sedan 
byggnaderna vid Keski-Pohjanmaa skola i 
huslig ekonomi , ,färd~gbyg1gts, begynner 
skolan sin första arbetsperiod som 7 -må
naders skola i huslig ekonomi år .1<93'8. 
För avlönande av en ordinarie hushålls
och trädgårdslärare samt en extraordi
narie handarbetslärarinna och för före
ståndarens arvode er.fordras tiLl det nuva
rande anslaget av 215,000 mark ett t~1lägg 

av 36,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 46,000 

mark till 2,483,500 mark. 

År 1935 (b·dksl.) ....... mk 2,312,731: --
" 1936 , , ...... mk 2,284,332:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,437,500: --

8. övriga under·håll.skostnader. Med an
ledning av en riksdagsmotion upptogs å 
momentet i 1937 års utgiftsstat ,ett anslag 
av 25,000 mark för Nylands svenska ung
domsförlbunds ambulerande skola i huslig 
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ekonomi. Då å detta moment ej kan er
läggas lärarlöner och ej 1heller understöd åt 
mindre ibernedbele elever, föreslås att 
sagda anslag överföres till 11 Ht. VIII: 15 
mom., specialskolor, å vilket även andra 
specialskolors anslag hava observerats. 

Momentets slutsumma nedgår med 25,000 
mark till 1,268,500 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 1,179,285:-
" 1936 " ....... mk 1,152,850: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,293,500:-

9. Understöd åt mindre bemedlade ele
ver. För understödande av mindre bemed
lade elever vid den nya Keski-Pohjanmaa 
skola i huslig ekonomi erfordras 10,000 
marik, vadan momentets slutsumma ökas 
med 10,000 mark till 410,000 mark. 

År 1935 (tboksl.) ........ mk 385,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 399,420: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 400,000:-

Lä1·oanstalter i hemslöjd. 

10. Avlöningar. Tillkomme r: a) 
För lagenliga ålders- och familjetillägg 
samt premier för pensions- och begrav
ningsförsakring erfordras i tillägg 20,000 
mark. 1b) U n dervisningsprogrammet för 
Loimaa hemslöjdsskola för kvinnliga elever 
upptar teoretisk och praktisk undervisning 
i sömnad och vävning och skötes den av en 
yrkeslärare. Då skolans elevantal redan 
långa tider varit 25-30, har det för en 
lärare, vars avlöning är 24,000 mark, bli
vit en övermäktig uppgift att på ett till
fredsställande sätt sköta undervisningen 
inom rbåda yrkesgrenarna och därför vore 
det för ernående av bättre resultat än för 
närvarande av vikt att uppdela undervis
ningen på två avdelningar för att hand
havas av två yrkesl-ärare. På grund härav 
föreslås att för avlönande av en andra 
yrkeslärarinna i sömnad vid Loimaa hem
slöjdsskola för kvinnliga elever beviljas 
24,000 mark. c) Med räntemedel ur doktor 

}L Ingmans donationsfond har i enlighet 
med bestämmelserna för stiftelsen jämte 
annan verksamhet upprätthållits en hand
arbetsskola i Toivala i eget hus. Med den 
sänkta räntefoten hava stiftelsens inkom
ster minskats och på grund härav skolans 
verksamhet försvårats. staten har för av
lönande av en yrkeslärarinna vid sömnands
avdelningen beviljat ett understöd av 
24,000 mark om året, men lönen åt yrkes
lärarinnan vid vävnadsavdelningen samt 
övriga kostnader måst bestridas ur fon
dens medel. Med beaktande av det yrkes
utbildningsarbete, som med donationsfon
dens medel kunnat utföras bland mindre 
bemedlade flickor, samt skolans ökade eko
nomiska svårigheter, föreslås åt skolan för 
avlönande av en andra yrkeslärare ett 
understöd på 24,000 mark. d) Vid Tam
mela hemslöjdsskola för manliga elever, 
där för närvarande snickeri- och metall
arbetsavdelningar äro i verksamhet, har 
planerats inrättandet av en byggnads
arbetsavdelning, enär på landsbygden 
råder brist på skickliga byggnadsarbe
tare. För avlönande av en yrkeslärare 
vid denna avdelning erfordras 24,000 
mark samt till föreståndarens nuvarande 
arvode av 4,000 mark ett tiUägg av 1,000 
mark eller sammanlagt 25,000 mark. e) I 
Åbolands svenska område har grundats en 
slöjdförening, som har till ändamål att 
bl. a. inrätta och underhälla en fast och 
en ambulerande hemslöjdsskola för man
liga elever. Ändamålsenligt vore att under 
sådana förhållanden inrätta en fast slöjd
skola för manliga elever i Pargas, särskilt 
som skolan kunde påräkna lokalt under
stöd. För avlönande av föreståndare och 
yrkeslärare vid denna nya skola föreslås 
'beviljande av 27,000 mark. f) I hela det 
vidsträckta Kajana härad finnes ingen 
fast hemslöjdsskola för kvinnliga elever, 
ehuru redan länge !behovet av en sådan 
konstaterats, vilket även framgår därav, att 
till en några år i Kajana och dess omnejd 
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verkande ambulatorisk hemslöjdsskola för 
kvinnliga elever sökt sig betydligt flere ele
ver än som kunnat mottagas. Från Kajana 
stads sida har även den nya skolans till
komst understötts genom beviljande åt den
samma av ett understöd av 10,000 mark för 
arbetsåret 1936-1937, varmed Kajaanin 
kotiteollisuusyhdistys >benämnda förening 
redan hösten 1936 inrättade en fast skola 
för kvinnlig slöjd i Kajana. Kajana stad 
har förbundit sig att i fortsättningen un
derstöda den nya slöjdskolan för kvinnliga 
elever med 10,000 mark per läsår, för så
vitt den kommer -att vara verksam i 
nämnda stad. För avlönande av en yrkes
lärare-föreståndare vid denna skola föreslås 
ett statsunderstöd av 27,000 mark. 

Tilläggen sammanlagt 147,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 147,000 

mark till 3,695,300 mark. 

År 193'5 (1boksl.) ...... . 
" 1936 " ...... . 
, 1937 (statsförst.) ... . 

mk 3,1155,394: 05 
mk 3,412,762: -
mk 3,548,300: -

11. övriga underhållskostnader. För 
den händelse att de å 11 Ht. VIII: 10 d), 
e) och f) punkterna föreslagna anslagen 
beviljas, erfordras å detta moment tillägg 
enligt följande: Till anläggningskostna
derna för byggnadsavdelningen vid Tam
mela hemslöjdsskola för manliga elever 
10,000 mark, för Å'bolands hemslöjds
förenings fasta hemslöjdsskola för manliga 
elever 35,000 mark och för Kajaanin koti
teollisuusyhdistys fasta skola för kvinn
lig slöjd 17,000 mark eller sammanlagt 
62,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 62,000 
mark till 1,330,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,352,000:-
, 1936 , ..•.... mk 1,155,200:
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,268,000:-

12. Understöd åt mindre bemedlade ele-
ver. Åt mindre ·bemedlade elever, som i 

hemslöjdsskolorna senaste år funnits till ett 
antal av inemot 600, 1har man kunnat ut
dela understöd av i medeltal c. 250 mark 
per elev. Då en stor del av skolorna är 
verksam i avlägsna fattiga trakter, iborde 
elevunderstöden Ö'kas för att de mindre be
medlades yrkesundervisning kunde under
lätttas. För ändamålet föreslås 1beviljande 
av ett tillägg på 30,000 mark, varigenom 
momentet slutar å 170,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 115,000: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 124,950: -
, 1937 ( statsförst) . . . . . mk 140,000: -

Understöd åt övriga lantbruksundervis
ningsanstalter av privat natur. 

13. J ordbruksskolor. För ålders- och 
familjetillägg föreslås i tillägg 2,000 mark, 
vadan momentet slutar å 365,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 359,840: -
mk 359,825:
mk 363,000: -

15. Specialskolor. Till detta moment 
har från 11 H t. VIII: 8 mom. överförts ett 
anslag av 25,000 mark för Nylands svenska 
ungdomsförbunds ambulerande skola i hus
lig ekonomi, vadan momentets slutsumma 
ökas med 25,000 mark till 268,800 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 217,400:-
, 1936 , ........ mk 214,700:-
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 243,800: -

Övriga utgifter. 

18. Resekostnader för lärare och direk
tionsmedlem'/Wetr vid läroanstaltm· av pri
vat natur (förslagsanslag). Å momentet 
avgår 20,000 mark, vadan momentet slutar 
å 80,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 88,076: 30 
mk 67,583: 25 
mk 100,000: -
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19. Byggnadsundm·stöd. A v g å r: Det 
under momentet såsom engångsutgift upp
tagna anslaget å 2,270,000 mark för utdel
ning av extra byggnadsunderstöd åt lant
bruksundervisningsanstalter av privat na
tur har avgått från momentet, vadan 
minskningen är 2,270,000 mark. 

Tillkommer: a) De lokaler, som Hä
meen-Satakunta kotiteollisuusyhdistys hem
slöjdsskolor äger i Lempäälä äro mycket 
bristfälliga. Sålunda saknas i den på två 
avdelningar arbetande hemslöjdsskolan för 
kvinnliga elever helt och hållet ett klass
rum och färgeri, i skolan för manliga ele
ver åter likaledes ett klassrum, målaravdel
ning och ett torkeri för trä. För avlägs
nande av lokalbristerna har föreningen an
hållit om ett understöd av 507,755 mark 
eller en del därav såsom lån mot låg ränta. 
Föreslås att för ändamålet beviljas ett un
derstöd av 150,000 mark. Å 19 H t. II: l 
mom. har dessutom för ändamålet före
slagits ett lån av 200,000 mark. b) Till
byggnad till 'handarbetsskolan i Toivala. 
Handallhetsskolan i Toivala är inrättad 
med dr M. Ingmans donationsmedel år 1903. 
I fråga om lokal har skolan från början 
kommit att arbeta under synnerligen brist
fälliga förhållanden. Beroende härpå har 
undervisningen ej kunnat utvecklas så som 
det nuvarande behovet fordrar. För till
byggnadsarbeten föreslås att skolan bevil
jas ett understöd av 250,000 mark. Å 19 
Ht. II: l mom. har för samma ändamål 
föreslagits ytterligare ett lån mot låg ränta 
på 250,000 mark. 

Tilläggen sammanlagt 400,000 mark som 
engångsutgift. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,870,000 mark till 1,400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 800,000:-
, 1936 , . . . . . . . mk · 800,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 3,270,000: -

IX. Agrikulturekonomiska kontroll
anstalter. 

Lantbrukskemiska laboratoriet. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som inneva
rande år utgått ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom., erfordras i grundlöns
tillägg 10,500 mark och i ålderstillägg 360 
mark eller sammanlagt 10,860 mark. b) 
För lagenliga ålders- och familjetillägg an
tecknas i tillägg 3,000 mark. c) I anseende 
till det ansvarsfulla arbetet och för att 
laboratoriet må få kompetenta arbetskraf
ter föreslås, att de nuvarande två extra
ordinarie assistenternas arvode höjes från 
33,000 mark till 36,000 mark, vilket för
anleder ett tillägg av 6,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 19,900 
mark till 496,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 439,278: 65 
mk 448,348: 55 
mk 4 76,600: -

2. V ärm e och lyse (förslagsanslag). Till 
följd av stegrade bränslepris har i tillägg 
upptagits 5,000 mark, vadan momentet slu
tar å 35,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 29,728: --
, 1936 , ......... mk 29,498: 20 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 30,000:-

Spannmålsundersökningsanstalten. 

4. Spanmålsundersökningsanstalten (nytt). 
Genom förordning den 16 april 1937 har 
en spannmålsundersökningsanstalt inrät
tats, för vars upprätthållande föreslås ett 
anslag på 210,000 mark. 

Momentet slutar å 210,000 mark. 

Frökontrollanstalten. 

5 (4). Avlöningar. T i 11 k o m m e r: 
a) För de löneförhöjningar, som inne-

• 
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varande år utgått ur anslaget under 15 
Ht. II kap. 12 mom., erfordras i grund
lönstillägg 16,200 mark och i ålderstillägg 
2,052 mark eller sammanlagt 18,252 mark. 
b) Med anledning av andra assistentbefatt
ningens vid frökontrollanstalten uppfö
rande på ordinarie stat överföres hit från 
6 momentet 36,000 mark. c) För lagenliga 
ålders- och familjetillägg erfordras i till
lägg 4,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 58,300 
mark till 271,100 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 205,241: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 203,087: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 212,800:-

6 ( 5). Arvoden åt extra arbetskrafter 
(förslagsanslag). A v g å r: A v orsak, som 
omnämnes i föregående moment, avgår 
från momentet 36,000 mark. T i l l k o m
m e r: Det till arvoden åt extra arbets
krafter reserverade anslaget av 500,000 
mark kommer ej att förslå, utan erfordras 
till detsamma enligt uppskattning ett till
lägg av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 64,000 
mark och slutar å 564,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 673,249: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 857,036: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 500,000:-

7 (6). Värme och lyse (förslagsanslag). 
Till följd av fördyrat bränsle har under 
momentet upp~agits ett tillägg av 15,000 
mark, vadan momentet slutar å 35,000 
mark. 

År 1935 (lboksl.) ......... mk 19,688: 95 
" 1936 " . . . . . . . . . m:k 29,997: 95 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 20,000:-

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 

9 (8). Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 

12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
29,700 mark och i ålderstillägg 2,860 mark 
eller sammanlagt 32,560 mark. b) Enligt 
vid propositionen fogad bilaga antecknas i 
grundlönstillägg 3,000 mark och för ålders
tillägg 300 mark eller sammanlagt 3,300 
mark. c) För lagenliga ålders- och familje
tillägg upptagas ytterligare 7,500 mark. 
d) Da avlöningarna vid statens smörkon
trollanstalt äro alltför l'åga, meddelade 
flera av anstaltens funktionärer att de 
ämnade övergå från anstaltens tjänst till 
annan verksamhet. Emedan anstaltens ar
bete härigenom i hög grad ih:ade störts, 
ända därhän, att ostexporten !hade kunnat 
för lång tid avstanna, då det skulle stäUt 
sig svårt att anskaffa en personal, som 
innehade en sådan fackkunskap, som vin
nes genom vid anstalten inhämtad erfaren
het, beviljade statsrådet år 1937 för förhöj
ning av den extraordinarie personalens vid 
smörkontrollanstalten i Helsingfors arvo
den inalles 28,500 mark. Dessa ct'örhöjnin
gar Jföres1ås 'fortfarande beviljade under 
detta moment, varjämte för 1ikstä1lighet€ns 
skull extraordinarie assistentens vid kon
trollanstalten i Å'bo arvode 43,500 mark 
borde ihöjas med 4,500 mark octh smörlbe
dömarens, vilken även tjänstgör som vakt
mästare, arvode, som nu är 24,000 mark, 
med 6,000 mark. Tillägg sammanlagt 
39,000 mark. e) Anstaltens arbetsbörda 
har under de senaste åren betydligt 
ökats utan att dess personal skulle 
hava vuxit i motsvarande mån. Det ökade 
arbetet har föranletts av exportkontrollen 
av hönsägg o0h under de närmast för
:lllutna 'åren speciellt av exportkontrollen 
av ost. Sålunda understeg antalet kontrol
lerade emmenthalerostar ända till år 1929 
30,000 st. om året, men uppgick senaste år 
redan till 73,132 st., vartill kommer kon
trollen av små ostar. Exportkontrollen 
av ost är den mest arbetsdryga, eme
dan varje ost måste undersökas och analy
seras. Då man med de nuvarande 
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arbetskrafterna ej är istånd att verk
ställa författningsenlig exportkontroll av 
ost och exporten av ost till följd av 
de i jämförelse med smöret förmånli
gare prisen på marknaden synes allt
mer tilltaga, borde vid anstalten för 
ändamålet anställas l assistent med ett 
arvode av 43,500 mark, l bedömare med 
ett arvode av 33,000 mark och l laborato
riebiträde med ett arvode av 24,000 mark. 
Tillägg 100,500 mark. 1f) Vid kontrollan
stalten i Å!bo föreslås avlönande av ett sko
lat laiboratoriebiträde med ett arvode av 
28,500 mark. Detta ibiträde skuHe j·ämväl 
deltaga i export/bedömningen av !hönsägg, 
vartill de nuvarande arbetskrafterna ej 
förslagit. 

Momentets slutsumma ökas med 211,400 
mark till 1,072,600 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 819,695: 70 
, 1936 , . . . . . . . . mk 842,906: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 861,200: -

Anstalten för provning av lantbruks
maskiner. 

11 (10). Anstalten för provning av lant
bruksmaskiner. Till det för arvoden åt 
tillfäHig arlbetskraft vid provningsanstal
ten reserverade anslaget av 18,000 mark 
erfordras i ,tillägg 34,000 mark, vadan 
momentets slutsumma ökas med 34,000 
mark till 150,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ..... 

mk 115,845: 30 
mk 115,881: 30 
mk 116,000: -

X. Markförbättringsverksamheten. 

Lantbruksingenjörerna. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått u~ anslaget under 15 Ht. II kap. 

3217-37 

12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
93,000 mark och i ålderstillägg 9,000 mark 
eller sammanlagt 102,000 mark. b) För 
lagenliga ålders- och familjetillägg er
fordras ytterligare 15,000 mark. c) För 
närvarande finnas med grundlön 8 lant
bruksingenjörer samt 5 biträdande lant
bruksingenjörer av högre och 5 av lägre 
avlöningsklass. Härutöver har det varit 
nödvändigt att årligen betydligt öka in
genjörsarbetskrafterna, så· att i distrikten 
år 1937 arbeta över 30 extraordinarie lant
bruksingenjörer. För avlönande av extra
ordinarie ingenjörer har det år 1937 varit 
nödvändigt att använda 1,430,000 mark 
från 11 Ht. IX: 5 mom. i 1937 års stats
förslag, statens bidrag till kostnaderna för 
markförbättringsarbeten, vilket väsentligt 
minskar sistnämnda anslags användning 
för understödande av arbetena. Det vore 
fördenskull sa~enligt, att de ordinarie lant
lbruksingenjörstjänsterna småningom öka
des. Denna gång föreslås inrättande av 
4 nya biträdande lantbruksingenjörs
tjänster, nämligen två av högre avlönings
klass med 57,000 mark i grundlön och två 
av lägre avlöningsklass med 52,500 mark, 
vilket föranleder en ökning av sam
manlagt 219,000 mark. d) Med grund
lön finnas 13 äldre och 15 yngre bygg
mästare. Dessutom arbeta i distrikten 
80 extraordinarie byggmästare, för vil
kas avlöning detta år beräknats 2,100,000 
mark å markförbättringsmomentet, 11 Ht. 
IX: 5. Av nöden vore att de ordinarie 
byggmästartjänsterna ökades. Denna gång 
föreslås inrättande av 10 nya byggmästar
tjänster, varav 5 äldre ibyggmästartjänster 
med 28,500 mark i grundlön och 5 yngre 
byggmästartjänster med 27,000 mark i 
grundlön, vilket föranleder i tillägg sam
manlagt 277,500 mark. e) För avlöning av 
kassa- oCJh bokföringsbiträden i distrikten 
finnes å momentet 40,000 mark, vilket ej 
räckt till, varför för avlönande av kassa
och bokföringsbiträden i distrikten måst 

38 
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användas medel å markförbättringsmomen
tet i 1937 års statsförslag, 11 Ht. IX: 5. 
Fördenskull och med 'beaktande av att an
vändningen av medel i distrikten årligen 
ökats, föreslås å detta moment reserve
rande av anslag för inrättande av 4 kas
sörs- och bokföringsbiträdesbefattningar 
med 18,000 mark i grundlön eller alltså 
72,000 mark. 

Det i denna P{oposition upptagna ansla
get å 11 Ht. X: 5 mom. har i motsvarande 
mån minskats. 

Tilläggen sammanlagt 686,500 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 686,500 

mark till 2, 763,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,940,800: --
" 1936 " ....... m:k 1,942,495:-
, 1937 (statsförsl.) mk 2,077,000:-

2. Resekostnader och flyttningsbidmg 
(förslagsanslag). Med de alltjämt ökade 
a:r1betena stiga även resekostnaderna, varför 
å momentet erfordras ett tillägg av 20,000 
mark, vadan momentet slutar å 390,000 
mark. 

År 1935 ('boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.') 

m:k 364,878: 25 
mk 369,943: 45 
mk 370,000:-

3. Expensmedel. Anslaget av 68,000 
mark å momentet, vilket är avsett för samt
liga ·distrikt, förslår endast för Q_istrik
tens städnings- och telefonutgifter. Alla öv
riga utgifter vid kontmen och ritbyråerna 
har det varit nödvändigt att hestrida ur 
markförbättringsmomentet, 11 H t. X: '5; 
och uppgå de årligen till 280,000 mark. 
För rättande av detta felaktiga förfarande 
föreslås att å detta moment upptages 
280,000 mark. 

Det i denna proposition å ll Ht. X: 5 
upptagna anslaget minskas i motsvarande 
mån. 

Momentets slutsumma ökas med 280,000 
mark till 348,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ........ . 
" 1936 ,, ........ . 
~' 1937 (statsförsl.) 

mk 32,692: 75 
mk 32,640:
mk 68,000:-

4. Hyra, värme och lyse (förslagsan
slag). Till följd av den ökade arbetsmäng
den i distrikten blir det nödvändigt att 
utvidga lokalerna och då utgifterna för lo
kalerna stigit, har detta anslag under 
flere år i följd måst överskridas. Förden
skull föreslås ett tillägg av 100,000 mark, 
vadan momentet slutar å 342,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 266,421: 60 
mk 291,253: 95 
mk 242,000: -

statens bidmg. 

5. statens bidrag till kostnaderna för 
markförbättringsar-beten ( reservationsan
slag). A v g å r: Såsom ovan under l och 
3 mom. i detta kapitel sagts, frigöras å 
detta moment medel motsvarande de ut
gifter, som tidigare 1bestritts ur detta mo
ment, men för vilka nu särskilda anslag 
upptagits under sagda moment. Minsknin
gen är 848,500 mark. 

T i l l k o m m e r: I direkt stats/bidrag 
för torrläggningsföretag beviljas, såsom 
gällande villkor för statsunderstöd av den 
4 juli 1935 förutsätta, förutom kostnader 
för arbetsledning och arbetsredskap, även 
en del av de egentliga a11betskostnaderna, 
heroende på delägarnas förmögenhetsställ
ning och företagets räntabilitet. Anslaget 
har ej räckt till för att bevilja statsunder
stöd åt en mängd företag, uppgående 'kost
naderna för dessa företag, som icke god
känts till realiserande, till sammanlagt 
inemot 30 miljoner mark. Då rätt många 
nya ansökningar troligen inkomma under 
årets lopp, uppgående må'hända till 24 mil
joner mark, skulle tillägg till anslaget er
fordras för nämnda ändamål. Jämväl 
borde medel reserveras för nyröjningsarbe
ten, som böra utföras i samband med nya 
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torrläggningsar.beten, som åtnjuta stats
understöd. Med anlBdning av det ovan
stående föreslås å momentet 'beviljande av 
3,398,500 mark i tillägg. 

Momentets slutsumma ökas med 2,550,000 
mark till 20,000,000 mark. 

År 1935 (bo'ksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ... 

mk 1'5,000,000: -
m'k 16,000,000: -
mk 17,450,000:-

6. statsbidrag för täckdikningar (re
servationsanslag). Momentets rubrik har 
ändrats. Med den ökade efterfrågan på 
bidrag föreslås att understödsbeloppet 
ökas med 500,000 mark, vadan momentet 
slutar å 2,000,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ....... mk 821,570:-
" 1936 " . . . . . . . m'k 975,801: 50 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,500,000: -

7. Nedsättning av statslån, som be
viljats för markförbättringsarbeten, till 
statsrådets disposition (reservationsanslag) 
(engångsutgift) (nytt) . Sedan Riksdagen 
våren 1936 beviljat 15 miljoner mark för 
lindrande av villkoren för markförbättrin
gar vid arbeten, som utförts under den höga 
priskonjunkturen åren 1926-1931, hava 
ansökningar inlämnats, i vilka begäres yt
terligare lindringar i fråga om statslånen. 
Kostnaderna för de ansökta företagen 
uppgå till 2,826,380 mark och statslånen 
till 2,280,150 mark. Sannolikt kunna ännu 
ansökningar i någon mån inkomma. Då ett 
allmännare lindrande av understödsvillko
ren ej längre torde kunna ifrågakomma, 
men å andra sidan ansökningarna komma 
att upptaga sådana företag, i vilka en be
tydande del av delägarna befinna sig i 
mycket svag ekonomisk ställning, bleve det 
dock nödvändigt att bevilja dylika företag 
lindringar i fråga om statslånet. Förden
skull föreslås att för ändamålet reserveras, 
för att användas enligt statsrådets pröv
ning, 2,000,000 mark. Då ytterligare an-

sökningar kunna inkomma ännu under år 
1939, borde anslaget upptagas som reserva
tionsanslag. 

Momentet slutar å 2,000,000 mark. 

XI. Mjölkhushållningen. 

statens försöksanstalt för mjölkhushållning. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) 
För lagenliga ålders- och familjetillägg er
fordras i tillägg 4,000 mark. b) Förord
ningen den 14 april 1930 om statens för
söksanstalt för mjölkhushållning förutsät
ter, att vid anstalten arbetar jämväl en 
assistent för mejeridriftslära. Då anstal
tens verksamhet nu framskridit så långt, 
att hithörande försök och undersökningar 
kunna påbörjas och då vår mejerihushåll
ning är i behov av ett dylikt forsknings
arbete, föreslås, att vid anstalten inrättas 
en assistenttjänst i mejeridriftslära med 
den i förenämnda förordning förutsatta 
grundlönen av 43,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 47,500 
mark till 318,200 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 258,090: -
mk 256,160: -
mk 270,700:-

3. Värme, lyse och kmft (förslagsan
slag). I anledning av prisförhöjningen på 
bränsle an~ecknas till anslaget, som år 1936 
överskreds, ett tillägg av 35,000 mark. Mo
mentets slutsumma är 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 64,998: 50 
mk 80,099: 55 
mk 65,000:-

4. Diverse ~ttgifter. Underhållet av 
försöksanstaltens byggnader och spe
ciellt tekniska anläggningar, inventarier 
och försöksredskap börjar kräva mera me-
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del än förut. Den ökade försöksverksam
heten, varvid särskilt fordringarna i den 
utvidgade osthanteringen ·böra beaktas, 
medför merutgifter. Nya försöksredskap 
böra anskaffas och man bör bereda sig 
på att erlägga ersättning åt Jockis gård 
för den mjölk, som skall användas för 
ostproven. Jämväl den fjärde assistentens 
verksamhet medför å detta moment mer
utgifter. Av dessa orsaker borde anslaget 
å momentet ökas med 40,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mark till 290,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 214,975: 60 
mk 224,997: 65 
mk 250,000: -

XII. Hästaveln. 

Kapitlets finskspråkiga rubrik har änd
rats. 

Statsstuteriet. 

1. ~4vlöningar. För lagenliga ålders
och familjetillägg upptages i tillägg 4,000 
mark, vadan momentet slutar å 100,000 
mark. 

År 1937 (statsförsl.) ...... mk 96,000:-

Stambokskonsulentm·na. 

7. Avlöningar. För de löneförhöjningar, 
som under detta år erlagts å 15 H t. II: 12 
mom., erfordras såsom tillägg för grund
•löner 22,500 mark och för ålderstillägg 
2,000 mark eller sammanlagt 24,500 mark. 

M·omentets slutsumma ökas med 24,500 
mark till 240,000 mark. 

År 1935 (boks l.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 209,330:
mk 211,280: -
mk 215,500: -

statens bidmg. 

10. F1·ämjande av hästaveln. T i l l
k o m m e r: a) Hästavelsförbundens cen
tralorgan, hästavelsförbundens representa
tion, på vilken det ankommer att utveckla 
dessa organisationers verksamhet, har hit
tills endast åtnjutit tillfälligt statsunder
stöd. För att hästavelsförbundens verksam
het måtte kunna främjas med anlitande 
även av detta organ, föreslås, att för häst
avelsförbundens representation reserveras 
ett understöd av 30,000 mark. b) Vid av 
staten anordnade hingstutställningar an
vändes premier för prisbelönande av så
dana hingstar, vilkas avkomma på grund 
av sina :bruksegenskaper visat sig rekom
mendabla. Ehuru fordringarna för prisbe
löning avsevärt höjts, hava de för ända
mået till förfogande stående medlen befun
nits otillräckliga. För hingstutställningar 
föreslås ·beviljande av 35,000 mark. c)För 
anskaffande av avelshingstar upptages i 
årets statsförslag 50,000 mark. Då häst
stammen minskats och föråldrats och häst
prisen betydligt stigit, har uppfödningen 
av hästar ökats. Till alla trakter har 
har likväl ej kunnat anskaffas tillfreds
ställande avelshingstar. För att undan
röja bristen på dem har tidigare på 
statens försorg årligen anskaffats 7-lD 
hingstar, men under den senaste tiden hava 
medel endast tillfälligtvis funnits för detta 
ändamål. Fördenskull föreslås till under
stöd för anskaffande av avelshingstar i 
mindre bemedlade trakter ett tillägg av 
100,000 mark. d) BedÖmningen av hästar 
för godkännande i stambok har under den 
senaste tiden skett så att till grund för 
bedömningen försök anställts för utrönande 
av hästarnas bruksegenskaper. Det vikti
gaste är bedömandet av dragkraften. För 
försöksmetodens utvecklande har redan un
der det förflutna året införts en vid en 
automobil fästad anordning för mätning 
av dragkrafte'n, med vars hjälp av förhål-
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landena oberoende enhetliga försöksresultat 
erhållas. För att utsträcka användningen 
av denna anordning även till stoutställnin
gar erfordras fortfarande det i detta års 
utgiftsstat som engångsutgift upptagna an
slaget av 65,000 mark för bestridande av 
arvoden och respenningar åt hjälpmanskap, 
som erfordras för redskapens transport och 
användning samt för kostnaderna för trans
port och reparation av redskapen. För
denskull föreslås, att sagda anslag på 
65,000 mark fortfarande bibehålles såsom 
engångsutgift i utgiftsstaten för år 1938. 

Momentets slutsumma ökas med 165,000 
mark till 1,106,000 III1ark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 649,884: 55 
mk 810,000:
mk 941,000: -

XIII. Fiskerinäringen. 

1. F'iskeriundervisningen. Efter ett års 
avbrott har det framstått som en nödvän
dighet att vid Evo d:iskeriförsöksstation och 
-skola anordna en minst 7 månaders läro
kurs för utbildning av fiskerikonsulenter 
och sroötare av fislwdlingsanstalter, emedan 
det för närvarande råder /brist på sådana. 
För avlönande av lärare, undervisningsma
teriel, till lkostpenningar åt eleverna m. fl. 
kostnader erfordras i tillägg 34,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 34,400 
mark till 220,000 mark. 

År 193.5 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 182,581: 55 
mk 209',962: 85 
mk 185,600: -

2. Vården av och uppsikten över sta
tens fiskerier. A v g å r: Engångsutgifter 
för r€!parations- och förbättringsarbeten, 
40,000 mark, och för anskaffning av en 
motorbåt, 7,000 mark, eller samman~agt 

47,000 mark avgå å detta moment. 

Till k o m m e r: a) Vid statens fiskod
lingsanstalter måste en del reparations- och 
förbättringsarbeten utföras. Dessa gälla 
närmast en effektivisering av anstalternas 
vel'lksamhet, såsom fördjupning av dam
marna, 1stärkande av fördämningarna och 
fördjupning av aNloppsdikena samt smärre 
reparati.onsarbete.n. För dessa ändamål 
föreslås !beviljande av 50,000 mark som en
gångsutgift. b) I de vidsträckta fiske
vattnen i norra Finland borde fiskbestån
det, särskilt sikbeståndet genom regel
bundna fiskyngelplanteringar fås •ökat. I 
detta :syfte byggdes år 1934 med statsmedel 
en kläckningsanstalt för fiskyng·el i Kuu
samo. Anstalten drager försorg om fisk
yngelplanteringar närmast i vattendragen 
i Kuusamo, Posio, Salla, Taivalkoski och 
Pudasjärvi socknar, medan däremot de 
västerom dessa belägna vidsträckta områ
dena blivit delaktiga av sil~planteringar 

endast i den mån lantbruksswllskapen och 
enskilda fått köpa fiskyngel från Kemi älvs 
flottningsförening tillhöriga Kaihua fisk
odlingsanstalt i Rovaniemi socken. Regel
bundna fiskyngelplanteringar i fiskevatt
nen i de ifrågavarande trakterna vore 
emellertid lika behövliga som i vattendra
gen i Kuusamo och närbelägna socknar. 
önskemål ha•va därför fra:mstäJlts om byg
gande av en kläckningsanstalt för sikynge~l 
för vattendragen i Rovaniemi och dess 
grannsocknar. Byggandet av en ny fisk
kläckningsanstalt är emellertid i detta nu 
ej ännu nödvändigt, så länge Kaihua fisk
odlingsanstalt, som arbetar för plantering 
av havslax i Kemi älv, har möjlighet att 
uppföda !jämväl sik- och siklöjeyngel för 
utplantering i ifrågavarande vatten. Denna 
anstalt kunde mot skälig ersättning år
ligen uppföda sik- och siklöjeyngel och 
p'å detta sätt skulle planteringsfisk fås be
tydligt billigare än genom att för ända
målet bygga en ny fiskodlingsanstalt. Det 
sålunda uppfödda ynglet skuille på statens 
eller lantbrukssällskapens försorg utplan-
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teras i vattendragen i Rovaniemi och an
gränsande socknar. För ändamålet före
slås ett anslag av 15,000 mark. c) I Ijo 
älv har man redan en längre tid önskat 
en fiskodlingsanstalt närmast för plante
ring av lax- och sikyngel i detta vatten
drag, där fiskbeståndet i jllimförelse 'med 
vad förut varit fallet betydligt nedgått. 
Byggandet av en dylik anstalt vore därför 
önskvärt, men då fuH utredning :hittills ej 
föreligger angående möjligheten att erhålla 
erforderlig romfisk och beträffande den 
lämpligaste rplatsen för fi,skodlingsanstail
ten, borde fångsten av romfisk och anskaff
ningen av rom först utrönll!s i olika delar 
av vattendraget. Den sålunda anskaffade 
rommen skulle tillsvidare utkläckas antin
gen i Ule älvs eiller Kemi älvs fiskodlings
anstalter, därifrån den skulle utplanteras i 
Ijo älvs vattendrag. För ändamålet före
slås reserverande av 10,000 mark. d) Det 
för tillsynen över fisket i Petsamo och 
Paatsj.oki älvar reservemde anslaget av 
5,000 mark är otillrä0kligt, varför föreslås, 
att detsa~ma ökas med 2,000 mark. 

TiLläggen sammanlagt 77,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 30,000 

mark till 411,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 252,186: 40 
, 1936 , . . . . . . . . mk 300,154: 20 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 381,400:-

3. Fiskerinäringens främjande. Före 
kräf1Jpestens förstörelsearbete fanns i wårt 
land . en värdefull kräftstam och kräft
fångsten gav särskilt småbefolkningen på 
landsbygden avsevärda inkomster. Pesten 
har emellertid under årens lopp minskat 
vår kräftstam till endast en bråkde:l av :vad 
den varit. Den härigenom årligen åsam
kade nationalekonomiska förlusten itUlåste 
up,ps:kattas till flere miljoner mark. Syste
matiska åtgärder :borde därför vidtagas för 
utveckling och förny.alse av ikräftstammen 
icke blott i de vattendrag, där pesten för
gjort kräftorna, utan även i andra, där 

kräftorna hava möjligheter att trivas. 
Detta kan åstadkommas närmast genom 
utplantering av kräftor. Fördenskull före
slås att för belönande av sådana utplante
ringar beviljas 10,000 mark. 

Momentets slutsumma öka,s med 10,000 
mark till 1,.530,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ....... mk 1,291,432: 80 
, 19;36 , . . . . . . . mk 1,323,135: 95 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,520,000:-

4. Premiering av fiskexport (engångs
utgift). statsförslaget för år 1937 u,ppta
ger å detta moment en engångsutgift av 
600,000 mark, varav 100,000 mark skulle 
användas enbart för premiering av expor
ten av fisk, som av fiskarna i Petsamo le
vererats till Petsamo fi,skförsäljningsandels
lag. Ur det återstående beloppet av 
500,000 mark hava exportpremier erlagts 
för saltströmming .samt för av vassbuk och 
strömming tillverkade fiskkonserver. Före 
erläggandet av exportpremierna uppgick 
exporten av saltströmming i allmärrhet till 
400,500 kg årligen, någ.on gång understeg 
den t. o. m. 200,000 kg, men 'steg tack vare 
eXlportpremierna år 1934 till 948,,500 kg, 
år 1935 till 980,600 kg och år 1936 till 
1,461,500 kg. 

Med anledning wv det ovanstående före
slås att detta moment och det å detsamma 
upptagna anslaget av 600,000 mark bibe
hållas i statsförslaget såsom .engångsutgift 
till sll!llma storlek. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 4 72,809: 80 
mk '562,900: -
mk 600,000: -

( 5). F' ör ökning av antalet räddnings
stationer för fiskare och för iståndsättande 
av redan förefintliga sådana (engångsut
gift). Den å momentet upptagna engångs
utgiften, 100,000 mark, avgår ur statsför
slaget. 

5. F'ör ökning av antalet räddningssta
tioner för fiskare och för iståndsättande 
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av redan förefintliga sådana ( engångsut
gift). Det av fiskarna såsom självhjälp ut
förda räddningsarbetet i östra delen a v 
Finska viken borde ytterligare utvecklas på 
grundvalen av de under årens lopp vunna 
erfarenheterna. Nu föreslås förverkligan
det av följande åtgärder: a) Av räddnings
stationsnätets 23 stationer äro för närva
rande endast 6 utrustade med maskin
drivna båtar, de övriga med segelbåtar. 
Med de :maskindrivna !båtarna, vilka tiill sin 
konstruktion äro av olika modell, kan man 
färdas oberoende av isflak och tunn is, och 
räddning.sarbetet kan med deras hjäl1p ut
sträckas längre bort från stati.onsplatsen, 
medan åter de 1långsamma segel1båtarna 
lämpade sig blott för räildningsarbete i 
närheten 111v stationsplatsen. F.ör anskaf
fande av en maskindriven räddningsbåt till 
Jukkola räddningsstation i Nykyrka före
slås reserverande av 28,000 mark. b) Den 
tiLl Lavansaari hörande, :på ett avstånd av 
10 kilometer liggande obebodda ön Pe
ninsaari, där en räddningsstation finnes, 
är en plats, där vinddrivna fi.,skare kunna 
komma i land, och dessutom finnas 
runtom densamma lavansaarihornas vikti
gaste fiske,platser. Lavansaari kommun 
komme där att uppföra ett stort fiske:pörte, 
inrymmande kök ·och sov,britsar för 30-40 
fiskare. Enligt sina ordningsregler är det 
avsett för fiskare, som bärgas från isen, 
och då sådana ej finnas, som lägerplats för 
ortens egna fiskare. Det vore behövligt 
äv.en som nattlogi för fisku.ppköparna. A v 
kostnaderna, 38,000 mark, skulle Lavan
saari kommun erlägga 6,000 marik och sta
tens andel bleve 32,000 mark. - Tilläggen 
sammanlagt 60,000 mark. 

Momentet slutar å 60,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ........ mk 100,000:-
, 1937 (statsför.sl.) ..... mk 100,000:-

6. Rensning av varp. ( engångsut-
gift) (nytt). Då vid fredsfördraget i 

Dorpat den största och ur fiskets syn
punkt mest givande delen av det -vat
tenområde, där inbyggarna på Karelska 
näset samt på Lavansaari och Seitskär se
dan gammalt hava bedrivit fiske, stannade 
utanför våra sjögränser, gick den därva
rande befolkningen tilll största delen :miste 
om sina fiskemöjiigheter. Då under d~r
rådande förhållanden stora möjligheter ej 
finnas för anskaffande av annan fortjänst, 
påkallar tryggarrdet av befolkningens ut
komst 'åtgärder, som underlätta fiskets be
drivande och göra det räntaJbe;lt på det 
lilla vattenområde, som där står den stora 
fiskarbefolkningen till buds. Visserligen 
äro möjligheterna härför begränsade, men 
som ett ~äm:pligt medel att underlätta 
situationen föreslås, att på statens !bekost
nad verkställes rensning av iVarp, vartill 
befolkningen •sjä[v ej har råd eller red
skap. För dett\1 arbetes bekostande med 
statsmedel förefinnes så :mycket större skäl 
som utanför sjögräns.en stannat en hel del 
av befolkningen med stora kostnader an
skaffade notvarp. För ändamålet föreslås 
reserverande av 200,000 mark. 

Momentet slutar å 200,000 mark. 

XIV. Försöks- och undersökningsverk
samheten för lantbruket. 

Centralutskottet för försöks- och under
sökningsverksamheten. 

4. Värme och lyse (förslagsanslag). 
Till följd av den 'betydande stegringen av 
bränslekostnaderna erfordras i tillägg 1,500 
mal'k, vadan momentet slutar å 6,500 mark. 

År 1935 (~boskl.) .......... mk 4,458: 50 
, 1936 , . . . . . . . . . . mk 5,000: -
, 1937 (statsförsl.) ....... mk 5,000:-
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Lantbruksförsöksanstalten. 

6. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
56,700 mark och i ålderstillägg 6,300 mark 
eller sammanlagt 63,000 mark. ·b) För 
lagenliga ålders- och familjetillägg anteck
nas i tillägg 9,200 mark. c) Föreslås, att 
följande extraordinarie assistentbefattnin
gar å avdelningarna för växtkultur, växt
förädling, växtpatologi och skadedjur vid 
lantbruksförsöksanstalten ombildas till or
dinarie assistentbefattningar i betraktande 
därav att flere av de förenämnda extra- , 
ordinarie assistenterna varit flere år i en 
fortsättning i tjänst och erfarenheten åda
galagt, att de ifrågavarande tjänsterna äro 
påkallade av ett konstant .behov: 

l extraordinarie assistentbefattning med 
30,000 mark i arvode till ordinarie med 
30,000 mark i grundlön; 

l extraordinarie assistentbefattning med 
36,000 mark i arvode till ordinarie med 
36,000 mark i grundlön; samt 

2 extraordinarie assistentlbefattningar 
med 42,000 mark i arvode till ordinarie 
med 43,500 mark i grundlön. 

Detta medför ett tillägg av 3,000 mark. 
d) Vid lantbruksförsöksanstaltens träd

gårdsavdelning i Piikkiö borde anställas en 
extraordinarie assistent, som kunde draga 
försorg om undersökningsarbetenas utfö
rande och ibiträda vid dem, emedan de två 
ordinarie assistenternas tid åtgår fullstän
digt, den enas till skötseln Mh bokföringen 
av de varje år återkommande praktiska 
trädgårdsförsöken, den andras till lant
bruksförsöken och skötseln av jordlägenhe
ten. I detta nu kunna vid anstalten av 
dess verksamhet förutsatta undersökningar 
av vetenskaplig natur, icke utföras i erfor
derlig omfattning. Härför erfordras i till
lägg 26,000 mark. e) Kosthållet vid träd
gårdsavdelningen bör av bokföringsskäl 

ombildas till ett andelskosthåll och för
anleder denna omställning ett tillägg 
av 25,000 mark till avlöningarna, eme
dan de åt praktikanterna, ibiträdena och 
arbetarna i form av kost erlagda delarna 
av lönerna skola erläggas kontant. De 
genom ·denna anordning härflytande in
komsterna hava ·berlliknats till samma be
lopp. 

Momentets slutsumma ökas med 126,200 
mark till 2,311,600 mark. 

År 193'5 (bo'ksl.) ....... mk 2,006;552: -
, 1936 , ....... nik 2,022,773: 95 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,185,400:-

8. Dispositionsmedel (nytt). Lantbruks
försöksanstalten har å följande 9 (8) mo
ment, haft ett anslag åv 2,000 mark för mot
tagande av gäster. Då försöksanstaltens på 
olika orter belägna avdelningar, i Hel
singfors, DiCJkursby, J okkis och Piikkiö 
besökas av många främmande forskare, 'har 
anslaget 'befunnits otillräckligt. Samtidigt 
som det ansetts ändamålsenligt att för an
stalten införa ett särskilt moment för dispo
sitionsmedel, •har från det ovannämnda 
9 (8) momentet överförts 2,000 mark, vil
ket anslag föreslås ökat med 3,000 mark, 
vadan momentet slutar å 5,000 mark. 

9 (8). Inventarier, förnödenheter och 
diverse utgifter (förslagsanslag). A v g å r: 
De å momentet upptagna anslagen, en
gångsutgift för anskaffande av tröskverk 
och hästar till lantibruksförsöksanstalten 
15,000 mark, samt det ovan under 8 mo~ 
mentet nämnda till detsamma överförda 
anslaget 2,000 mark eller sammanlagt 17,000 
mark avgå å detta moment. 

T i l l k o m m e r: TiU följd av stegrade 
pris på förnödenheter har å momentet an
tecknats ett tillägg av 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 8,000 
mark till 465,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 4 73,268: 80 
mk 483,430: 65 
m'k 457,000: -
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10 (9). Värme och elektricitet (förslags
anslag). För lantbruksförsöksanstalten har 
under år 1937 inköpts Sandkulla lägenhet, 
i samband varmed flere byggnader tillkom
mit, och under år 19318 blir en ny laibora
toriebyggnad i två våningar färdig, av vil
ken orsak bränsleföDbrukningen betydligt 
()kas. Behovet av bränsle i avdelningens 
för växtförädling i J ockis förvaringsmaga
sin för frö och det därtill anslutna labora
torierummet har visat sig vara större än 
ilOm tidigare kunnat lberä:knas. De ökade, 
hela året fortgående växthusförsöken vid 
trädgårdsavdelningen i Piikkiö medföra 
jämväl stegrad ;bränsleförbrukning. Då det 
å detta moment reserverade anslaget redan 
under f.lere år :bort 1betydligt ökas och med 
ytterligare beaktande av att bränsleprisen 
konstant stegrats, erfordras å momentet i 
tillägg 67,000 mark, vadan momentet slutar 
å 223,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 128,972: 30 
, 1936 , ........ mk 174,773: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 156,000:-

11 (10). Lantbruksförsöksanstaltens lant
:bruk. T i l l k o m m e r: a) För lantJbruks
försöksanstalten i Dickursby har in
köpts Sandkulla lägenhet, vars total
areal är 49.15 ha, samt på längre tid 
:arrenderats 40 ha odlingsjord. Den od
lade arealens ökning till det nästan 
dubbla i jämförelse med tidigare på
kallar en motsvarande ökning av ar
betskrafterna. Av den orsaken, att de 
anskaffade områdena befinna sig i då
ligt växtskick, är behovet av arbetskraft 
i synnerhet under de första åren även pro
portionsvis större. Dessutom medför den 
allmänna prisnivåns .stegring ökade utgif
ter. För lägenhetsföreståndarens och a~be
tarna:s löner har år 1937 reserverats 103,500 
mark. För avlöningarna erfordras ytter
ligare 77,000 mark. ,b) Till följd av öknin
gen av lantbruksförsöksanstaltens odlade 
areal och den stegrade prisnivån erfordras 

~217-37 

för kraftfoder, inventarier och övriga för
nödenheter vid jordlägenheter, vartill detta 
år 60,000 mark stå till förfogande, ytter
ligare 60,000 mark. c) Vid lantbruksför
söksanstalten hava medlen hittills icke 
räckt till för vården av en park och 
realiserande av trädgårdsplaner. Då för 
försöksanstalten en ny laboratoriebyggnad 
i två våningar blir färdig under år 1938, 
borde även byggnadernas omgivning för
sättas i behörigt skick. För trädgårds
planteringar och ordnarrdet och skötseln 
av trädgården har å momentet uppta
gits ett 'belopp av 10,000 mark. d) För 
lantbruket å trädgårdsavdelningens vid 
lantbruksförsöksanstaltens jordlägenhet, för 
vilket år 1937 reserverats 93,100 mark, er
fordras med 1beaktande av stegrade löner 
och förnödenhetspris i tillägg 6,900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 153,900 
mark till 410,500 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statförsl.) 

mk 214,264: 70 
mk 214,133: 65 
mk 256,600: -

12 (11). Reparation av byggnader. T i 11-
k o m m e r: Det för reparation av bygg
naderna å lantbruksförsöksanstalten i 
Dickursby reserverade anslaget 40,000 
mark har varit alltför litet. Då nu lant
bruksförsöksanstaltens lantbruk utvidgas 
genom att Sandkulla lägenhet inköpts till 
staten och en arrenderad åkerparcell på 
c. 40 ha kommer under anstaltens odling, 
måste ytterligare bostäder anordnas för 
arbetarna, och erfordras för bostäder
nas reparation tilläggsmedeL Jockis växt
förädlingsavdelnings nuvarande anslag är 
7,000 mark. Avdelningen förfogar över 
flere, mestadels gamla byggnader och 
lokaler, vilka av brist på anslag ej 
kunnat iståndsättas, men vilka ur syn
punkten av vederbörlig vård äro i behov 
av yttre målning och en del inre repara
tioner. Anslaget för trädgårdsavdelningen 

39 
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i Piikkiö, vilket nu är 13,000 mark, har 
konstant varit för litet varför oundgäng
liga årsreparationer ej kunnat utföras, 
utan lägenhetens byggnader fått förfalla. 
Av dessa skäl observeras under momentet 
ett tillägg av 40,000 mark. Momentet slu
tar å 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 59,950: 25 
mk 59,787: 25 
mk 60,000:-

14 (13). Växtskyddsåtgärder (förslags
anslag). Enär undersöknings-, övervak
nings- och upplysningsarbetena vid lant
bruksförsöksanstaltens avdelning för skade
djur borde göras effektivare, erfordras ett 
anslagstillägg av 10,000 mark. Momentet 
slutar å 140,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 137,995: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 135,259: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 130,000:-

Försöksstationer. 

15 (14). Avlöningar. I norra Finland 
föreslås inrättande av en ny försöksstation, 
vars direktor skulle hänföras, såsom direk
torerna för växtodlingsförsöksstationerna, 
till IX avlöningsklassen med 48,000 mark i 
grundlön. Då försöksstationen antagligen 
kan börja sin verksamhet först från ingån
gen av april år 1938, erfordras för direk
torns avlöning år 1938 36,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 36,000 
mark till 455,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 376,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 404,940: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 419,400: -

16 (15). Avlöning åt biträden och ar·
betare (förslagsanslag). T i l l k o m m e r: 
a) För en redigare bokföring böra kost
hållen vid försöksstationernas lägenheter 
från början av år 1938 ombildas till andels
lag, varvid de hittills i form av kost till 

arbetarna erlagda delarna av lönerna skola 
erläggas i reda penningar. Inkomsterna 
genom denna anordning hava beräknats 
stiga med samma belopp som utgifterna. 
Åtgärden föranleder å momentet ett till
lägg av 142,900 mark. b) Enär det ej kan 
anses sakenligt att lönerna vid försökssta
tionerna understiga de löner, som enskilda 
arbetsgivare erlägga i motsvarande arbe
ten, har å momentet, som nu upptager ett 
anslag av 775,100 mark, antecknats ett till
lägg av 49,900 mark. c) Då försöksstatio
nen för svinskötsel detta år betydligt ut
vidgas, har det ansetts att för den nya 
delen erfordras en ny assistent, för vars 
avlöning behöves 10,000 mark, och med de 
ökade räknearbetena erfordras extra lön 
åt räknebiträdet för c. 300 arbetstimmar 
a 10 mark eller 3,000 mark. Av denna or
sak har å momentet antecknats i tillägg 
13,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 205,800 
mark till 1,027,900 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 738,393: 10 
mk 749,859: 95 
mk 822,100: -

17 (16). Reparation av byggnader. A v
g å r: Det å detta moment i 1937 års ut
giftsstat för reparationer av byggnaderna 
å Selkee betesförsöksgård reserverade an
slaget av 75,000 mark avgår som engångs
utgift. Minskning 75,000 mark. T i Il
kommer: Då vid försöksstationerna fin
nas en mängd gamla byggnader, vilkas tak 
och eldstäder för undvikande av eldsfara 
och förfall borde så snart som möjligt re
pareras och då prisen på byggnadsförnö
denheter avsevärt stigit, har å momentet 
antecknats i tillägg 10,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
65,000 mark till 55,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 34,947: 85 
mk 39,973: 50 
mk 120,000: -
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18 (17). Försöksstationernas övriga ut
gifter. A v g å r: Det å detta moment i 
utgiftsstaten för år 1937 reserverade an
slaget av 35,000 mark för anskaffning av 
hästar till försöksanstalterna avgår som 
engångsutgift. Minskning 35,000 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Med det å detta 
moment reserverade anslaget, vars nuva
rande belopp för försöksstationernas vid
kommande är 575,100 mark, skola anskaffas 
alla arbetsredskap, kraftfoder och vid för
söksverksamheten oundgängliga förnöden
heter. Växtodlingsförsöksstationernas i 
södra Savolaks och Karelen egentliga skogs
marker äro till sin areal så små, att från 
dem ej erhålles ens närmelsevis tillräckligt 
brännved för försöksstationernas behov. 
Under år 1937 tog den under olika år å 
nyodlings- och betesområdena avverkade 
veden slut och därefter hava årligen bety
dande mängder ved måst köpas. Prisen på 
förnödenheter, som användas i lantbruk, 
hava under den senaste tiden kraftigt sti
git och då med försöksverksamhetens ut
vidgning och de odlade arealernas ökning 
behovet av tilläggsmedel redan annars 
vuxit, har å momentet i tillägg upptagits 
44,900 mark. b) Då häststammen för
åldrats, har anskaffningen av nya hästar 
till försöksstationerna blivit en stän
digt återkommande utgift. Av denna 
orsak har det för anskaffning av hästar 
ansetts erforderligt att å momentet upp
taga 30,000 mark till centralutskottets 
för försöksverksamheten disposition. c) 
På grund av den utvidgade verksamhe
ten vid försöksstationen för svinskötsel 
föreslås, att dess nuvarande å detta moment 
reserverade anslag höjes från 142,000 mark 
till 254,400 mark. För egentliga utfod
rings- och skötselförsök komma 70 grisar 
att inköpas. Sammanlagt kommer vid för
söksstationen att uppfödas 450 baconsvin. 
Det har beräknats att för anskaffning av 
försöksdjur och foder inalles behövas 
214,400 mark. För värme i svingårdens 

nya del, till strö, mediciner m. m., för ökat 
antal djur samt till diverse utgifter er
fordras 40,000 mark. Inkomsterna hava 
år 1938 beräknats stiga med c. 140,000 
mark. På ovananförda grunder har å mo
mentet i tillägg antecknats 112,400 mark. 
d) För den till inrättande föreslagna nya 
försöksstationen i norra Finland har för 
försöksstationens övriga utgifter å momen
tet upptagits ett tillägg av 46,000 mark. 

Tilläggen sammanlagt 233,300 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 198,300 

mark till 915,400 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 657,303: 45 
mk 707,601: 25 
mk 717,100:-

Lokala försök. 

19 (18). Avlöningar. A v g å r: Det å 
detta moment i 1937 års utgiftsstat till 
avlöningar åt skriv-, räkne- .och försöks
biträden för växtodlingsförsök ;reserverade 
anslaget av 12,000 mark har avgått såsom 
engångsutgift. 

T i l l k o m m e r: a) På grunder, som 
anföras under 11 Ht. XIV: 22 mom. över
föras under detta moment 2,400 mar'k. 
b) Inspektören för betesförsök, virlken sam
tidigt tjänstgör som direktor för statens 
betesförsökslägen:het, åtnjuter ett arvode 
av 48,000 :mark. I anseende till att betes
försökslägenheten betjänar hela landet, mot
svarande i detta hänseende avdelningarna 
vid lantbruksförsöksanstalten, har det an
setts rättvist, att inspektörens för betes
försöken arvode höjes till 52,500 mark. Av 
denna orsak föreslås å momentet ett tillägg 
av 4,500 mark. c) En del av avlöningen åt 
biträdena vid betesförsöken har erlagts i 
form av kost. Då det ansetts nödigt att 
ändra detta avlöningssystem sålunda, att 
avlöningen in natura upphör och lönerna 
höjas med motsvarande summa, varvid in-
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komsterna vid statens betesförsökslägenhet 
stiga i motsvarande grad, har å momentet 
för detta ändamål reserverats ett tillägg 
av 6,000 mark. d) Då den för skötseln 
av träJdgårdsdemonstrationsplanteringarna 
i Hinnonmäki erforderliga trädgårdsmästa
ren, som för samma lön av 12,000 mark 
utan några naturaförmåner inemot tio år 
med skicklighet handhaft sitt åliggande, 
och är särskilt inkommen i skötseln av 
detta slags försök, har för höjande av hans 
avlöning med 300 mark i månaden å mo
mentet upptagits ett tillägg av 3,600 mark. 

Tilläggen sammanlagt 16,500 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 4,600 

matk till 476,100 mark. 

År 1935 (lboksl.) 

" 1936 " , 1937 ( statsfö11sl.) . . ... 

mk 403,217: 05 
mk 435,277: 25 
mk 471,600: -

20 (19). Växtodlingsförsök. T i ill k o m
m e r: a) Till inventarier, förnödenheter 
och diverse utgifter vid den lokala växt
odlingsförsöksverksamheten har i 1937 års 
statsförslag reserverats 129,000 mark. stor
leken av de utgifter, som skola bestridas 
ur detta belopp, är beroende aiV prisen på 
lanttbruiksförnödenheter, i främsta rummet 
gödningsämnen och frön. Prisen på utsä
desspannmål hava under de senaste åren 
betydligt stigit, varjämte kostnaderna för 
anskaffning av försöksfrön stegrats jämväl 
av den orsaken, att man från lantbruks
konsulentorganisationernas sida år för år 
strävat att utöka antalet kvalitetsförsök. 
År 1937 gestrultar sig situationen till följd 
av de höga prisen svårare än förut. Då de 
lokala kvalitetsförsöken i konsulentarbetet 
och vid utredningen av kvalitetsfrågor an
ses vara viktiga, borde denna verksam
het upprätthållas och utvecklas. Enär en 
förutsättning för verksamheten är tillgån
gen på god frövara, är en ökning av ansla
get .oundviklig för tryggande av det fort
satta ,försöksarbetet. Dessutom må nämnas, 

att den lokala växtodlingsförsöksverksam
heten för anorduandet av gödningsförsak 
till fövjd av det knappa anslaget helt och 
hållet är beroende av affärernas i branschen 
donationer. På grund av det ovananförda 
föreslås, att å momentet upptages ett till
lägg av 11,000 mark. b) För ersättningar, 
som skola erläggas ti]il lantbruksorganisa
tionerna för handhavande av och upp
sikt över lokala växtodlingsförsök, har 
1 1937 års utgiftsstat antecknats ett 
anslag av 185,000 mark, vilket belopp 
före krisen, då de lokala försöken voro 
betydligt färre än för närvarande, var 
300,000 mark. Då deh lokala försöks
verksamheten ur lantbruksrådgivningens 
synpunkt anses vara av vikt även i 
det hänseendet, att den förmedlar de vik
tig.ast:e resultaten från den övriga försöks
verksamheten till lantbrukskretsarna genom 
sina försök, borde detta Uirpplysningsar1bete 
understödas genom att erbjuda konsulent
organisationerna bättr.e förutsättningar för 
anordnande av loikala försök. Detta går 
för .sig ·endast g.enom att öka anslag.et, var
vid en del av tillägget skulle använd&s för 
höjande av ersättningarna åt lantbruks
och hushållningssällskap samt småbrukar
förbund och en del till ersättningar åt 
F'örsöksverksamhetsföreningarnas förbund. 
Försöksverksamhetsföreningarnag förbund 
överlåter nämligen till statens försöksverk
samhets. förfogande årligen c. 500 godtag
bara försöksresultat och borde aUtså åt det
samma erläggas ersättning för dessa försök 
enligt ,samma grunder som åt andra orga
nisationer. Hittills har någon ersättning 
ej erlagts åt nämnda förbund. På grund 
av det ovananförda föreslås å momentet ett 
tillägg av 30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 41,000 
mark till 490,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 455,4 77: 50 
mk 443,979: 40 
mik 449,000: -
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21 (20). Betesmarksförsök. A v går: Det 
å detta moment i utgiftsstaten för år 1937 
för anskaffning av ~ösöre till Selkee betes
försökslägenhet reserverade anslaget av 
20,000 mark avgår ur statsförslaget. Minsk
ning 20,000 marlc 

Till k o m m e r: a) Av bokföringsskäl 
bör kosthålilet vid Selkee betesförsökslägen
het från början av år 1938 ombildas till 
andelskosthåll, varvid de dittills tiJl arbe
tarna i form av !kost erlagda delarna av 
lönen skola betalas kontant. Inkomsterna 
genom denna anordning hava beräknats 
stiga med samma belopp som utgifterna. 
Atgärden föranleder ·ett tilllägg till arbe
tarnas avlöningsutgifter av 13,000 mark. 
b) Då Selkee lägenhet övertogs av central
utskottet befunno s~g dess !byggnader i fall
färdigt skick. År 1938 borde den gamla 
stallbyggnaden på Selkee betesförsökslägen
het undergå en grundlig reparation och 
föresLås för reparation ,()ch underhåll av 
densamma och ·en del andra byggnader å 
momentet 25,000 mark. c) Det har befun
nits nödvändigt att för betesförsökslägen
heten reservera anslag för mottagande av 
gäster, ty anstalten besökes förutom av tal
rika exkursioner i stor utsträckning även 
av utländska lantbrUikare, vilka .för att när
mare göra sig förtrogna med betesförsöks
verksamheten ofta också stanna över nat
ten. Härvid får lbetesförsökslägenhetens 
direktor ofta med sina privata medel be
strida gästernas kost. A v denna orsak fö
reslås att som dispositionsmedel för direk
torn å momentet uppta.ges ett belopp av 
1,500 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 39,500 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 19,500 
mark till 312,500 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 330,000:
mk 292,996: 65 
mk 293,000:-

22 (21). H usdjursskötselsförsök. Med 
anledning av i försöksplanen företagna 
ändringar, vilka medföra att avlöningarna 
för husdjursskötselsförsök i någon mån 
stiga, men det för inventarier, förnödenhe
ter oeh diverse utgifter samt för ersätt
ningar .för utförda försök reserverade an
slag.et kan minskas i motsvarande mån, 
överföras från detta moment 2,400 mark 
till 11 Ht. XIV: 19 mom., vadan momen
tets slutsumma nedgår med 2,400 mark till 
65,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 66,976: 20 
mk 57,380: 10 
mk ·67,400: -

23 (22). Specialförsök och undersöknin
gar. ~,ör lwnt:ODs- m. fl. utgifter vid Hin
nonmäiki demonstrationsstation samt för 
anskaffande av nya fruktträdsympstammar 
föres1ås å momentet ett tiEägg av 5,000 
mark, vadan momentet slutar å 145,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 153,531: 45 
, 19·36 , ........ mk 163,•605: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 140,000: -

23. Konferenser (engång.sutgift) (nytt). 
Andra kommissionens av internationella 
ma:r'kforskningssäl1skapet konferens hålles i 
Finland sommaren 19•38. Av denna orsak 
har för betäckande av utgifterna vid denna 
konferens som engångsutgift antecknats 
35,000 mark. 

Momentet slutar å 35,000 mark. 

XV. Lantbrukets understödjande. 

Understödjandet av rådgivningsarbetet. 

1. Lanthwshållningssällskapens allmänna 
kostnader. Till följd av stegringen av olika 
kontorsutgifter, hyror samt kostnaderna för 
värme och lys.e föreslås anslaget ökat med 
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100,000 mark, vadan momentet slutar å 
1,825,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... m'k 1,550,000:-
, 1936 , ....... mk 1,650,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,725,000: -· 

2. J ordbrukets främjande. T i l l 'k o m
m e r: a) Lantbrukskonsulenternas lönenivå 
är i aJllmänhet låg och i många fall sådan, 
att en konsulent med familj har svårt att 
komma till rätta. Särsikilt är det fallet 
med lokala i lantmannagillenas och andra 
sammanslutningars tjänst stående lant
brukskonsulenter, vilkas månadsaNlöning i 
medelta1l varit 1,250 mark utan några andra 
förmåner. De direkte av lantbrukssä;llska
pen avlönade lantbrukskonsulenternas lön 
var år 1936 i medeltal per månad 1,.630 
mark. Då nästan uteslutande lantbruks
tekniker verka som lantbrukskonsulenter, 
motsvarar ej den lön de åtnjuta den tid 
och de kostnader, som de ·få offra på sin 
utbildning för facket. För avlägsnande av 
detta missförhåHande föreslå:s !beviljande 
av 800,000 mark tiill förbättrande av lant
brukskonsulenternas avlöningar. b) Beho
vet av lantbruksråldgivning har under de 
senaste åren betydligt stegrats, då den eko
nomiska rådgivningen blivit allt viktig.are 
vid sidan av den tekniska. Med de nuva
rande konsulentkrafterna kan !behovet av 

. rådgivning .ej tillgodoses, varför konsulent
krafterna borde ökas. F·ör avlönande av 
lokala 'lantbrukskonsulenter föreslås bevil
jande av 150,000 mark i tillägg. c) Utöver 
den konsulent i lantbruksekonomi, som står 
i Lanthushållningssällskapens centralför
bunds tjänst erfordras en konsulent i 
samma ,bransch. Sålunda kan landet mel
lan dem delas i två distrikt, där Central
förbundet drager försorg om ledningen av 
de där befintliga lantbruks- och hushåll
ningssällskapens lantbruksekonomiska råd
givning. För avlönande av en ny konsu
lent föreslås beviljande av 60,000 mark. 
d) LanthushållningssäHskapens centralför-

hund har år 1937 avlönat en lantJbruks
arkitekt för att leda sällskapens byggnads
rådgivning. För att detta kunde fortgå 
föresläs för ändamålet 50,000 marik. 

Momentets slutsumma ökas med 1,060,000 
mark till 5,635,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,150,000:-
" 1936 " . . . . . . . m'k 4,400,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,575,000:-

3. Främjande av boskapsskötseln. T i l l
k o m m e r: a) Av samma orsaker, som an
förts under föregående moment föreslås, att 
det åt lantbruks- Dch hushållningssällska
.pen för allmän rådgivning i boskapsskiitsel 
beviljade anslaget höjes med 150,000 mark. 
b) Boskapskontrollverksamheten i småbru
kMhushåll har betydligt ökats. Då det för 
deras verksamhet beviljade anslaget redan 
tidigare :befunnits alltför litet, erfordras i 
tillägg för detta ändamål 75,000 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 225,000 
mark. 

Momentets slutsumma ·Ökas med 225,000 
mark till 3,125,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,700,000: --
" 19,36 , ....... mk 2,800,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 2,900,000:-

4. Främjande av trädgårdsskötseln och 
huslig ekonomi. Till k o m m e r: a) Den 
hittillsvarande rådgivningen beträffande 
trädgårdsskötsel ·och särskilt fruktodling 
har varit svag. Intresset för denna spe
cialgren av lanthushållningen har emeller
tid i hög grad .ökats och fruktodlingen vin
ner alltmer terräng i olika delar av landet. 
Sannolikt kan den bliva ett betydande .eko
nomi,skt stöd för många småbrukare, spe
ciellt i de södra delarna av vårt land, t. o. m. 
i mellersta Finland på förmånliga plat,ser. 
Det v.ore därför av vikt, att det tilltagande 
fruktodling,sintresset .finge kompetent och 
ändamålsenligt stöd av med branschen väl 
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förtrogna konsulenter. Kompetenta träd
gårdSJkonsulenter horde därför anställas i 
alla de sällskaps tjänst, ,på vilkas område 
fruktodlingen har för.tusättningar att 
kunna bedrivas. För avlönande av dylika 
konsulenter föreslås å momentet ett tillägg 
av 50,000 mark. b) Genom J,antbrukskvin
nornas .verksamhet, som inom iantbruks
sällskapen under de senaste åren tillta
git, har man strävat att skapa ett omfat
tande upplysningsarbete i huslig ekonomi, 
vilket sträcker sig till folkets djupa led 
och vilket då det fåtts i gång på en ort, 
har lett till avlönande av en konsulent i 
husl~g ekonomi. För :flertalet il.okala lant
mannagillen och kvinnoavdelningar har det 
emellertid överstigit kraf.terna att med 
egna medel b~behålla konsulenten i tjänst, 
speciellt i glest befolkade, avsides be
lägna trakter, vilka äro i det mest trän
gande ,behovet av en konsulent. Rådgiv
nings- och upplysningsarbetet ;på den hus
liga ekonomins område har särskilt inrik
tats på förbättrandet av bl. a. lantbruks
-befolkningens, kolonisationslägenhetsinneha
varnas och parcellägarnas utkomst. Den 
husliga ekonomin utgör i dessa hushåll 
den avgörande faktorn vid höjandet av 
levnadsstandarden. Många andra av sta
tens på denna befolkningsdel inriktade 
stödåtgärder bliva utan full effekt så länge 
den husliga :ekonomin icke förmår rutt på 
ett ändamålsenligt sätt förädla och till fa
miljens bästa använda anskaffade produk
ter. I slutet av år 1935 hade kvinnoavdel
ningarna 182 konsulenter, vilka avlönades 
i medeltal under 7.4 månader av året och 
vilkas lön i medeltal utgjorde 750 mark i 
månaden. Härpå beror äv.en att konsulen
terna ofta ombytas, varvid arbetet ej får 
tilllbörlig kontinuitet. För att ge stadga 
åt denna vel\ksamhet och vidare utveckla 
densamma föreslås :ett tillägg av 100,000 
mark. 

Tilläggen sammanlagt 150,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 150,000 
mark till 825,000 ma11k. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 555,000:-
, 1936 , ........ mk 625,000: -
, 1937 (statsför.sl.) ..... mk 675,000: -

7. Kreatursförädlingsföreningar och tjur
hållningssammanslutningar. T i l l k o m
m e r: a) Ett av de viktigaste medlen för 
vår kreatursskötsels utvecklande därhän, 
att den i framtiden även under svåra tider 
förmår reda sig med egna krafter, utgör 
kreatursförädlingen, som strävar till att 
genom kreatursstammens förbättrande få 
till stånd ett mera räntabelt ekonomiskt 
resultat än förut. Med anledning härav 
borde statsbidraget till föreningar, som äro 
verksamma på kreatursförädlingens om
råde, höjas med 200,000 mark. b) Itä-Suo
men karjanjalostusyhdistys benämnda för
ening firar nästa år sitt 40-års jubileum 
och föranstaltar då en hela sitt område om
fattande kreatursutställning. Då kostna
derna för en dylik utställning äro så stora, 
att inkomsterna från utställningen icke 
motsvara utgifterna, föreslås, att förenin
gen för detta ändamål som engångsutgift 
beviljas ett bidrag av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
mark till 3,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,700,000:-
, 1936 , ....... mk 2,975,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,300,000: -

9. Främjande av svinskötseln. Man har 
strävat att förbättra vårt svin:bestånd bl. a. 
genom grundarrdet av kreatursandelslag, 
vilken verksamhet i smabrukartrakter stötts 
med statsbidrag. Denna verksamhetsform 
har emellertid ej 'befunnits effektiv. An
delsiagen hava icke med tillbörlig snabbhet 
kunnat anskaffa nya galtar, varjämte deras 
placering och lämpliga vård medfört svå
righeter. Fördenskull borde man tillgripa 
andra medel för föribättrandet av svinstam-
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men; och bör därvidlag i främsta rummet 
nämnas galtstationsverksamheten, som är 
i 'bruk i flera andra länder och även hos 
oss på Sydvästra Finlands andelsslakteris 
område på åtgärd av sagda andelsaffär. 
De fördelaktiga erfarenheter, som gjorts 
av denna verksamhet, uppmana till galt
stationsverksamhet i större skala. Det är 
härvid ändamålsenligast att 1bevilja anslag 
för anskaffande av avelsdjur åt Svinavels
föreningen i Finland, som ombesörjer gal
tarnas placering och användning i enlighet 
med givna villkor med beaktande av de 
lättnader, som 'bÖra beviljas småJbrukare 
vid användning av galtar. För.eningen upp
köper galtar och placerar dem på lämpliga 
platser för att överlåtas till betäckning. 
Samma galt kan använda:s vid flera olika 
stationer. Härigenom blir galtens brukstid 
med iakttagande av lämplig skötsel mycket 
längre än för närvarande samt i förädlings
syfte mer ändamålsenlig, då vederbörande 
avelsförening sköter om galtens anskaff
ning, placering och förflyttningar. Nämnda 
verksamhet åsamkar föreningen så pass 
mycket extra arbete, att den ·härför borde 
erhål1a skälig ersättning. För påbörjande 
av galtstationsverksamheten föreslås att i 
utgiftsstaten som tillägg till det för galt
hållningssammanslutningar reserverade an
slaget av 60,000 mark beviljas i tillägg 
50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 400,000:-
, 1936 ,, . . . . . . . . mk 430,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 450,000:-

10. Fårskötselns frä.mjande. Särskilt i 
sådana småbrukartrakter, där även nu får 
hållas i större utsträckning och som hava 
förutsättningar för en räntabel fåravel 
borde åtgärder vidtagas för att förädla 
fårstBmmen. Detta sker bäst med hjälp av 
det s. k. bässtationssystemet, varvid Före
ningen för får- och galtskötsel tillhöriga 

avelshässar placeras på dessa orter och 
från dem i överensstämmelse med fordrin
garna i fråga om avel förflyttas till andra 
trakter. Sålunda kan ett dugligt avels
material användas en längre tid vid aveln 
än för närvarande och även mindre be
medLade fårägare fås med i förädlings
arbetet. För anskaffandet av dylika hässar 
föreslås att sagda förening beviljas 30,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark till 280,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 130,000:-
, 1936 , ........ mk 230,000:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 250,000: --

13. Finlands täckdikningsförening. I an
seende till att Täckdikningsföreningens 
verksamhet till den grad utvidgats att de 
under de senaste åren projekterade före
tagens areal är c. 50 % och de förve:rlkli
gade företagens c. 130 % större än åren 
förut, föreslås att understödet ökas med 
50,000 mark, vadan momentet slutar å 
350,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 300,000: -
mk 300,000: -
:m'k 300,000:-

16. Lantbruksklubbverksamheten. År 1937 
funnas 292 finskspråkiga lantbruksklubbar 
(av dem 118 verksamma ·hela året) med 
43,500 medlemmar. De svenskspråkiga 
klubbarna v oro 46 (därav 11 helårsklub
ibar) med 4,402 medlemmar. Det finsk
språkiga föDbundet hade 345 klubbkonsu
lenter och det svenskspråkiga 49 klubb
ledare. De finsksprakiga klubbarna an
vände för den lokala klubbrådgivningen 
sammanlagt 4,250,000 mark, av vilket 'be
lopp klubbarnas egna inkomster utgjorde 
61 %. Avlönandet av konsulenter medför 
för många, särskilt i avsides bygder be
lägna klwbbar stora svårigheter, emedan 
med den utvidgade klubbverksamheten till
räckligt statsunderstöd ej kan beviljas. 
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Under de tre senaste åren hava nya klub
bar kunnat !beviljas i medeltal c. 3,000 
mark och talrika klubbar arbeta utan nå
got som 'helst statsunderstöd. För lant
brukskhlbbverksamhetens vidare utveckling 
föreslås att anslaget, som nu är 2,700,000 
mark, ökas med '200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 200,000 
mark till 2,900,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 193•6 " ...... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 2,300,000:
mk 2,375,000:
mk '2,700,000:-

18. Hemslöjdens främjande. Finlands 
Svenska Marthaförbund föranstaltade för 
10 år sedan en hela det svenska området i 
landet omfattande utställning av gamla ar
beten, vilket gav arrredning till en grundlig 
undersökning av på dess område möjligen 
förefintliga folkliga hemslöjdsprodukter och 
deras tillvaratagande. Detta undersöknings
arbete har utförts inemot 10 år och resul
tatet är c. 8,000 stycken huvudsakligen tyg
mönster och c. 1,500 fotografier samt dess
utom teekningar av handaDbeten och da
mastmönster. Tillika har förbundet strä
vat att i mån av möjlighet utveckla till
gången på goda råämnen samt att genom 
kurser och genom av staten understödda 
hemslöjdsskolor skapa något nytt på grund
valen av det tillvaratagna gamla arvet. I 
syfte att i fortsättningen utveckla sitt ar
bete har det svenska Marthaförbundet be
slutat i november 1937 i undervisningssyfte 
anordna en utställning i Helsingfors. I an
seende till att det på det svenskspråkiga 
området finnes endast en egentlig hem
slöjdsförening·, vars verksamhetsområde om
fattar det svenska Österbotten, och att 
utställningen sannolikt kommer att bliva 
till stor nytta för det fortsatta arbetet för 
hemslöjdens främjande även å de finsk
språkiga områdena, föreslås att åt Finlands 
Svenska Marthaför:bun!'f såsom engångsut
gift för kostnaderna för anorduandet av 
den ovannämnda utställningen beviljas 
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20,000 mark, vadan momentets slutsumma 
ökas med 20,000 mark till 670,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 499,446: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 549,830: 50 
, 1937 ( statsförsl.) . . . . . mk 650,000: -

19. Lantbruksverksamheten i gränstrak
terna. För en effektivisering av denna 
verksamhet föreslås att det nuvarande an
slaget av 2,200,000 mark ökas med 300,000 
mark, vadan momentet slutar å 2,500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,799,946:-
, 1936 , ....... mk 1,799,936: -
, 1937 ( statsförsl.) mk 2,200,000: --

20. statsbidrag åt särskilda föreningar 
och enskilda. Tillkommer: a) Av 
lantbrukets totalkostnader representera ar
betskostnaderna hos oss drygt hälften, mot
svarande en utgiftspost på över 2 miljar
der mark. Sålunda innebära också små 
besparingar å arbetskostnaderna, om de 
bliva allmännare, nationalekonomiskt bety
dande summor. Detsamma är förhållan
det också annorstädes. I många länder 
har man insett detta och där finnas som 
statsinstitutioner arbetande arbetsundersök
ningsanstalter och -stationer, vilka med 
sin mångsidiga utrustning åsamka veder
börande stater kännbara utgifter. Hos oss 
arbetar i denna egenskap Maatalouden Työ
tehoseura benämnda förening, vars verk
samhet av brist på anslag varit anspråks
lös, men som dock på grund av sina under
sökningar redan på vissa specialområden 
vunnit i praktiken tillämpliga resultat och 
väckt intresse för arbetsfrågor. Förenin
gen har anordnat arbetseffektdagar och 
-kurser i olika delar av landet och även 
vid lantbruksskolorna. För att Työteho
seuras viktiga arbete kunde utvecklas och 
dess kursverksamhet spridas mer än förut 
till lantbruksläroverken, har till dess an
slag antecknats ett tillägg av 15,000 mark. 
b) Småbrukarorganisationernas verksamhet 
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har ytterligare utvidgats och samma orsa
ker, konsulenternas låga lönenivå och få
talighet samt det trängande behovet av 
byggnadsrådgivning, vilka påkallat ökade 
anslag åt lantbruks- och hushållningssäll
skapen, göra sig även gällande inom de 
organisationer, som verka bland småbru
karna. För den skull föreslås åt Pien
viljelijäin Keskusliitto benämnda förening 
ett tillägg av 200,000 mark och åt 
Pienviljelijäin Liitto 100,000 mark, samt 
att det åt Svenska Lantbrukssällskapens i 
Finland förbund för bedrivande av yrkes
rådgivning bland småbrukare beviljade 
anslaget ökas med 25,000 mark. c) Åt 
Finlands finska Marthaförbund föreslås 
för stabilisering av den lokala rådgiv
ningen i huslig ekonomi inom dess verk
samhetsområde ett tillägg av 100,000 mark. 
d) Åt Finlands Svenska Marthaförbund 
föreslås likaså beviljande av ett tillägg 
av 25,000 mark. e) Maataloustyönantajain 
liitto benämnda förening har verkat 20 år 
såsom fackorganisation för på det praktiska 
området verksamma arbetsledare inom olika 
grenar av lantbruket genom utgivande av 
facktidningen Käytännön Maamies och an
ordnande av föreläsningskurser och andra 
undervisningstillfällen. Föreslås, att för
bundet för anordnande av dylika under
visningstillfällen beviljas ett understöd av 
10,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 475,000 
mark till 4, 783,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ....... mk 3,649,000: -
, 1936 , ....... mk 4,028,000:-
, 1937 (statsförsl.) . . . mk 4,308,000: -

Övriga statsbidrag. 

22. Premier till stabilisering av prisen 
på produkter av husdjursskötseln (engångs
utgift). Prisnivån för produkter av hus
djursskötseln är ännu sådan, att utan er-

läggande av stabiliseringspremier för dem 
ej erhålles ett pris motsvarande produk
tionskostnaderna. Då det är sannolikt, att 
även nästa år erläggarrdet av stödpremier 
är behövligt, föreslås att momentet bibe
hållas oförändrat. 

År 1935 (1bokl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) . . . 

mk 84,479,078: 80 
mk 60,000,000:
mk 60,000,000: -

23. stödjande av prisen på kreaturshus
hållningsprodukter (förslagsanslag) (en
gångsutgift). På samma grunder, som an
föres under föregående moment, föreslås, 
att även detta moment bibehålles till 
samma storlek som under innevarande år. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 837,973: 20 
mk 37,745,751: 60 
mk 25,000,000:-

24. Premier för tävlingar mellan små
b7-ukare i användning och vård av gödsel 
(reservationsanslag). Momentets rubrik har 
ändrats, emedan det ansetts ändamålsenligt 
att de premier som erläggas å momentet 
utgivas på grundvalen av tävlingar. Häri
genom kan :nyttan av anslaget bliva större 
ä:n för närvarande och result,aten komma 
flera små1brukare till godo. 

År 1913:5 (hoksl.) ........ mk 200,000: --
" 191316 , ........ mk f.200,000: -
, [937 (.statsförsl.) mk i200,000: -

{217). Av,kortning av Pelsamo fiskförsälj
ningsandelslags skulder. Momentet, 100,000 
mark, avgår som engångsutgift ur stats
förslaget. 

('28) . Deltagarnde i trädgård$rut:StäU,nin
gen i Köpenhamn. Momentet, 1,15,000 
mark, avgår såsom engångsutgift ur stats
förslaget. 

27 (2'9). Premier för odling av socker
betor (förslagsanslag) (engångsutgift). Fö
reslås, att åt sockerhetsodlarna erlägges, 
vid Salo råsockerfabrik en premie av 2.5 
penni per kilogram nettovikt för till fabri-



ken levererade sockerbetor, och vid den nya 
råsockerfabrik, som skall byggas i Karelen, 
3· penni. Då den sistnämnda fwbriken blir 
i driftfärdigt skick år W38, erfordras i 
tillägg .enligt beräkning 1,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
1,000,000 mark till 3,000,000 mark. 

År 1936 (boksl.) mk 2,098,072: 60 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,000,000: --

28. Uppgönandet av en hemslöjdssta;tV,stik 
(engångsutgift) (nytt) . Hems·löj dskommit
t€m har planerat anorduandet av en sta
tistisk förf11ågan angående heiruSlöjdens 
omfattning och beska:ffenhet, vilket äwm 
miåste anses vara av :behovet påkallat för 
att utredningen beträffande hemslöjdens 
utveckling och produkternas marknad skall 
bliva .så saklig och ändamålsenl~g som möj
ligt. FördenskuU föreslå~ att för utfö
rande av nämnda undersökning som en
gångsutgift beviUas 100,000 mark. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 
29. OdlingSI,premier för i Norra Finland 

producerad lök och cikorierot (nytt). 
Sedan Riksdagen såsom tillägg till stats
förslaget för år 1937 beviljat ett an
slag av 620,000 mark till odlingspre
mier för i Norra Finland producerad 
lök och cikorierot, har premieringsverk
samheten under sagda år satts i gång. 
Då en fortsatt premieringsverksamhet 
bör anses ändamålsenlig och då man 
kan vänta att odlingen av lök och ·cikorie
rot skaU ökas, föreslås, för att premierna 
må kunna b:iibehål}as vid samma storlek 
som förut, att för ändamålet upptages ett 
anslag av 1,0010,000 mark. 

Momentet slutar å 1,000,000 mark. 
30. Understöd åt Itä-Karjalan maanvil

jelysseura till betäckande av kostnaderna 
för inrätbande av en mönsterlägenhet för 
fruktodling (engångsutgift) (nytt). Områ
dena norrom Ladoga hava mycket goda 
förutsättningar för fruktodling, för vars 
främjande Itä-Karjalan maanviljelysseura 
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planerat inrättandet av en mönsterlägenhet 
för fruktodl:ing i Helylä by av Sortavala 
socken, där sällsk:apet inköpt en för ända
målet lämplig lägenhet på c. 9 ha för ett 
pris av •95,000 mark Till .lägenheten kunde 
även -lämpligen förläggas en lantbruksför
söksanstaltens trädgårdsa.vdelning under
lydande trädgårdsdemonstrationsplante
ring, vartilli Itä-Karjalan maanvilj,elysseura 
givit sitt samtycke. Då redäggendet av 
köpeskillingen för lägenheten samt istånd
sättande av densamma och den plainerade 
demonstrationsplanteringen skuUe utan 
statens bist!ånd Öv·erstiga }antbrukssä.Uska
pets krafter, föreslås, att för ändamålet re
serveras 100,000 mark. Momentet slutar å 
100,000 mar.k. 

31. statsbidrag till uppförande i Rova
niemi av en frysanläggning för renkött 
jämte torkrum för hudar (engångsutgift) 
(nytt). För renskötseln vore det av syn
nerlig vikt, att renslakten skulle äga rum 
så tidigt på hösten som möjligt 00h ej 
senare än under senhösten, då djuren äro 
som fetast. •Sålunda skulle bästa kött och 
bästa hudar erhållas, varjämte :betesmar
kerna skulle skonas från. onödig avbetning. 
Slakten kan emellertid ej ske så tidigt, 
med mindre en frysanläggning med nödigt 
lagerutrymme står till buds. En sådan 
anläggning, som förutom frysinrättning, 
jämväl skulle inrymma ett torkrum för 
hudar, 'har projekterats av den största 
slaktboskaps- och kötthandelsidkaren i 
norra Finland, Osuuskunta Karjapohjola 
r. l., men nämnda firma är icke i stånd att 
själv uppbringa det betydande kapital, som 
för ändamålet erfordras. Då detta initia
tiv, som enligt alla sakkunnigas åsikt har 
en stor betydelse för landets renskötsel, 
emellertid ej borde få gå om intet, före
slås, att sagda andelsLag beviljas ett en
gångsbidrag av 600,000 mark för upp
förande i Rovaniemi av en anläggning för 
frysning av renkött och torkning av hudar. 
Momentet slutar å 600,000 mark. 
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XVI. .Kolonisrutionsverksamheten. 

Kolonisationsinspektionen och -vården. 

1. Kolonisationsinspektörerna, avlöningar. 
T i l l k o m m e r: a) För de löneförhöjnin
gar som innevarande år utgått ur anslaget 
under 15 Ht. II kap. 12 mom., erfordras i 
grundlönstillägg 67,500 mark och i ålders
tillägg 4,680 mark eller sammanlagt 72,180 
mark. b) Med beaktande av myckenheten 
uppgifter, som den nya kolonisationslagen 
ställer för kolonisationsinspektörema och 
att kolonisationsinspektör kan förordnas 
tiH lantlbruksmedlem i den lwmmitte, som 
skalL tillsättas av lantbruksministeriet för 
att behandla frågan om kolonisation :av sta
tens skogsmarker, samt då det äv:en i övrigt 
är meningen att effektirvisera kolonisations
verksamheten, ib.liva ,J.mlonisationsinspektö
r.ernas distrikt, särs,kilt i norra Finland, 
a:lltför vidsträckta, varför antaLet kolonisa
tionsinspektionsdistrikt och antalet lmloni
sationsinspektörer borde ökas från femton 
till tjugu. Denna ökning har ansetts 
nödig redan av den orsaken, att kolonisa
tionsinspektörerna icke ens nu kunnat med 
tihlräcklig effektivitet handhav:a sina ålig
ganden, sedan i sarniband med indragnin
gen av boställsinspektörstj1änsterna dessas 
uppgifter överfördes på kolonisationsin
spektörerna och inspektörernas antal, vilket 
tidigare var ,2'0, minskades till 1!5. Det 
härav föranledda tillägget är \2,17,500 mark. 
c) Då speciellt den nya kolonisationsla
gens verkställighet förutsätter noggrann 
förtrogenhet med kolonisationsverksamhe
ten och där~om utfärdade stadganden, är 
det av vikt att kompetenta arbetskrafter 
fås fästa vid kolonisationsverksamheten. 
För den skull föreslås, att kolonisations
inspektörernas avlöning höjes till 48,000 
mark, vilket medför ett tillägg av 90,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 379,700 
mark till 1,074,700 mark. 

År 1935 (lboksl.) . . . . . . . . mk ,671,!3•90: -
" 19!3,6 " ....... . 
, 1'937 (statsförsl.) 

mk 672,mO:
mk 695,000: -

2. Kolonisationsinspektörernas resekost
nader (förslagsanslag). Då antalet kolo
nisationsinspektörer har föreslagits ökat 
med fem, har det beräknats att i anslaget 
ett tillägg av 75,000 mark skulle erfordras, 
v1adan momentet slutar å 325,000 mark. 

År 1!913-5 (bo ksl.) 
" .119.316 " ....... . 
, '1'9'317 (statsförsl.) 

mk 2·4'3,737: 10 
mk 120!4,686 : •55 
mk 250,000: -

3. Byggnads- och odlingshjälp samt re
parationer och nybyggnader å statens lä
genheter (reservationsanslag). Momentets 
rubrik har ändrats, emedan härmed sam
manförts det förra 9 momentet under 
samma kapitel. 

I momentens samfällda summa föreslås 
ingen ändring och momentet slutar å 
60,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 40,000:
mk 40,000:
mk 40,000:-

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... . 

4. Arvode111 fö1· syneförrättningar å sta
tens boställen och å statens marker, som 
äro underställda avdelningens för kolonisa
tionsärenden förvaltning (förslagsanslag). 
Momentets rubrik har ändrats med an
ledning av stadgandena i den nya kolonisa
tionslagen. Momentets slutsumma är ·oför
ändrad. 

År 1935 

" 1936 
" 1937 

(boksl.) .......... mk 14,333:-
, .......... mk 16,728: ·50 

(statsförsl.) ...... mk 30,000: -

6. Utgifter och ersättningar för skötseln 
av statens boställen och statens marker, som 
äro underställda avdelningens för kolonisa
tionsärenden förvaltning ('förslagsanslag). 
Momentets rubrik har ändrats på grund 
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av stadgandena i den riya kolonisations
lagen. 

Momentets slutsumma 1förblir o·förändrad. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 129,802: 22 
, 1936 , . . . . . . . . mk 73,191: 55 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 150,000: -

7. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röj
nings- och byggnadsarbe'ten för kolonisa
tionsverksamheten (reservationsanslag). Mo
mentets rubrik har ändrats med anledning 
av stadgandena i den nya kolonisations
lagen. stadgandena angående speciell ko
·lonisationsverksamhet upphöra att gälla i 
slutet av år 1937, men enligt stadgandena 
i 17 § 2 o0h 3 mom. samt 27 § 5 mom. i 
den nya kolonisationslagen den 6 november 
1936 kunna samma slags torrläggnings
vägbyggnads-, röjnings- och byggnadsarbe
ten även fortfarande utföras med stats
medel samt såväl på åtgärd av avdelnin
gen iför kolonisationsärenden som forststy
relsen. Enligt 39 och 40 § § i samma lag 
skall till innehavarna av hävdeäng erläg
gas ersättning och understöd. Fördenskull 
föreslås för dessa och förvaltningsutgi·fter 
att å momentet reserveras för ändamålet 
evforderliga medel. 

År 1937 stå till förfogande: l) anslaget 
under momentet 500,000 mark, 2) å samma 
moment 'från år 1936 överförda 500,000 
mark, 3) det 'fÖr samma ändamål till .för
fogande stående reservationsanslaget i 
1937 <års utgiftsstat under 11 Ht. XVI: 18 
mom., 8,350,000 mark, samt 4) från sist
nämnda moment och från 15 Ht. 
III: l mom. från tidigare år sammanlagt 
överförda mk 17,766,216: 14 eller alltså 
inalles mk 27,116,216: 14. Av dessa medel 
inbesparas enligt beräkning något belopp 
för år 1938, men det kalkyleras att å mo
mentet, som nu är 500,000 mark, erfordras 
i tillägg 500,000 mark. Momentet slutar å 
1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 500,000: -
1936 ........ mk 500,000:-

" " 
" 

1937 (statsförsl.) ..... mk 500,000: -

8. Arvoden och m·sättningar med anled
ning av kolonisationen å statens marker 
(förslagsanslag) . Anslaget föreslås ändra t 
till förslagsanslag, emedan de utgifter, som 
bestridas ur detta moment, under olika år 
avsevärt variera. Momentets slutsumma är 
oförändrad. 

År'l935 (iboksl.) ...... . 

" ·193'6 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 1,627,904: 90 
mk 1,295,404: 70 
mk 1,600,000: -

(9). Reparationer och ·nybyggnader å 
statens lägenheter (förslagsanslag). Detta 
anslag har föreslagits sammanlagt med 3 
mom. under samma kapitel, vadan detta 
moment avgår. 

9 (lO). Utgifter fö·r inlösen av lego
områden ('fÖrslagsanslag). Lagen den 28 
februari 1936 om inlösen av legaområden 
å ort med tätare bosättning kommer ytter
ligare att öka antalet inlösningsärenden, 
varför detta anslag föres}ås ökat med 
200,000 mark, varvid momentet slutar å 
700,000 mark 

År 1935 (iboksl.) ....... . 

" 193·6 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 408,871: 40 
mk 410,233: 65 
mk 500,000: -

Jordanskaffningen. 

12. Löseskillingar, arvoden och kostna
der, som föranledas av tvångsinlösen i enlig
het med kolonisationslagen (reservationsan
slag) (nytt). Enligt 61 § i kolonisations
lagen den 6 november 1936 kommer tvångs
inlösen att verkställas i den mån statsmedel 
up1ptagits i statsförslaget ·för erläggande av 
löseskillingar, kolonisationskommissionernas 
arvoden ocih övriga omkostnader samt löse
skillingen eller flyttningskostnaderna för å 
det tvångsinlösta. området !befintliga !bygg
nader. För alla dessa utgifter föreslås att 
i statsförslaget upptages ett nytt reserva
tionsanslag, vars storlek beräknats till 
20,000,000 mark. 

Momentet slutar å 20,000,000 mark. 
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13. J ordlösen, som enligt den tidigare ko
lonisationslagen skall erläggas i penningar 
(förslagsanslag). Med anledning av den 
nya kolonisationslagen föreslås att momen
tets rubrik ändras. Ur detta anslag, som 
står till statskontorets 'förfogande, erläggas 
de löseskillingar, vilka enligt lagen den 25 
november i922 om anska;ffande av jord 
för kolonisationsändamål skola ur stats
medel i förskott erläggas till jordägare, 
som överlåta jord för kolonisationsända
måL Löseskillingen skall staten erlägga 
från den l maj det år, som 'följer närmast 
på året för registrering i jordregistret 
a:v den lägenhet, som bildats av det sålda 
området. statens förskottsbetalningar 
grunda sig på landshövdingarnas enligt 
lag utfärdade styckningsutslag, i vilka till
lika bestämmes huru stor del av löseskil
lingen skall erläggas till jordägaren i pen
ningar och !huru stor del i statens koloni
sationsoibligationer. 'Sty;ckningsutslagen in
sändas till statskontoret, som efter att ha 
mottagit alla utredande handlingar, erläg
ger löseskillingens belopp i ·penningar och 
i obligationer. Enligt dylika stycknings
utslag beräknar statskontoret att år '1938 
förfalla till betalning :löseskillingar till ett 
belopp av 8,000,000 mark i kontant. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,000,000 till 8,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ( 13 'OCh 
14 mom. sam-
mani.) ...... . 

, 1936 (iboksl.) ..... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 15,171,223: 75 
mk 4,925,722:
mk 9,000,000:-

14. Inlösen av kolonisationsobligations
kuponger (förslagsanslag). Enligt lagen 
den 25 november 1922 om anskaffning av 
jord för kolonisationsändamål erläggas lö
seskillingarna åt säljarna dels i penningar, 
dels i kolonisations()bligationer. Dessa ob
ligationer användes tidigare delvis eller 
helt och hållet ·för erläggande av köpeskil-

lingarna, då jord köptes ·för kolonisations
ändamål enligt lagen den 3 juni 1927 om 
finansiering av kolonisationsverksamheten 
med statsmedel. Kolonisationsobligationer
nas kuponger, i vilka ingår ränta och 
amortering, inlösas årligen av statskonto
ret. Då sedan år 1924 en ny serie av 
dessa obligationer varje år utsläppts i rö
relsen, har för inlösen av deras kuponger 
årligen erfordrats ett ökat .belo:pp, som en
ligt statskontorets kalkyler år 1938 uppgår 
till 10,120,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 20,000 
mark till 10,120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) (13 och 
14 mom. sam-
mani.) ....... mk 15;171,223: 75 

, 1936 (boksl.) mk 9,007,015: 15 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 10,100,000: -

15. KolonisationS'nämndernas arvoden 
och ersättningar (förslagsanslag). Momen
tets rUJbrik, vilken tidigare var ,verkstäl
ligihetskostnader", har ändrats med anled
ning av ändringarna i den nya kolonisa
tionslagen. Anslaget bibehålles oförändrat. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 996,599: 85 
, 193:6 , ....... mk 1,050,529: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,000,000: -

17. Kostnader för verkställighet av res
titutionsZagen. Enligt lagen den 10 januari 
1934 angående ändring av 20 § i lagen den 
5 maj 1925 om ·fastigheter, som av trä
varubolag i strid med lag 1förvärvats, skola 
på restitutionslagen grundade åtal väckas 
före utgången av år 1937. Då en del av 
de anhängiggjorda rättegångarna nödtvun
get måste lämnas att skötas ännu runder 
följande år, borde därför och för övrigt 
för slutförande av ärenden rörande resti
tutionslagen i 1938 års statsförslag reser
veras ett anslag av 48,000 mark. Det å 
momentet upptagna anslaget minskas så-
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lunda med 40,000 mark och momentet slu
tar å 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 63,190:-
, 193·6 , ......... mk 71,205:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 80,000: -

(18). Understödsarbeten och förvalt-
ningsutgifter samt kolonisationsfonden till
kommande ersättningar för den speciella 
kolonisationsverksamheten ( reservationsan
slag). Då för ändamålet föreslagits medel 
å 7 mom. under samma kapitel, föreslås 
att detta anslag avgår ur statsförslaget. 

År 1935 (boksl.) (15 Ht. 
HI: l) ........ mk 5,720,978: 29 

, 1936 (boksl.) mk 6,650,000: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 8,350,000: -

~VII. ForstSityrelselliS ravdeilning för !looao
msatiODISårenden. 

(nytt). 

1. Avlöningar. a) För behandlingen 
av ärenden föranledda av kolonisatio
nen av i forststyrelsens förvaltning be
fintliga staten tillhöriga skogsmarker samt 
marker av skatte -och frälsenatur har 
det varit nödvändigt för forststyrels~ms 

avdelning för statsjordarnas disposition att 
under flere år regeLbundet avlöna 3 extra
ordinarie forstmästare samt tidtals för 
statistiska och renskrivningsarbeten ett el
ler två biträden. A v dessa avlöningar 
och arvoden, till vilka år 1935 användes 
164,800 mark och år 1936 153,310 mark, 
hava 25,200 mark erlagts å 18 Ht. XIX: 2 
mom. (arvoden åt biträdande forstmästare), 
39,600 mark å 18 Ht. XVIII: l mom. (av
löningar) samt resten (år 1935 100,000 
mark och år 1936 88;510 mark), ur det 
anslag på 100,000 mark, som under 11 Ht. 
XVI: 8 mom. (arvoden och ersättningar 
med anledning av kolonisationen å statens 
marker) varit anvisat till forststyrelsens 
disposition. Emedan i forststyrelsen, då 
kolonisationen av ifrågavarande statsmar-

ker från början av år 1938 i enlighet med 
kolonisationslagen den 6 november 1936 
skall verkställas av forststyrelsen, fort
farande erfordras motsvarande antal funk
tionärer, föreslås, att av den ovannämnda 
extmordinarie arbetskraften på ordinarie 
stat uppföres en forstmästarbefattning, 
grundlön 52,500 mark, en yngre bokförar
befattning, grundlön 21,000 mark, och en 
renskriverskebefattning, grundlön 18,000 
mark, samt att å detta moment ytterligare 
upptas ett anslag av 60,000 mark för av
lönande ra v extraordinarie arbetskraft. Detta 
gör sammanlagt 151,500 mark. 1b) Av de 
nu å forststyrelsens avdelning för stats
jordarnas disposition arbetande tre forst
mästarna ·hava två forstmästare, grundlön 
a 52,500 mark, överförts till forststyrelsens 
avdelning för kolonisationsärenden under 
detta moment, emedan de komma att 'be
handla ärenden rörande kolonisation av 
statens skogsmarker. Detta gör 105,000 
mark. c) Då enligt bestämmelserna i den 
nya kolonisationslagen även torrläggnings
och vägbyggnadsarbeten på de delar av 
statens marker, som skola koloniseras, böra 
ombesörjas av forststyrelsen, bör i enlighet 
med den under utarbetande varande verk
ställig1hetsförordningen rörande kolonisa
tionslagen vid forststyrelsens avdelning för 
kolonisationsärenden anställas två fackmän 
på lantbrukets område. Då i den nuva
rande kolonisations<;tyrelsen finnes en före
ståndare för ingenjörskontoret, grundlön 
63,000 mark, och en lantbruksingenjör, 
grundlön 48,000 mark, föreslås att dessa 
tjänster överföras till forststyrelsens av
delning för kolonisationsärenden under 
namn av lantbruksingenjörstjänster, en 
med 63,000 mark och en med 52,500 mark 
i grundlön. Detta gör sammanlagt 115,500 
mark. 

I ·enlighet med vad ovan anförts komma 
vid avdelningen för kolonisationsärenden 
att finnas följande innehavare av tjänster 
och befattningar: 
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l lant1bruk.'lingenjör, 63,000 mark i 
grundlön, 

l lant1bruksingenjör, 52,500 mark 
·grundlön, 

3 forstmästare, 52,500 mark i grundlön, 
sammanlagt 157,500 mark, 

l yngre bokförare, 21,000 mark i grund
lön, 

l renskriverska, 18,000 mark i grundlön. 
:B'ör avlönande av extraordinarie arbets

kraft, till forststyrelsens disposition, obser
veras 60,000 mark. 

För ålders- och familjetillägg böra reser
veras 25,500 mark. 

Momentet slutar å 397,500 mark. 
2. Resekostnader (förslagsanslag). För 

resekostnader, som föranledas av kolo
nisationsv·erksamheten för innehavarna av 
tjänst och befattning vid forststyrelsens 
av delning för kolonisationsärenden hava 
75,000 mark beräknats bliva erforderliga. 

Momentet slutar å 75,000 mark. 
3. Diverse utgifter. För diverse ut

gifter, tryckningskostnader, förnödenheter, 
inventarier m. m., som föranledas av kolo
nisationsverksamheten, hava 100,000 mark 
beräknats bliva erforderliga, varav för in
ventarier såsom engångsutgift 50,000 mark. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 

XVJ[l. n.en privata skogshushMlningen. 

Forststyrelsen. 

1. Avlöningar. a) För de löneförhöjnin
gar, som innevarande år utgått ur anslaget 
under 15 Ht. II kap. 12 room., erfordras 
i grundlönstillägg 13,500 mark och i ålders
tillägg 1,680 mark eller sammanlagt 15,180 
mark. b) För ålderstillägg bör observeras 
6,300 mark. c) Enligt den den 6 no
vember 1936 stadfästa kolonisationslagen 
överföras från början av år 1938 kolo
nisationssamfällighetsskogar i forststyrel-

sens förvaltning och vård. På denna 
grund överföres från kolonisationsstyrel
sens forstkontor den ena forstmästaren till 
inspektör vid forststyrelsens avdelning för 
vård av !boställs- och samfällighetsskogarna 
och föreslås att för detta 'ändamål i stats
förslaget för år 1938 upptages en grund
lön av 52,500 mark. d) På avdelnin
gen för boställs- och samfällighetsskogar
nas vård gäller det att årligen utföra 
maskinskrivnings- m. fl. t. ex. till kopierin
gen av de omfattande planerna för sam
fällighetsskogarnas skogshushållningsplaner 
hörande arbeten, vil'ka kräva mera tid och 
arbete än som avdelningens ordinarie per
sonal har till övers vid sidan av de regel
bundna löpande ärendena. Fördenskull 
föreslås, att för avlönande av extra arbets
kraft för avdelningens behov •beviljas 4,500 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 78,500 
mark till 469,300 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 301,320: -
mk 375,780:
mk 390,800: -

Privata skogar. 

3. Främjandet av och tillsynen över pri
vat skogshushållning. T i l l k o m m e r: a) 
skogsvårdsnämndernas verksamhet har 
från år 1929 konstant utvidgats och blivit 
alltmer betydelsefull; jämväl nya upp
gifter hava tilldelats dem. Verksamhe
tens utveckling ådagalägges av bl. a. föl
jande till skogsvårdsnämnderna (ända 
till år 1928 till länsskogsnämnderna) in
gångna anmälningar om skogsavverkningar, 
vilka företogas årligen i medeltal under 
åren 1921-1925 till ett antal av 17,764, 
åren 1926-1930 till ett antal av 31,678 och 
åren 1931-1935 till ett antal av 48,007. 
År 1934 uppgick antalet anmälningar till 
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63,557 och år 1935 till 60,271. Under inne
varande avverkningsperiod utföras i runt 
tal 80,000 anmälningspliktiga avverknin
gar. Rekordår med hänsyn till avverknin
gen hava varit åren 1927 och 1933. Under 
det förutnämnda var den anmälda avverk
ningsmängden 17,000,000 k.-ms och under 
det senare 17,800,000 k.-ms. Under av
verkningsperioden 1936-1937 åter upp
går motsvarande avverkningsmängd till åt
minstone 21,000,000 k.-ms. 

Arbetskrafterna i skogsvårdsnämnderna 
hava visserligen under de senast förflutna 
åren successivt ökats, men nämndernas ar
betsbörda har likväl efter krisåren vuxit 
snabbare, såsom redan de ovan anförda 
siffrorna över antalet och omfattningen 
övervakade avverkningar ådagalägger. 
Dessutom yppa sig ständigt nya uppgifter. 
Sålunda ställer kolonisationslagen, vilken 
träder i kraft från början av nästa år, på 
skogsvårdsnämnderna skyldigheter, vilka 
icke skattas ringa, då man tar i betrak
tande att det finnes inalles c. 20,000 kolo
nisationslagen underkastade lägenheter. 
Granskningen av skogsvårdsföreningarnas 
verksamhet och inrättandet av nya förenin
gar, utvidgningen av markförbättringsverk
samheten och anorduandet av skogshushåll
ningstävlingar och skogskurser påkalla även 
i ökad grad arbete och omsorg. Egentligen 
ny är även skogsklubbverksamheten, vars 
vidare utveckling står på dagordningen. 
Dessa klubbar komma att hava till upp
gift utredandet för ungdomen av sko
garnas och skogshushållningens betydelse 
samt vikten av skogarnas rätta handha
vande liksom också för dess utbildning för 
vissa i skogshushållningen förekommande 
uppgifter. Klubbverksamhetens igångsät
tande och dess ledning medföra extra ar
bete och kostnader närmast för central
skogssällskapen, men även för skogsvårds
nämnderna och skogsvårdsföreningarna. 
För utförandet av ovannämnda uppgifter 
speciellt med beaktande av de i landets 
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östra och norra delar verkande skogsvårds
nämnderna, måste skogsvårdsnämnderna 
och centralskogssällskapen avlöna extra 
arbetskraft. Den härav föranledda merut
giften har beräknats uppgå till 1,600,000 
mark. b) skogsvårdsföreningsverksamheten 
har under de senaste åren raskt utvecklats. 
Nya föreningar bildas också ständigt. 
skogsvårdsföreningarnas antal, som nu är 
235, väntas under år 1938 stiga till 300, 
kanske t. o. m. mer. För att skogsvårds
föreningarnas verksamhet fortfarande un
der år 1938 må kunna understödjas med 
samma belopp, som under år 1937, föreslås 
att anslaget å momentet i detta syfte ökas 
med 200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,800,000 
mark till 15,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 9,200,000:
mk 11,200,000: -
mk 13,200,000: -

4. statens bidrag till kostnaderna för 
skogsförbättringsarbeten (reservationsan
slag). skogsförbättringsverksamheten har, 
efter det de av iniedandet av en fullstän
digt ny arbetsreform betingade begynnel
sesvårigheterna övervunnits, utvecklats till 
den grad, att detta icke kunde förutses vid 
planerandet av skogsförbättringslagen. Så 
många ansökningar om uppgörande av pla
ner för skogsförbättringsarbeten hava in
kommit från jordägarna, att det räcker 
många år, innan den nuvarande fackman
nakåren hinner utarbeta dem. Ä ven färdiga 
projekt har det varit nödvändigt att i an
märkningsvärd grad uppskjuta från år till 
år, då de för deras finansiering till förfo
gande stående medlen ej räckt till. Sålunda 
kvarstodo från år 1936 ofinansierade arbets
projekt motsvarande i runt tal 16,000,000 
mark. Senaste år fanns för främjande av 
skogsförbättringsarbeten på särskilda mar
ker till förfogande sammanlagt 26,300,000 
mark statsmedel, varav 13,300,000 mark 

41 
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lånemedel och 13,000,000 mark understöds
medel. Ehuru detta år stå till förfogande 
1,850,000 mark mer än år 1936, kommer 
från detta år att till år 1938 överföras ofi
nansierade arbetsprojekt till ungefär 
samma belopp som vid senaste årsskifte 
eller till ett värde av c. 16,000,000 mark. 
Detta innebär, att jordägarna måste vänta 
flere år, först på själva planernas uppgö
rande och därefter i åratal på arbetenas 
igångsättande. För att åvägabringa en 
rättelse härutinnan har det ansetts nödvän
digt att föreslå, att de för främjande av 
skogsförbättringsarbetena i privata skogar 
antecknade anslagen, sammanlagt 28,150,000 
mark skulle ökas med 6,850,000 mark 
eiler alltså >till 35,000,000 mark. Av 
beloppet skulle å detta moment antecknas 
20,000,000 mark, vilka äro avsedda att 
disponeras i huvudsak på följande sätt; a) 
centralskogssällskapens skogsför bättrings
utgifter (s. k. förvaltningsutgifter) 5,407,000 
mark, b) skogsvårdsnämndernas skogsför
bättringsutgifter 1,345,000 mark, c) anläg
garrdet och upprätthållandet av plantskolor 
1,500,000 mark, d) s. k. annat understöd, 
som bör lämnas skogsägarna (frön, plan
tor, arbetsledning, inventarier) 3,488,000 
mark samt e) penningsunderstöd, som böra 
givas skogsägarna, 8,260,000 mark. Av 
det sistnämnda beloppet skulle direkta pen
ningeunderstöd kunna givas i medeltal till 
35 % av totalkostnadema. 

Momentets slutsumma ökas med 
5,1150,000 mark tUl 20,000,000 mark. 

År 1935 (lboksil.) ..... mk .113,000,000:-
, 193,6 , ..... mk ~13,000,000: -
, 19~7 (statsförsl.) mk 14,850,000:-

7. statsundenstöd åt särskt7da förenin
gar. T i l l k o m m e r: a) I anseende tiLl 
den betydelse Metsämies:ten keskusseura 
benämnda förenings verksamhet har ,för 
höjarrdet av skogsarbetsledarnas fackliga 
och kuLturella nivå o0h dess vidmakthål-

lande i jämnhöjd med tidens fordringar 
och för att sammanslutningen skaH kunna 
utdela obetydliga understöd för exkursio
ner, har cent·ralsällskapets sta.tsunderstöd, 
som nu är 28,000 mark, ökats med 12,000 
mark. b) Med beaMande av beskaffenhe
ten och omfattningen av Finska Forst
föreningens forstekonomiska Propaganda
byrås verksamhet samt dess betydelse för 
vår1t lands skogshushål~nj,ng föreslås att 
statsunderstödet åt denna byrå,. vilket är 
40,000 mark, ökas med 20,000 mark. c) 
Forstvetenskapliga 'Samfundet i Finland 
behöver för att kunna forttsätta sin verk
samhet för ytterligare utvecklande -av 
forstvetenskapen i vårt land tiHäggsanslag 
för tryclming, översättning och inibindning 
av pU!blikationer samt för utibyte av pub
likationer, varför till sällskapets nuvarande 
ansiJ.ag på 120,000 mark ,föreslås •ett tillägg 
av 30,000 mark. 

!TilLäggen sammanlagt 62,000 mark. 
Momentets Silutsumma ökas med 62,000 

mark tm 2·69,000 mark. 

År 1'936 (boksl.) 
" 193'6 " 

mk 20r7,000:
mk 207,000:
mk 20'7,000: -

8. Understödjande av sågindustriskolan. 
Med utvecklingen av sågindustrin har det 
varit nödvändigt a•tt kännbart effektivisera 
och utvidga undervisningen i skolan. Med 
anledning härav borde undervisningsperio
den förlängas å samtliga avdelningar från 
två 1terminer för närvarande till rt;re ter
miner, så att eleverna finge tillräcklig un
dervisning jämväl på det rent forstliga 
området. Även om den ökade undervisnin
gen härvid skulle ordnas med hjälp av tim
lärare, stiga undervisningsutgifterna dock 
med 130,000 mark. Sågindust•riskolans 
statsunderstöd, vilket är 400,000 mark, 
föreslås fördenskull öka't med 100,000 
mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark tilJ. ·500,000 mark. 

År 1<9!3'5 (boksl.) ........ mk 34:5,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 3'45,000: -
, 119137 (statsrförsl.) mk 400,000:-

Skogarna å ecklesiastika boställen. 

9. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstiLlägg 
27,000 mark och i ålderstillägg 1840 mark 
eHer samma;nlagt 27,840 mark. b) För 
lagenliga å:lders- och familjetillägg uppta
ges ytterligare 1,600 mark. c) De arbeten, 
som på forststyrelsens åtgärd skola utföras 
i de ecklesiastika !boställenas i vårt Land sko
gar hava under de senaste år,tiondena mång
dubblats och ökas fortfarande årligen. An
ta·let ordinarie för11ättningsmä:n, som står 
till :flörfogande .för detta ändamål, har lik
väl icke und€r de sen1aste tjugu åren alls 
ökats, då den på dagordningen ·stå:ende 
frågan om fönsamlingarnas större delta
gande i ersätta:ndet av härav föranledda 
u'tgifter ännu icke blivit avgj,ord. För 
utf·örandet av de ifrågavarande uppgif
terna har årligen året runt ·erfordrats om
kring 1'4----115 forstmästare, av vilka endast 
tre äro m'ed grundlön anställ'da forst
mästare vid ecklesiastikstatens skogar, 
sex lårsarvode åtnjutande extraordinarie 
forstmästare vid ·ecklesastikstatens skogar 
och resten extmordiJJJarie rforstmästtare, 
som åtnjuta dagsarvoden av församlin
garna. Då utövter den osäkra ställningen 
dessa forstmästares löner och arvoden va
rit alLtför låga, hotar det kompetenta ut
förandet av de i de ecklesiastika skog•arna 
förekommande a!1be't.ena att omöj.Iigg1öras, 
där'eStt icke ex:traordinari'e arbetskraft upp
f·öres på ordinarie stat och deStS löner för
bättras. 

Genom sta:ts:nådets beslut av den 2!7 april 
1934 har }a.ndet betrwffande de ecklesias-

tika skogarna. för att främja intensifierin
gen av församlingarnas skogshushålln·ing 
indelats i nio revir, och i vart och ett 
av dem verkar en revirforstmästare. 
Betydelsen av denJJJa organisation ihar 
emellertid blivit jåmförelsevis ringa på den 
grund, att antalet forstmäs.tare vid ecklie
siastikstatens skogar icke i motsvarande 
mån ökats. Dessa revirforstmästares 
åligganden hava ·omhä:nderha,fts av de 
ovannämnda årsi'ön och -arvode åtnjutande 
forstmästarn.a. Då ·det emellertid ieke kan 
anses sakenligt, att dessa i fullkomligt 
samma slags arbeten sysselsatta revir
forstmästaire i •fortsättningen i anseende 
till sin tjånstetställning och avlöning in
taga inibördes olika. ställning, 'är ,det nöd
vändigt, 1att de nämnda sex extraordinarie 
farSttmästarbeJfattnin.garna v:iJd ecklesiastik
strutens skogar uppföras plå ordinarie stat 
geno:m inrä1ttandet utiöver de nuvarande 
tre fo.rstmästa.Jrtj.än:stern.a vid eckle:sia.Sttik
statens sko,gar, i vilka grundlönlen år 
'39,000 marik, av Y'tterliJga:re sex nY'a tjän~ 

ster av sammw slag. Då arvodet fö·r extra
ordinarie .forSJtmästare är .33,000 mark, ut
gör tillägget e:llte.r 6,000 mark sammanlagt 
36,000 mark. d) Utom de ovannämnda 
hava i ecklesiastikslUatens skogar regelbun
delt året :mn t under de senaste åren1 ar
betat 5---.:6 dagslön åtnjutande eXJtra:ordi
na.rie forstmästare. Också av denna ·extra
ordinarie arbetskraft borde en del fast 
anställas sålunda, att i utgiftsstaten 
upptages ett anslag av 108,000 mark 
för upprätthållande av tre extraordi
narie forstmästarbefattningar vid eckle
siastikstatens skogar med 36,000 mark 
i årslön. 1TiHägget 108,000 mark. e) De 
resekostnader, som föranl'et:tiS av .for&t
mästarnas vid ecklesia!S.tikstatens skogar 
förrättningar, liN res10r .f11ån boningsorten 
tm ~församlinga·rna och ifrån den ena ,för
samlingen till d'en 1andra., hava. bte.stritrt;s a:Y 
vedenbörande församBngar. statsrådets år 
1934 utfärdade beslut angående indelnin-
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gen i revir av ecklesiastikstatens skogar har 
haft till följd, att revirforstmästarnas 
~vid sagda s~ogar honingS'orter .för närva
rande äro helägna i olika delar av landet. 
Det har därför 'för dessa ,forstmästare, 
t. ex vid ombyte av befattningshavare, 
blivit nödvändigt att företaga 'resor till 
forststyrelsen för erhållande av detalje
rade anvisningar, för konferenser m. m. 
Då de av dylika resor föranledda kostna
derna icke kunna indrivas av någon en
skild församling och de icke heller kunna 
påföras tforststyrelsens för andra ändamål 
beviljade .ans1!l!g, •föreslås, att för ända
målet upptas ett anslag av 6,000 mark. 
f) För ålders- och familjetrllägg ~erfordras 
ytterligare 33,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 212,900 
mark till 524,500 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 305,980:
mk 306,480: -
mk 311,600: -

Den forstliga undervisningen. 

Kuru tforstskola :träder i verksamihet 
denna höst, varför härunder bör upptagas 
anslag till förva"Ltningskostnader ·för år 
1938 för densamma. 

11. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstirlägg 
48,000 ma:rk och ti ålderstillägg 4,'680 
mark eller sammanlagt 52,680 mark. b) 
Enlig,t vid propositionen fogad bilaga an
tecknas i grundlönstillägg 66,000 mark och 
i ålderstillägg 4,800 mark eller samman
lagt 70,800 mark. c) För lagenliga ålders
och rfamil:jetiHägg anteclmas ytterligare 
13,000 mark. d) För höjande av avlönin
garna för betjäningen vid forstskolorna 
föreslås ett tillägg av 20,000 mark. e) För 

avlöningar vid Kuru forstskola observeras 
ett tillä,gg av 201,300 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 357,800 
mark till 1,069,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 693,470:
mk 695,714: 90 
mk 712,000:-

12. Understöd åt elever såsom ersättning 
för deras arbete. T i l l k o m m e r: a) Före 
krisåren erlades åt eleverna vid forstsko
lorna understöd såsom ersättning för deras 
till statens bästa utförda arlbete, 6 mark 
för elev o~h dag i övriga skolor utom i 
Rovaniemi iforstskola, där !beloppet var 8 
mark. År 1932 sänktes dessa understöd 
till 5 och 7 mark och efter detta belopp 
hava de därefter erlagts. Nu hava arbets
lönerna åter stigit och arbetets värde så
lunda höjts, varjämte även studiekostna
derna vux~t. I anseende härtill har det 
an~setts räUvist att 'föreslå, att de ifråga
varande understödsersättningarna höjas till 
samma belopp som tidigare ·eller med en 
mark per elev och dag. På grund ih:ära:v 
har å momentet antecknats et.t tillägg av 
64,300 mark. lb) För Kurr·u forstskolas 
del observeras ett 'tillägg av 98,,600 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 162,900 
mark till 513,600 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 270,270: -
mk 307,063:
mk 350,700:-

13. Diverse utgifter. ·T i l~ k o m m e r: 
a) LPråsen på i forstskolornas ekonomi ound
gängliga förnödenheter, som måste köpas, 
hava konstant stigit, likaså arlbetslönerna. 
Specient är det för det .framgångsrika om
händeT'havrundet av undervisningen alldeles 
oundgängligt att anskaffa ytterligare un
dervisningsmateriel och arbetsredskap. Med 
anledning av det ovanstående föreslås å 
momentet ett tillägg av 45,000 mark. b) 
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För diverse utgifter vid Kuru forstskola 
observeras ·ett tillägg av 161,000 mark. 

·Momentets slutsumma ökas med 206,000 
mark till 4!57,000 mark .. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 214,147: 85 
mk 244,298 : 90 
mk 251,500: -

14. Skogskurser. T i 11 k o m m e r: a) 
För förnödenheter vid de årligen anord
nade skogsvårdskurserna vid Domarnäs 
forstskola erfordras ett tillägg av 1,000 
mark samt för motsvarande utgifter vid 
kurserna för småskogsägare 500 mark eller 
sammanlagt 1,500 mark. b) Undervisning 
i skogshushållning, som är lämpad för 
skötsel och användning av skogarna på en 
jordlägenhet, har längst meddelats i lant
bruksläroverken, men även redan under 
30 års tid vid Domarnäs. Vid Ylä-Vuoksen 
lantmannaskola har likaså från år 1924 
anordnats särskilda skogsvårdskurser och 
även några skogsvårdsnämnder hava be
gynt anordna sådana, men bristen på pen
ningmedel har dragit alltför snäva gränser 
för denna verksamhet. Känt och erkänt 
är, att den för jordägare avsedda, på sköt
seln och användningen av enskilda skogar 
inriktade undervisningen i skogshushåll
ning borde med statsmaktens medverkan 
meddelas i så stor skala som möjligt. För
denskull borde rådgivnings- och vägled
ningsarbetet i fråga om jordägarna i all
mänhet och speciellt skogsvårdsverksamhe
ten effektiveras. Framförallt borde skogs
vårdsnämnderna, vilkas främsta uppgift 
det är att närmast allsidigt främja den pri
vata skogshushållningen, beredas möjlighet 
att anordna skogskurser i olika delar av 
landet. För ett utvecklande och ingång
sättande av denna verksamhet erfordras 
detta år 150,000 mark, vilket anslag före
slås till beviljande. 

Momentets slutsumma ökas med 151,500 
mark till 250,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 90,979: 95 
mk 91,443: 10 
mk 98,500:-

X·IX. Fomrtvetensik!llpl.iga f,orsiknings
ansrta..lrten. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., •erfordras i grundlönstillägg 
59,400 mark och i ålderstillägg 4,320 
mark eller sammanlagt 63,720 mark. b) 
För ålders- och familjetrl1ägg e11fordms yt
terligare 3,500 mark. c) Forstliga forsk
ningsanstaltens avdelnings för skogsskötsel 
uppgifter uppdelas i tre större grupper: 
skogsbio1ogiska, skogsvårdstekniska samt 
skogsentomologiska och -mykologiska ·forsk
ningar. På det att •e:tt vart av dessa kunde 
utvecklas på ·ett sät•t som motsvarar nu
t~da behov, borde forskningsanstalten få 
en egen självständig specialforskare för 
skogsbiologiska fo11skningsuppgifter. På 
grund härav föreslås, att vid forsknings
anstaltten inrättas •en ny professur med 
75,000 ma11k i grundlön. d) Forsknings
avdelningens för skogstaxation forsknings
arbeten, vilka beröra skogarnas a\"kastning 
och möjligheterna att föi'bättra densamma, 
äro ännu i många avseenden ofullstän
diga. Vad Österbotten vidkommer äro ar
betena på uppgörande ·av ta:b1åer över de 
rena ·~ogarnas avkastning ännu ej på
började, ·likaså i hela landet beträffande 
särskilda blandskogarr •och skogsdungar av 
olika ålder 8amt :skogar, som med av
seende å tä1Jhet försatts i olika tillstånd. 
Ej heller de forskningar, vilka utföras å 
permanenta långvariga försöksområden för 
utrönande av möjligheterna att förbättra 
skogsavkastningen genom ga1lringshygge, 
ha kunnat utföras i tillräcklig utsträckning, 
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oaktat det för närvarande föreligger ett 
starkt behov av dessa utredningar bl. a. vid 
skogsvårdnämndernas arbete. Orsa!ken här
till är den på denna avdelning rådande 
brist·en på arbet,slluaft. På basen av hit
intills vunnen ·erfarenh·et lämpa sig som 
biträ.Cle vid arbeten av detta slag bäst här
till särskilt skolade skogsarbetsledare. På 
sådan grund borde .vid denna avdelning 
inrättas en andra skogsa:r:betsledartjänst 
med 'en grundlön av 24,000 mark samt 
för av behandlingen av undersökningsma
terialet föranledda inomhus arbeten, ·en 
ny räknebiträdesbe:fattning med en grund
lön ·wv 18,000 mark. Den härav föran
ledda ökningen är 42,000 mark. e) Sedan 
de viktiga forSkningsuppgifterna ökat och 
särskilt sedan markbiologiska undersök
ningar blivit oumbärliga, borde vid forsk
ningsanstaltens markforslmingsavdelning 
inrättas en ny laJbora:toriebiträdesbefatt
ning med en grundlön av 18,000 mark. 
f) Även på torvmarkforskningsavdelningen 
råder en stor brist på arbetskraft. För 
försöksdikningarna på försöksområdena, 
utredning rangående inverkan av tordägg
ning av kärr samt försöksplantering 
av skog i kärr och övervakning av dem 
är en ny s!kogsarbetsledarbefa:ttning nöd
vändig. Grundlönen för denna befattning 
är 24,000 mark. g) Vid skogsteknologiska 
forskningsavdelningen finnes endast en 
professor oeh ·en äldre assistent. På det 
att a1vdelningen i tiHräclklig utsträckning 
måtte rkunna utreda till dess forsknings
område hö:r:ande aktuella och vittbärande 
frågor, såsom den av ·trävaruleverans i 
olika förh'ållanden förutsatta aroetsomsätt
ningen, förhållandet me'llan värdet av 
trä·ets !kvalitet och olika trävaruslag, för
bättring 'av åtgången av klenvirke och 
fördelaJktigaste organiswtion av skogsarbe
ten, borde vid avdelningen inrättas ·en ny 
rrälknebiträdesbefattning med en grundlön 
av 18,000 mark. h) Forskningsavdelnin-

gen för skogsskötsel har 'Clldast ett räkne
biträde. Då även detta biträdes tid till 
största del åtgår till de arbeten, som 
föranledas av anstaltens direktors upp
gifter, och då avdelningen har flere så
dana forskningsuppgifter, till vilka man 
:fördelaktigast kunde använda billig, fö,r 
ändamålet skolad hjälparbetskraft, borde 
vi·d avdelningen inrättas ·en laboratorie
biträdesbefattning med en grundlön av 
18,000 mark. i) Då forskningsanstaltens 
verksamhet blir mera mångskiftande och 
även i övrigt ökas har ekonomens arvode, 
6,000 mark, vilket erlagts till det 'rä!kne
biträde, 80m fungerat som ekonom, visat 
sig vara otillräckligt. ökningen av det 
arbete och •ansvar, som medföljer denna 
funktion, rbevisas därav, att penningom
sättningen i kassan under de senaste åren 
har stigit från c. 9 milj. mark till c. 
13 milj. mark och att kassan i landets 
olika delar nu har 15 underredovisare. För 
sagda ändamål föreslås beviljande av ett 
tillägg av 6,000 mark. 

Momentets slutsumma okas med 268,300 
mark till 1,606,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ... 

:m'k 1,182,038: -
mk 1,228,645 : 50 
mik 1,337,700:-

2. Resekostnader och dagtraktamenten 
(förslagsanslag). På grund av komplette
ring av forslkningsanstaltens forsknings
avdelningar ocJh •enär talrika specialunder
sökningar åsamka anstaltens ordinarie for
skare mera inspe'ktionsresor än tidigare, 
föreslås en ökning av anslaget under detta 
moment med 10,000 mrurk till 120,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

m'k 98,368: 40 
mk 105,239: 20 
mk 110,000: -
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3. Expensmedel. A v g å r: Anslaget av 
15 000 mark som engångsutgift för kom-

' pietteringen av forskningsmateriel och ap-
paratur avföres från momentet. 

T i 11 k o m m e r: För komplettering och 
inbindning av bi_rblioteket, anskaffning av 
räikne- och skrivmaskiner 1samt för komplet
tering av arbets- och forskningsredskap 
föreslås beviljande av 35,000 mark som 
oen engångsutgift. 

Moments slutsumma ökas med 20,000 
matk 1till 66,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . ...... . 
" 193,6 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mik 30,880: 10 
m'k 58,688: 85 
mk 46,000:-

6. Diverse utgifter: Till k o m m e r: 
.a) Forstvetenskapliga forskringsanstalten 
har under de senare åren ej kunnat få till-
1·äckligt utrymme i statens byggnader, 
varför lokaliteter måst upphyras i privata 
hus. 1Sedan den nya skogsteknologiska 
forskningsavdelningen måst flyttas in i en 
hyreslägenhet och då även andra avdelnin
gars behov av utrymme ökats, erfordras 
för hyrorna för forskningsanstaltens skogs
taxations-, skogsekonomiska och skogstekno
logiska forskningsavdelningars hyreslägen
heter årligen 90,000 mark. Då forsknings
anstaltens nybyggnad ej blir färdig ännu 
år 1938, behöves denna hyresutgift för 
hela året. :Enär motsvarande belopp år 
1937 var 43,000 mark, är det erforderliga 
tillskottet 47,000 mark. b) Utgifterna för 
värme, lyse och städning stiga på grund 
.av de ökade lokaliteterna med 15,000 mark. 
.c) De ökade undersökningsuppgifterna och 
de därav föranledda laboratoriearbetena 
förorsaka ökade utgifter, och likaså erford
ras för skötseln av apparaterna och arbets
instrumenten mera medel än tidigare, 
vadan ett tillskott av 25,000 mark år nöd
vändigt. 

1Sammanlagda ökningen är 87,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 87,000 
mark till 243,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) .... . 

mk 124,855 : 20 
mk 182,795:
mk 156,000: -

7. Vården om försöksstationer och na
turskyddsområden. Äyräpää sjö är ej en
dast i våra förhållanden utan i hela Nord
europa enastående rik med avseende å få
gelbeståndet och särskilt märklig på grund 
av de stora skaror av vatten- och vadar
fåglar, som under flyttningstiden passera 
den. Då sålunda sjöns område är synner
ligen gynnsamt som häckningsplats för 
fåglar och viloplats för flyttfåglar, har 
des~ skyddande redan under ett decennium 
varit föremål för allmänt intresse. Så
lunda har medel anvisats för bevakning 
av sjön och jakträtten har varit exprop
rierad fyra år före år 1934, men sedan 
den nya 'jaktlagen trätt i kraft upphörde 
expropriationsförhållandet. Numera hava 
delägarna i de skifteslag, vilka ha oskiftade 
tillandningsområden, förklarat sig vara . 
villiga att åt staten utlega dessa samfällda 
områden, dock med förbehåll av jakträt
ten vid ett par avlägsnare delar av sjön 
för hugade medlemmar av skifteslaget. 
Den till fridlysning avsedda delen av 
sjön 'har en vidd av omkring 2,000 ha 
och jaktområdet ungefär 500 ha. För att 
göra sjöns fridlysning effektiv och ända
målsenlig har det ansetts nödigt att för 
detta ändamål föreslå beviljande av 20,000 
mark årligen för legakostnader och 10,000 
mark för bevakningskostnader eller sam
manlagt 30,000 mark . 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark till 265,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 232,981: 05 
, 1936 , . . . . . . . . mk 234,643 : 60 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 235,000:-

XX. Meteorologi1s!ka cenJtralaDJs:taLten. 

1. Avlöningar. T i l l ko m m e r: a) För 
de :löneförhöjninga'r, som innevarande år 
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utgått ur ,ans:laget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grund~önstilläg.g 48,,600 
mark och ·i ålderstillägg 4,608 mark eller 
sammanlagt 53,208 mark. b) För lagen
liga ålders- och :familjetillägg observeras 
ett tillägg av 7,700 mark. c) En1ig.t vid 
propositionen fogad bilaga observeras i 
grundlönsti'llägg 3,000 mark och i ål
derstil1ä.gg 300 mark eller sammanlagt 
3,300 mark. d) Bearbetningen av de 
meteorologiska stationernas observationer 
kräver tillräcklig arbetskraft för att den 
ånyo uppträdande förseningen av års
böckernas tryckning och anhopning av 
obehandlat material, måtte kunna undvi
kas. Likaså är nederbördsavdelningens 
personal ej tillräcklig för utförande av de 
uppgifter, som av den krävas. På grund 
härav föreslås inrättande av en ny räkne
biträdesbefattning med en grundlön av 
16,800 mark. e) Helsingfors flygstations 
väderlekstjänst, som i förhållande till de 
andra i vårt land står i en ledande ställ
ning, kräver som högsta tjänsteman ordi
nariter en person, som har ·en tillräcklig 
yrkesskicklighet, ,för att flygvädetleks
tjänsten skall kunna fylla sin upp
gift att säkerstäila flygtrafiken. I an
seende till det ansvar denna befattning 
innebär föreslås, att vid Helsingfors flyg
station inrättas en överflygmeteorologs
tjänst med en grundlön av 48,000 mark. 
Likaledes föreslås inrättande av en äldre 
flygmeteorologstjänst vid Åbo flygstation 
med 36,000 marks grundlön. Samman
lagd ökning 84,000 mark. 

Då ovannämnda flygmeteorologers ar
voden, 48,000 och 36,000 mark, hittills 
erlagts under 11 Ht. XX: 11 (XIX: 10) 
momentet, väderleksrapportering och in
ternationell meteorologisk verksmp.het, gö
res från nämnda moment motsvarande 
avdrag. 

f) Forskningen av den fria atmosfären 
har under de senaste åren i vårt land be-

tydligt utökats genom pilotballongobserva
tioner, aerologiska höjdflygningar och stra
tosfärmätningar, vilkas 'resultat ej kunna: 
undvaras i den moderna meteorologiska 
verksamheten och vid förutsägandert av vä
derleken. Detta utvidgade arbete har i stor 
utsträckning ökat det byrå- och laboratorie
arbete, som kräver vetenskaplig kompetens. 
Hittills har den aerologiska avdelningen 
kommit tillrätta genom att använda till
fällig arbetskraft och sålunda att avdelnin
gens chefs privatassistent skött en arbets
gren. Med sin ordinarie personal kan av
delningen ej utföra ens sitt nuvarande ar
betsprogmm. Dessutom utvecklar sig det 
aerologiska anbetet alltjämt. Under sådana 
förhå1Jlanden är det av belhovet påkallat, att 
vid meteorologiska centralanstalten inrruttas 
en extra assistentbefattning, vilket föranle
der en ökning av 43,500 mark. g) Som till
lägg !till 11 Ht. XX: 11 (XIX: 10) mom., 
väderleksmpportering och internationell 
meteorologisk verksamhet, har beviljats ett 
anslag, varå inrättats tre yngre flygmeteo
rologtjänster med ett arvode av 36,000 
mark. Dessa flygmeteorologtjänster måste 
fortfarande bibehållas och föreslås för 
detta ändamål beviljande av 108,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 316,600 
mark till 1,159,300 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 767,532:
mk 821,008: -
mk 842,700:-

2. Resekostnader (förslagsanslag). För 
att observationsstationernas verksamhet 
måtte kunna fylla det nutida näringslivets 
oeh vetenskapens krav, böra inspektionerna: 
av desamma göras oftare. Inspektionen av 
nederbördsstationerna, som man på grund 
av anslagets ringa storlek ti'llsvidare ej 
kunnat företaga, vore även nyttig att 
få till stånd. Även centralanstaltens ofull
bordade magnetiska mätningar i farlede1~ 
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och i det inre av landet måste fortsättas. 
För dessa utökade resekostnader 'föreslås 
å momentet ett ,tillägg av 5,000 mark, var
för momentets slutsumma stiger ,till 14,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 13,257: 75 
mk 7,525: 50 
mk 9,000:-

3. Direktorns dispositionsmedel (nytt). 
Centralanstaltens direktor har vid sköt
seln av anstalten på grund av sin tjänste
ställning, som även fallet är vid andra äm
betsverk, särskilda utgifter, antingen repre
sentationsutgifter i samband med besök av 
utlänningar eller tillfälliga utgifter av an
nat slag. Fördenskull borde billigtvis 
centralanstalten för ändamålet tilldelas ett 
anslag av 3,000 mark. vilket föreslås till 
beaktande i utgiftsstaten. 

Momentets slutsumma är 3,000 mark. 
5 (4). Värme och lyse (förslagsanslag). 

Under momentet har ett tillskott av 5,000 
mark ansetts vara nödigt, vadan momentets 
slutsumma är 35,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 29,768: 90 
mk 34,902: 95 
mk 30,000:-

6 (5). Tryckningskostnader. För tryck
ning av statistik över åskvädersobservatio
ner, kartor över Finlands temperatur och 
magnetiska förhållanden, samt aerologiska 
observationer, erfordras under momentet 
ett tillskottsanslag, varför föreslås bevil
jande av 5,500 mark, och stiger sålunda 
momentets slutsumma till 90,000 mark . . 
År 1935 (boksl.) ........ . 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 79,800:
mk 80,000:
mk 84,500:-

7 (6). Apparater och litteratur. Central
anstalten behöver nya tidsenliga apparater, 
hygro- och termometrar, regnmätare, snö
vågar och radiotillbehör, varför å momen
tet föreslås :beviljande av ett tillägg av 
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11,600 mark, och stiger momentets slut
summa till 80,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 66,392: 50 
mk 48,368: 75 
mk 68,400:-

8 (7). Utförande av meteorologiska ob
servationer. För att man i vårt land skall 
kunna få till stånd ett nutida krav mot
svarande nät av meteorologiska stationer 
samt snötäthets och åskvädersobservationer, 
föreslås under momentet beviljande av ett 
tillskott av 10,500 mark, varför momentets 
slutsumma är 120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 94,997:
mk 99,312:
mk 109,500:-

9 (8). Utforskning av den fria atmosfä
ren. Erfarenheten har hos oss ådagalagt, 
att vi endast under c. 150 dagar i året, hu
vudsakligen då vädret är vackert, ha till
gång till i flygmaskin utförda mätningar 
av den fria atmosfärens tryck-, värme- och 
fuktighetsförhållanden. Uppgifterna kunna 
ej fås, då molnen gå lågt eller vid ännu 
sämre väder, men vore i dessa situationer 
särskilt viktiga såväl för förutsägande av 
väderleken som för flygtrafiken. Dessutom 
beröra de erhållna uppgifterna endast luft
lagren till en höjd av 4-5 kilometer, var
för övre delen av troposfären, den till vä
der leksskiftningarna oskiljaktigt anknutna 
gränsen till stratosfären, och hela stratos
fären ej bliva uppmätta. Under alla väder
leksförhållanden kan för väderleksförutsä
gelsens och flygväderleksrapportens behov 
den fria atmosfärens tryck-, värme- och 
fuktighetsförhållanden praktiskt taget in
till en höjd av ett tjugutal kilometer upp
mätas med radiosond. Då man på grund 
av erfarenhet kan antaga, att ungefär hälf
ten av de utsända radiosonderna fås till
baka, föreslås för den apparatur, som be
höves för dagliga radiosondmätningar ett 

42 
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tillägg av 50,000 mark, vadan momentets 
slutsumma är 160,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 60,000:-
, 1936 , ........ mk 79,968: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 110,000: -

11 (lO). Väderleksrapportering och in
ternationell meteorologisk verksamhet. A v
g å r: Vid uppförande på ordinarie stat 
av en överflygmeteorolog och en äldre flyg
meteorolog, varom förslag finnes under 11 
Ht. XX: l mom. göres under detta moment 
ett avdrag av 84,000 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Det telegrafiska 
observationsnätet är ännu för glest och 
dess stationers antal motsvarar ej det 
antal, som på internationella möten före
slagits för Finlands del. Det inhemska 
näringslivet och flygtrafiken äro dess
utom i behov av ett tätare nät. Före
slås grundande av en telegrafstation, 
vilket föranleder en ökning av 8,000 mark. 
b) Väderlekstelegram sändas numera per 
radio genom Sandhamns förmedling för ut
ländska väderleksrapporter i rätt ringa ut
sträckning. Föreslås utökande av sändnin
gen sålunda, att stationernas antal och 
pilot- och temp-telegram fogas till radio
utsändningen. Tillägg för telegrafavgifter 
för detta ändamål 10,000 mark. 

Sammanlagd ökning 18,000 mark. 
Momentets slutsumma minskas med 66,000 

mark till 294,100 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 284,787: 90 
, 1936 , . . . . . . . . mk 252,849: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 360,100: -

( 12). l ståndsättande av biblioteket (en-
gångsutgift). Momentet avföres !rån ut
giftsstaten. Minskning 20,000 mark. 

XXI. Geodetilska institutet. 

1. AV'löningar. T i l l k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 

år utgått under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 20,400 mark 
och i ålderstillägg 2,496 mark eller sam
manlagt 22,896 mark. b) Enligt vid propo
sitionen fo~ad bilaga observeras i grund
lönstillägg 9,000 mark och i ålderstillägg 
900 mark eller sammanlagt 9,900 mark. 
c) För lagenliga ålders- och familjetill
lägg erfordras ytterligare 1,400 mark. 
d) Precisionsavvägare hava att utföra 
ett stort precision och vetenskaplig kri
tik erfordrande observations- och under
sökningsarbete. Då precisionsavvägarnas 
avlöning ej står i rätt proportion till 
det med :befattningen förenade ansv.aret 
och den därför erforderliga skickligheten, 
föreslås att arvodet åt två precisionsavvä
gare höjes från 43,500 mark till 48,000 
mark, varför å momentet erfordras ett till
lägg av 9,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 43,200 
mark till 497,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) .... . 

mk 396,282:
mk 404,471:
mk 454,600:-

5. Praktiska arbeten. I anslaget å mo
mentet, vilket är 260,000 mark, ingå 87,500 
mark i avlöningsutgifter för fältarbetare 
och 60,000 mark som andel i :byggnadskost
naderna för observationstornen. Då al.'be
tmnas lönenivå stigit med c. 25 % och 
~yggnadsförnödenheterna med c. 50%, 
föreslås å momentet ett tillägg för löne
utgifternas vid~ommande av 22,000 mark 
och för byggnadsförnödenheter av 30,000 
mark eller sammanlagt 52,000 mar!}. 

Momentets slutsumma ökas med 52,000 
mark till 312,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 239,130: 10 
mk 239,93,g: 75 
mk 260,000:-

6. Precisionsavvägningar (förslagsan
slag). Av anslaget för innev.arande år 
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hava för avlönande av skrivare och arbe
tare reserverats 45,000 mark, i vilket <be
lopp ingår statsjärnvägarna tillkommande 
ersättning 8,000 mark för arvoden åt dres
sinförare, som på vissa banor ställas till 
geodetiska institutets förfogande och i ar
voden som skola erläggas till andra ar
betare och rbiträden 37,000 mark. Då det 
belopp, varmed statsjärnvägarna skola er
sättas, emellertid uppgår till 19,000 mark, 
oc'h avlöningen åt fältarbetarna till följd 
av 'stegringen av arbetarnas lönenivå , bör 
höjas med c. 25 %, erfordras å momentet 
i tillägg 20,000 mark och momentet slutar 
å 117,500 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 28,398: 55 
, 1936 , .......... mk 74,325: 30 
, 1937 (statsförsl.) mk 97,500: -

7. Anskaffning av instrument. Från mo
mentet avgår det som engångsutgift för 
anskaffning av instrument reserverade an
slaget av 30,000 mark, vadan momentet 
slutar å 20,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) 
, 1936 

" , 1927 (statsförsl.) ..... 

mk 1'4,735:
mk 148,395: 10 
mk 50,000:-

XXII. Veterinärväsendet. 

Djurläkare. 

1. Distriktsdjurläkare, avlöningar. För 
de löneförhöjningar, som innevarande är 
utgått under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 168,000 mark, 
varför momentets slutsumma ökas med 
168,000 mark och blir 2,016,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,777,710:-
, 1936 , ....... mk 1,805,660:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,848,000:-

Övriga utgifter för veterinärväsendet. 

5. Hämmande av djursjukdomar (för
slagsanslag). Rubriken har ändrats i en-

lighet med den nya lagen om djursjuk
domar. 

Enär det ·är nödvändigt, att utrotandet 
av med tuberkuloshärdar 'b€jhäftad boskap 
fortsättes, och då det efter ikraftträdandet 
av den nya förordningen •angående kast
ningssjuka rblir nödvändigt att utrota även 
kastningssjuk boskap, k!an momentet ej 
minskas, utan föreslås, att det fönblir oför
ändrat 2, 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 2,013,002: 30 
, 1936 " ....... mk 1,792,583: 85 
, 1937 (statsförs1.) .... mk 2,700,000:-

XXIU. V eterinävla.bomtoriet. 

1. Avlöningar. Till k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 9,900 mark och 
ålderstillägg 972 mark, eller sammanlagt 
10,872 mark. 'b) För författningsenliga 
ålders- och familjetillägg antecknas ett 
tillägg av 5,000 mark. c) Åt stallkarlen 
erlägges för närvarande ett arvode av 
16,800 mark. Då han har att vårda ett 
betydande antal försöksdjur, (15-16 hästar 
och 7-800 mindre försöksdjur) och då 
han måste vara i rörelse tidigt om morg
narna och sent på kvällarna, föreslås, 
att hans arvode höjes till 18,000 mark, 
vamv föranledes ett tillägg av 1,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 17,100 
mark till 434,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 314,080:-
, 19'3'6 ,, ........ mk 318,168:-
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 417,100: -

3. Diverse utgifter. T i l l k o m m e r: a) 
Då :hästarnas pris hava stigit med 30-35 % 
och pri,snivån förefaller ~att fortfarande 
stiga, borde för inköp av försöksdjur, för 
vilket ändamål för år 1937 reserverats 
40,000 mark, upptagas ett tillägg av 10,000 
mark. •b) Laboratoriet har ålagts att för 
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landets köttkontrollinrättningar framställa 
erforderliga närsubstrater och färgämnen 
för bakterier, vilket åsamkar la'boratoriet 
en utgift av c. 10,000 mark Denna utgift 
är emellertid endast skerubar, ty laborato
riet får för dessa produkter vede11börli0" ö 

ersättning. För detta ändamål föreslås be-
viljande av 10,000 mark. c) Lruboratoriet 
får allt som oftast avgiva utlåtande i så
dana ofta mycket vidlyftiga frågor, på 
vilka ej kan avgivas svar utan dyrbara 
djurexperiment. Då lruboratoriets regel
bundna anslag ·ej förslå för sådana experi
ment, föreslås, att för ändamålet reser
veras 10,000 mark. d) Enär det i ett nytt 
laboratorium uppkommer många sådana 
utgifter, som i brist på erfarenhet ej kun
nat beräknas på förhand, och då prisen 
på alla förnödenheter för laboratoriet hava 
stigit med c. 30-50 % och förfalla att 
ytterligare stiga, föreslås, att under mo
mentet fördenskull beviljas ett tillägg av 
20,000 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 50,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark och blir 277,100 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 299,662: 20 
, 1936 , ........ mk 330,058: 40 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 227,100:-

xnv. ,särskilda ansOO.·g. 

2. Arvoden åt vikarier. Då det befun
nits, att tjänsterna med anledning av de 
minskade löneförmånerna ej kunnat skötas 
tillfredsställande under tiden för löne
besparing, har det varit nödvändigt att av 
detta anslag erlägga så stora vikariatsarvo
den, att anslaget under de senaste åren 
ej räckt till, utan har till detsamma årligen 
erfordrats tillägg. Så har Riksdagen i 
statsförslaget för år 1936 under detta mo
ment beviljat ett tillägg av 20,000 mark. 

Av denna orsak föreslås, att under momen
tet beviljas ett tillägg av 20,000 mark, var
för momentets slutsumma blir 120,000 
mark. 

År 19:35 (hok:sl.) ....... . 
" 119136 " ....... . 
, 19•37 (statsförsl.) 

mk 94,322:
mk H8,77·7: 30 
mk 100,000:-

3. Propaganda och reseunderst öd. T i l l
k o m m e r: a) Utvecklingen på l•antbru
~ets område är för närvarende överallt 
snabb, och det är viktt~gt att :följa med de 
resultat man i utlande:t kommer ,till på 
detta område. De mesu givande resulta
ten rus ,i allmänhet genom att .perso:n:Egen 
göra sig förtrogen med oodra ländlers ve
tenskaphga forskningsanstalter och genom 
att Vlara i föribindelse med deras lan'llbruks
klle,tsar. Med anledning av anslage<ns 
knapphelt har man hos oss rulllder de se
naste åren blo:tt i ringa utsträckning kun
na;t ·företaga studieresm till utlandet. Så
lunda var det ·för utländska studieresor re
serverwnde ansLaget, s;om ännu år 11927 var 
400,000 mark, åren, 193:3'--1'9'36 8'5,000 
mark o~h lår 1<9:37 110,000 mark. Av denna 
o11sak .förestås ett tillägg av 40,000 mark 
•till reseunderstöden. b) På ·ovannämnda 
grunder föreslås på mätmarande sätt, rutt 
till det under momentet upptagna anslaget 
aN 70,000 mar.k, vilket är :avsett för skogs
ekonomisk ·propaganda, iör vägLedning av 
utländska forstmän och exkursioner o. d. 
samt för reseunderstöd åt forstmän med 
beaktande jämväl av de rese- m. fl. kost
nader, som föranledas av medlemsskap i 
den internationella skogshushållningskom
mitt<in och forstvetenskapliga forsknings
anstalternas internationella arbetsutskott 

' observeras ett tillägg av 80,000 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 120,000 

mark till 675,000 mark. 

År 19i315 (boksJ..) 
, Ll9'3'6 , 
, 19137 (s'tatsd~örsl.) 

;mk 3c!J6,9!16: 05 
mk 419,935 : 85 
mk 5155,000: -
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5. PäTsdjursb,eståndets förökande å sta
tens marker (reservationsanslag). Det vore 
fördeiaMig1t, att e'tt förhöjt ansLag erhölles 
för utplwntering av pälsdjur, främst bisam
råtta, ptå våra på pälsdjur allt falttigare 
statsj,ordar, emedan bisamr:ätrt;an visat sig 
vara €tt mycke't produktivt pälsdjur, och 
enär den anse,s lämplig för vävt lands, 
·t. o. m. tför Norra Finlands förhållanden. 
Inkomsterna från bisamråttorna beriiiknas 
årl1gen stiga 'till nära 10 miljoner mark. 
Genom att öka hi·samråttans bestånd i så
dana •trakter, där den ej finn'es tidigare, 
fås pmduktionen från vårt lands besltånd 
av bisamråttor mångdubblad. Sa:mtidig,t 
bör vid bedrivandet •av utplanteringsverk
samll'eften strävas rtill att värdefullare raser 
än den nuvarande stammen fås till de bi
samfattiga <trakterna, så ·att man ,t. ex. 
även vid förän:dr.ingar •arv modet kunde 
från landet leve~era pälsV!aror, som duga 
till användning såvål i sin naturliga färg 
som såsom färgade. Beståndet av våra 
natur11äivar har •avsevär,t decimerruts, sP'e
ciellt å yrkesj;aktområdena. För dess 
ökande kräva.s fridlysningsåtgärder. Un
der fridly:sningstiden är d~t särskiLt läm p-
1igt att få vlårt thestånd av räva1r aott öka;s 
genom att utplantera för alstring av kors~ 
rävar lämpliga unga räva:r å sta:tens mar
ker. Då dessa; korsa sig me:d våra röda 
rävar, födas värdefulla korsrävar, på vilkas 
ski•nn mede}pr,isen för näri\~arande äro 
t. o. m. högre än m'edelprisen på fångna 
silv'errävar.s skinn. Det för detta ändamål 
beviljade anslaget av 200,000 mark föreslås 
därför höj1t med 100,000 mark, varför mo
mente;t sluta,r å 300,000 mark. 

År 193·6 (boksl.) ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 100,000: -
mk 200,000:-

6. Understöd i anlednilng av skada, för
orsakad av älg. I 212 § 4 mom. i lagen den 
21' maj 19!3·7 angående ä•n:dringar i och 
tillägg till jaktlagen ingår ett stadgande, 

att för skada, som äLg åstadkommit å 
växande gr·öda, stackad säd eller å foder, 
utgivas understöid enligt r~erin,gens pröv
ning inom gränserna ·för ·det anslag, som 
Riksdagen årligen för ändamåle1t anvisar. 
Detta anslag, som förr varit förslagsanslag, 
har i en1ighe't härmed ändrats till fast, och 
dess rubrik har likaså ä:nidrats. 

Avsikten är, a:tt de stämpelavgifter, som 
genom den ökade lovliga älgjakten år för 
år i större belopp inflyta ,till ,statskiwssan 
för j.aiklttil'lstlånd å älg, sku1le förslå till att 
ersätta de understöd, som skola erLä:g1gas 
för av älg förorsakade skador. År 19'3·6 
in:f.Lö.t i dylika a:>egifter omkring 1<59,500 
mark. :Sammanlagt bev.iljades sagda år 
tillständ till .fålla:nde av 6~3r8 .ä1gar, iVi·lket 
antal är '50 % större än djurantaJet ·i de 
året förut gj.orda ansökningarna om så;dan 
rätt. I ersä1Jtning .för .skrudor, fö,rorsakade 
av älg, har 1936 erlagts, värderings
kostnaderna inberäkna:de, sammanlagt 
294,395: 05 mark. U p penbart är, att skar 
dorna år 1937 fås tillfredsställande ersatta 
med det anslag av 200,000 ma:r'k, som in
tagits i statsförslaget för år 1937. Före
slås, ·att anslaget fortfarande upptages i 
utgiftsstaten till samma belopp. 

Momentets slutsumma blir 200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mik 407,54 7 : 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 294,395: 05 
, 1937 (statsfÖI"SL) mik 200,000: -

10. Finlands deltagande i internationella 
sammanslutningars årliga kostnader (för
slagsanslag). Under innevarande år har 
tillkommit en internationell skogshushåll
ningskommitte ( comite international de 
sylviculture), vartill Finland borde ansluta 
sig redan därför, att nästa forstliga världs
kongress kommer att hållas i Finland och 
dessa kongresser hädanefter hållas under 

, ledning av sagda komrmitte. Medlemsav
giften till kommitten blir för Finlands 
vidkommande 3,000 guldfrancs, motsva
rande 45,000 mark, vilket belopp observe-
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ras i tillägg under momentet. Momentet 
slutar å 215,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 178,615: 75 
, 1936 , ........ mk 162,072: 60 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 170,000:-

11. TiU .allmännyttiga ändamål utläm
nade skogsprodukter. Då det allmänna 
ekonomiska läget fö:rlbättrats, har även a'll
männyttiga föreningars och organisatio
ners verksam'het blivit livligare, varför det 
äT uppenbart, att det nuvarande anslaget 
av 20,000 mar'k i0ke kommer att förslå. 
Under momentet har därför ·antecknats ett 
tillägg av 80,000 mark, varför momentets 
slutsumma blir 100,000 mark. 
År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 19,850: -

, 1936 , . . . . . . . . . mk 20,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk '20,000:-

13. Diverse utgifter. För vård och ök
ning av de lantbruksekonomiska samlin
garna i Mustiala hrur i utgiftsstaten upp
tagits 10,000 mark. Enär år 1936 en ny 
museiibyggnad utöver den förra blev fär
dig, varigenom museiförvaltarens arbete 
avsevärt okades, oc'h då institutets före
ståndare, som såsom bisyssla handhaft mu
seets vård, hösten 1937 såsom ·emeritus av
går från sin tjänst och samtidigt flyttar 
tin en nrurbelägen by, föreslås, att hans 
arvode höjes från nuvarande 2,400 mark 
till 6,000 mark i året odh rutt härför be
vi·ljas ett tillägg av 3,600 mark, varför 
momentets slutsumma blir 63,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 44,321: 90 
, 1936 , ......... mk 42,538: 90 
, 1937 (statsförsl.) m'k '60,000: -

14. Utgifter, föranledda av renkonven
tionerna (förslagsanslag) ('engångsutgift). 
Det äJr nödvändigt att fortfarande bibe
hålla detta runslag i utgiftsstat·en. Momen
tet har minsikats med 50,000 mark, varför 
dess slutsumma blir 150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 3,663:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 32,004: -
, 1937 (statsförsl.) mk 200,000:-

15. Arbeten för värde1·ing av rikets sko
gar (reservationsanslag). Värderingen av 
rikets skogar planerades ursprungligen att 
utföras med begagnande av samma linje
mellanrum av 26 km., som vid den för 15 
år sedan försiggångna första värderingen 
av hela rikets skogar. Senaste år inläm
nade Finska Träförädlingsindustriernas 
Centralförbund emellertid till statsrådet en 
anhållan, att värderingslinjeringen måtte 
i huvuddelen av Finlands södra hälft, med 
hänsyn till den särskilda värderingen av 
mindre vattenområden, göras dubbelt tä
tare. Således skulle linjemellanrummet 
minskas till 13 kilometer, vilket avstånd 
var avsett att användas endast å Karelska 
näset samt även i vissa andra trakter för 
justeringar. Härav föranleddes ett tillägg 
av 625,000 mark till den på 1937 års del 
fallande anparten av kostnadsförslaget för 
värderingsarbetet. Under sådana omstän
digheter har hela Österbotten från gränsen 
mot Åbo och Björneborgs län i söder och 
från det inre Finlands sjöområdes gränser 
i öster blivit utanför det tätare linjesyste
met. Då skogarnas tillstånd i Österbotten 
på vida områden håller på att försämras 
och det där särskilt erfordrades tillförlitliga 
uppgifter angående mindre områden, till 
grund för skogsförbättringsarbeten och för 
utvecklandet av skogshushållningen i all
mänhet, vore det särskilt nödvändigt, att 
det tätare linjesystemet skulle utsträckas 
att omfatta även hela Österbotten ända till 
Ule älvs vattenområdes gräns. Då skulle 
det glesare linjesystemet tillämpas endast 
på sistnämnda område och den norr härom 
belägna delen av landet, där c. 3 l 4 av area
len 'är statens, beträffande vilket det fin
nes uppgifter per revir enligt forststyrel
sens beräkningar. 

Kompletterandet av värderingslinjesyste
met i det vida Österbotten så, att det blir 
dubbelt, innebär, att linjerna förlängas 
med 1,665 kilometer. Härav föranledes ett 
tillägg i värderingskostnaderna för avlöning 
av tre värderingsgrupper jämte resekostna-
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der a 83,000 mark, för arbetsredskap, kar
tor m. fl. förnödenheter 8,000 mark samt 
tilläggskostnader till c. 16,000 mark för 
värderingsblanketter samt c. 36,000 mark 
för behandling och beräkning av materialet 
från tillskottet av c. 1,500 försöksområden. 
Inalles föranledes således av ändrandet av 
Österbottens vattenområdes värderingslinje
system till dubbelt tätare tillläggskostnader 
till ett belopp av 293,000 mark. Denna 
summa stiger, då kostnaderna för 1938 års 
del för värderingen av landets skogar med
räknas, varvid värderingen, förutom räkne
arbeten, fås färdig, till följande belopp: 

4 värderingsgrupper, i vilka 
hjälpkrafter från statens 
skogar del taga ......... . 

6 värderingsgrupper, i envar 
en forstmästare (avlöning 
4,000-4,500 mk i måna
den) och 5 hjälpkarlar (c. 
1,100-1,300 mk i måna
den) jämte resekostnader, 
a 83,000 mk ........... . 

3 forstmästare vid räknearbe
tena, 5 månader a 4,000 mk 

Räknebiträden (7 biträden a 
c. 1,300 mark i månaden i 
medeltal) ............... . 

Hålkortsystemets kort, hyror 
för kortens sorterings- och 
tabuleringsmaskiner samt 
räknemaskiner och maski-
nernas skötsel .......... . 

Värderingsarbetsredskapen .. 
Kartor och särskilda förnö-

denheter ............... . 
Värderingsarbetenas lokal .. 

mk 

236,000:-

498,000:-

60,000:-

110,000:-

120,000:-
15,000:-

15,000:-
48,000:-

Summa mk 1,102,000: -

Arbetslönernas stegring sedan senaste år 
och de svårigheter, som yppat sig att få 
stadigvarande forstmästare för värderings
arbetet, föranleda, att värderingsarbetet år 
1937 icke kan utföras fullständigt enligt 

den tidigare uppgjorda planen. Av denna 
orsak kan beräknas, att av reservations
anslaget för år 1937 till nästa år sparas 
130,000 mark, varför för år 1938 för värde
ring av landets skogar erfordras ett reser
vationsanslag av 972,000 mark i stället för 
den ovannämnda summan 1,102,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 760,500 
mark och blir 972,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ....... mk 680,000:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,732,500:-

( 16). Anskaffning av plan, ritningar 
och kostnadsförslag för byggnader, erfor
derliga för veterinärundervisningen (en
gångsutgift). Momentet, som är engångs
utgift, avgår, varför minskningen utgör 
100,000 mark. 

16. Undersökning rörande avverknings
mängden i Finlands skogar och virkets 
användning (reservationsanslag) (nytt). 
Den av statsrådet tillsatta granvirkes
kommitten har föreslagit, att från ingåen
gen av år 1938 måtte upprättas en fort
gående regelbunden statistik angående an
vändningen av det finska trävirket, och 
att åren 1937-1938 fördenskull skulle 
verkställas en oundgänglig förnyelse av den 
vidlyftigare grundundersökningen angående 
avverkningsmängden i Finlands skogar och 
användningen av landets virke. Verkstäl
landet av dessa undersökningsarbeten vore 
också synnerligen viktigt och brådskande. 
Kostnadsförslaget för undersökningen slu
tar å 1,506,000 mark, och föreslås, att i ut
giftsstaten för år 1938 för sagda ändamål 
reserveras följande belopp: 

a) De årliga återkommande utgifterna 
för förarrdet av den kontinuerliga statisti
ken angående virkets användning: 

l äldre assistent ........... . 
l räknebiträde ............. . 
För tillfälliga biträden ..... . 

Summa mk 

mk 

48,000:-
18,000:-
12,000: --

78,000:-
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b) För verkställarrdet av undersökningen 
angående avverkningsmängden i :B'inlands 
skogar och angående virkets användning 
erforderliga engångsutgifter, såsom reser
vationsanslag för år 1938: 

m k 

l forstmästare . . . . . . . . . . . . . 43,500: -
20 arbetsledare, envar 6 måna-

der, lön in c l. resepenningar 
3,000 mk i månaden . . . . . . 360,000: -

2 räknebiträden för hela året 36,000: -
Resekostnader och dagtrakta-

menten .................. . 
Räknemaskiner, mätningsred

skap, blanketter m. m. d. för-
nödenheter .............. . 

För mätningsmanskap m. fl. 
tillfälliga biträden ....... . 

Arvoden åt sakkunniga ..... . 
Hyresmedel för ytterligare er

forderliga rum för undersök-
ningsarbetet ............. . 

20,000:-

125,000:-

12,000:-
30,000: --

18,000:-

Summa mk 644,500: -

För år 1938 föresläs således, att för un
dersökningen angående avverkningsmäng
den i skogarna och virkets användning an
tecknas ett reservationsanslag av samman
lagt 722,500 mark. 

Momentet slutar å 722,500 mark. 
19. Undersökning angående förbättrande 

av privatskogarnas tillstånd (reservations
anslag) (nytt). I samband med det för 
närvarande i gång varande värderingsarbe
tet av landets skogar införskaffas en så 
noggrann utredning som möjligt angående 
privatskogarnas tillstånd. Den kommer 
även att utvisa, i vilken utsträckning s. k. 
skogsförbättringsarbeten under de närmaste 
åren borde utföras i desamma. Detta ar
bete bör kompletteras med undersökning 
därom, vilka slags skogsförbättringsåtgär
der som i de olika fallen äro ändamålsenli
gast, och när skogen eller dess sparade del 
är i ett sådant tillstånd, att den med egna 
krafter återväxer och blir sådan, att dess 
produktion kan anses tillfredsställande. För 
arbetets utförande under år 1938 förefun-

nes möjligheter särskilt fördenskull, att för 
detta arbete, som skulle verkställas under 
ledning och övervakning av forstvetenskap
liga forskningsanstalten, kunna användas 
arbetsgrupper, som bliva lediga från värde
ringsarbetet av rikets skogar och vilka äro 
inkomna i detta slags jämförande undersök
ningsarbete å försöksområden. För ända
målet föreslås 'beviljande av 127,000 mark, 
enligt följande beräkning: 

2 forstmästare a 8 mån. a 
4,000 mk ............... . 

4 hjälpkarlar a 5 mån. a 1,200 
mark ................... . 

2 räknebiträden a 4 mån. a 
1,500 mk ................ . 

Resekostnader 
Arbetsredskap 

mk 

64,000:-

24,000:-

12,000:-
15,000:-
12,000:-

Summa mk 127,000: -

Momentet slutar å 127,000 mark. 

20. studieunderstöd åt personer, som 
utbilda sig till lärare vid veterinärhögsko
lan (reservationsanslag) (nytt). Då grun
darrdet av en veterinärhögskola i Finland 
för närvarande planeras, och då det är 
nödvändigt, att man efter det högskolan 
blivit färdig även kan få lärarkrafter till 
densamma, föreslås reserverande av ett an
slag av 100,000 mark att användas såsom 
understöd åt personer, som utbilda sig till 
lärare, för fortsättandet av deras studier. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 

21. Underhåll av rikets gränser (för
slagsanslag) (nytt). De gällande fördra
gen mellan Finland och Sverige samt Fin
land och Norge ävensom det under utarbe
tande varande fördraget mellan Finland 
och rådsunionen förutsätta, förutom efter 
viss tid skeende uppgång och granskning 
av riksgränsen, återkommande arbeten för 
gränsmärkenas underhåll och rensning av 
gränslinjen. För härav föranledda kostna
der föreslås upptagande i utgiftsstaten av 
ett förslagsanslag av 100,000 mark. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 
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Jämförallide tablå över utgifterna under 11 huvudtiteln, sammanstä1J:da kapitelvis 
för åren 1935-1938. ' 

-
l 

Förslag för år 1938 

K ap i te! 
Utgift utgift statsförslaget 

Ökning + eller l år 1935 år 1936 år 1937 Summa 
l minskning-

Lantbruksministeriet .. 1,109,176:- 1,10S,S73: 45 1,126,500 
l 

I. + 21,100 1,147,600 
n. (XV) Lantbruksministeriets 

avdelning för kolonisa-
1,910,041:- 1,977,S56: 75 tionsärenden ........ 2,110,500 + 512,000 2,622,500 

III. (II) Lantmäteristyrelsen .. 4,362,7S7: S5 4,S20,369: 12 4,969,300 + 1,237,900 6,207,200 
IV. (III) Justeringsbyrån ...... 5S3,212: 20 427,23S: 05 439,SOO + 195,500 635,300 
v. (IV) Lantmäteriingenjörs-

staten orh revnings-
kostnader .......... 3S,627,129: S6 39,739,S31: 35 40,572,000 + 1,163,SOO 41,735,SOO 

VI. (V) Lantbruksstyrelsen .. 3,26S,415: 55 3,3S2,001: 75 3,411,000 + 1S7,300 3,59S,300 
VII. (VI) statens lantbrnksun-

dervisningsanstalter .. 9,912,463: 45 10,37S,224: so 11,0S7,400 + 900,200 11,9S7,600 l 
VIII. (VII) Lantbruksundervis-

ningsanstalter av privat 
1S,616,25S: 50 1S,603,141: 10 20,345,400 l natur ...... ······ .. 21,S06,900 - 1,461,500 

IX. (VIII) Agrikulturekonomiska 
kontrollanstalter .... 2,S40,015: so 3,0S5,200: 90 2,775,600 + 617,600 3,393.200 

x. (IX) M:arkförbättringsverk-
samheten ............ 1S,426,362: 60 33,612,133: 90 21,707,000 + 6,136,500 27,S43,500 

XI. (X) Mjölkhushållningen .. 532,064:10 569,332: 70 595,700 + 122,500 71S,200 
XII. (XI) Hästaveln .......... 1,002,044: 95 1,123,275: 50 1,S97,500 + 193,500 2,091,000 

XIII. (XII) Fiskerinäringen ...... 2,299,010: 55 2,496,153:- 2,7S7,000 + 234,400 3,021,400 
XIV. (XIII) Försöks- och undersök-

ningsverksamheten för 
lantbruket .......... 6,795,1S2: 55 7,0S9,315: 05 7,349,100 + SS9,300 S,23S,400 

XV. (XIV) Lantbrukets understöd-
jande .............. 15S,329,695: 41 165,969,65S: 50 126,913,000 + 5,545,000 132,45S,OOO 

XVI. Kolonisationsverksam-
h eten .............. 21,347,1SS: 32 26,665,003: 92 34,0S5,000 +11,7S4,700 45,S69,700 

XVII. Forststyrelsens a v del-
ning för kolonisations-
ärenden ............ - - - + 572,500 572,500 

XVIII. (XVII) Den privata skogshus-
hållningen .......... 24, 759,S97: 40 27,579,030: 30 31,S24,100 + S,2S1,600 40,105,700 

XIX. (XVIII) Forstvetenskapliga 
1,766,791: 10 1,9S2,473: 95 2,000,200 415,300 2,415,500 forskningsanstalten .. + 

XX. (XIX) Meteorologiska central-
anstalten ............ 1,463,279: 30 1,514,46S: 40 1,697,700 + 321,200 2,01S,900 

XXI. (XX) Geodetiska institutet .. 7S1,912: 65 954,375: 95 973,100 + S5,200 1,05S,300 
XXII. (XXI) Veterinärväsendet .... 5,946,217: 25 5,63S,665: so 6,948,000 + 168,000 7,116,000 

XXIII. (XXII) Veterinärlaboratoriet .. 760,639: S5 807,561: 90 737,000 + 67,100 804,100 
XXIV. (XXIII) Särskilda anslag ...... 2,994,259: 40 3, 769,413: 80 5,659,500 + 507,600 6,167,100 

Summa l 32S,434,045: 64 l 363,293,599: 94 l 333,472,900 l +3S,69S,300 l 372,171,200 

3217-37 43 
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Tolfte Huvudtiteln. 

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till 
detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Mmi:sterielt för kommunikrutions;viilsen
dert och allmämna arbetena. 

1. Avlöningar. A v g å r: Under förut
sättning att den nedan :bland tilläggen 
under punlkt If) föreslagna nya yngre re
gerin:gssekreterartjänsten inrättas,, kan å 
momentet avdragas arvodet för en extra 
föredragande med 42,000 mark. 

:T i 11: k o m m e ·r: a) För de löneförhöj. 
ningrer, som 'innevaTande år utgått ur an
slaget u'Thde.r 115 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 62,400 mark. 
b) Errligt vid pNpositionen fogad bilaga 
a•rutecknas i g.rundlöns1tiUägg 6,000 mark 
oclh i 'ålderstillägg •600 rnarik ·eHer samman" 
lwgt .6,600 ma11k. c) Av ·föreslagna nya 
tj:änste·r och :be!fa.ttningar samt av förhoj
ningen av grundläruer föranledes en ökning 
av ålde.rstil1äggen med 611·,200 marr'k. d) 
F.ragan om regleringen av traifiken med 
mot1orfo:rdon har ,redan någTa år befun
nit slig undter beredning, förtst i en för 
·ända:målet tirisatt Qwmmitte och därefte'I' 
i :m;inisteri•et fö,r 1rommuniikatt·ionsvä:sen
det och aHmänna arbe.terua.. Entligt det 
numera utarbetade förslaget till förord
ning angående .reglering av sagda trafik 
är avsikten att till handläggning i ministe
riet, utöver ärenden angående trafiktill
stånd för fjärrlinjer, överföra jämväl alla 
övriga ärenden angående tillstånd för lin
jer och bl. a. vissa ärenden angående lokal
trafik. Med anledning härav och då an
talet på ministeriet ankommande ärenden 
angående automobiltrafiken även annars år 

för år i hög gr~d ökats, föreslås, att vid 
ministeriet måtte inrättas en ny referen
darierådstj:ä:nst, grund>lön 7'5,000 ma11k, och 
en rensk,riverskebefattning, i grundlön 
18,000 mark, tillägg sammanlagt 93,000 
mark. e) Erfarenhet·en har utvisat, att 
arbetslösheten även i Finland utvecklat sig 
till en bestående företeelse, som ej vidare 
kan lämnas utan systemati,sk vård. Om än 
arbetslösheten en del år är mindre, är det 
nödvändigt att även sådana år vid sidan 
av de löpande åliggandena för framtiden 
uppgöra arbetsplaner i så pass stor om
fattning, att det icke är möjligt att komma 
till rätta utan en i arbetslöshetsfrågan så
väl t:eoretiskt som pTruktiskt förfa.ren 
tjänsteman, synnerligast som arbetslöshets
ärendena äro av ömtålig natur och djupt 
ingripa både i det ekonomiska livet och 
i de för arbetslöshet utsatta medborgar
gruppernas livsvillkor. Dessa åligganden 
hava sedan år 1931 handhafts av en extra 
tjänsteman under namn av arbetslöshets
rådets sekreterare. Då det ur synpunkten 
av ett ändamålsenligt handhavande av 
verksamheten fö.r arbetslöshetens lindrande 
är av vikt, att ifrågavarande ext,ra befatt
ning uppföres på ordinarie stat, föreslås, 
att vid ministeriet för kommunikationsvä
sendet och allmänna arbetena, vilket enligt 
lagen om ministeriernas i statsrådet antal 
och allmänna verksamhetsområde handläg
ger ärenden angående allmänna nödhjälps
arbeten, inrättas en överinspektörstjänst för 
arbetslöshetsärenden, i vilken grundlönen 
vore 75,000 mark. För fästande 'av en 
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lämpl:iig pe'nson ·vid tjänsten före'&låis attt 
för erläggande av ett persooelLt •lön•e
tiHägg Yitte.rl'igare bevilj.as 6,0100 matk. 
Tillägg 8!1,.000 martk, varvid under •15 Ht. 
V: l ·inboopaTa:s arvodet för arhetsf•ös.hets
,rå'dets sekreterare 84,000 ma:rk. f) Vid 
ministeriet ha:r sedan å·r 19,3:6 funnits 
en extraJ föredragande, på vilken ankom~ 
mer be~edning-en av 'luftfartsärend!en, för 
s!åwitt am•går deras administrativa och 
trarfimt;elmislka: sida. An.ta<let till · detta 
spe<dia~·område hörande äJrenden ,har 
. synrne·rhet med anledning av iniedandet 
av regelbunden landflygtrafik, men jämväl 
av särskilda andra orsaker ökats och deras 
handhavande förenats med större ansvar 
än tidigare, varför föreslås, att, jämte det 
anslaget för avlönande av sagda extra före
dragande ovan observerats såsom avdrag, 
vid ministeriet måtte inrättas en ny yngre 
regeringssekreterartjänst, vilken här med
för ett tillägg av 6.3,000 mark. g) Föreslås, 
•at•t den andra: -extra föredragandebefatt
ningen, i vilken utöver notarieavlöning 
ytterligare edagts ett arvode av 18,000 
ma.r!k i året, miåtte ombi'J.das till extra 
föredra,gaiildebefattntilllg, aTVIode 48,000 
mark, tillägg 30,000 mark. h) Från 12 Ht. 
X: 3 m om. överföres av det för annan 
civil lufttrafik och sakkunnigarvoden an
visade anslaget av 61,000 mark till detta 
moment 48,000 mark för avlönande av en 
extra luftfartsinspek.tör. i) Förenämnda 
plan angående TeJglering av a'utomobi•l
trafi'ken innefatta:r jämväl tillsättande a:v 
.ett av .SJa:kkurn1niga på sagda .traifilkområde 
'sammansa,tt och på sä.rsikiid kalielse sam
mankommam:de automabiltrafikråd. Til~ 

arvoden åt medlemmarna i detta föreslås 
beviljande av 16,000 mark. - Tillägg sam
manbgt 4611,2:00 ma.rk. 

Momentets sluttsumma ökas med 4.19,200 
ma·rk tm l,i349f200 ma:r;k. 

År 19'35 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 842,716: -
mk 885,990: -
mk 930,000:-

3. Dispositionsmedel. Enär det blo.tt med 
möda varit möjligt att komma till rätta 
med anslaget under momentet på grund 
av dess ringa belopp, föreslås ett tillägg 
av ·5,000 mark, varigenom momentets slut
summa blir 17,000 mark. 

År 19·35 (boksl.) ......... mk 11,979: 95 
, 1936 , . . . . . . . . . m'k 11,980: 45 
, 1937 (sta,tsförsl.) . . . . . . mk 12,000: -

II. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen . 

1. Avlömingar. TiBkomm·e.r: a) För 
de lönefö·rhöjningar, som innev<arande år 
utgiåt't ur aoola,get unde:r .1'5 Ht. II kap. 
1'2 mom., erfordras i grundl.önstilläg.g 
54,1600 mark. b) Vid väg- oeh vattenbygg
nadsstyrelsens maskinbyrå har redan från 
år 19:28 jämte en maskiningenjör med 
grundlön funnits en extra maskiningenjör. 
Under dffil:lla .tid har antalet motorfoTd!on, 
som skall tillses, ökats mer än tredubbelt 
samt jämväl övriga byråns skötsel under
lagda maskiner och nyanskaffningar år för 
år ökats i antal. Med anledning härav 
föreslås, att nämnda extra befattning upp
föres på ordinarie stat genom inrättande 
av en biträdande maskiningenjörstjänst, 
grundlön 5•2,500 mark. Till följd av änd
ringen obseweras under 12 H t. II: 2 mom. 
ett avdrag av 51,000 mark och härunder 
ett tillägg wv• 52,1500 mamk. c) Enär de 
i utgiftsstaten upptagna tjänstgöringsmed
len av 3,000 mark för tillfälligt handha
vande av generaldirektörstjänsten äro för 
lågt beräknade i anseende Wl det med 
vikariatet förenade ansvaret, föreslås att 
de höjas till 6,000 mark. Tillägg 3,000 
mank. d) Til'l ålders- ocih d'amil'j·etiUägg 
föreslås ytterligare 46,400 mark. - Till
lägg sammanlagt 156,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 156,500 
mark till 1,494,500 mark. 

Å·r 1935 (hoksl.) 
,. 19'36 

" , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,309,774:
mk 1,316,.884: -
mk 1,338,000: -
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2. Arvoden åt extra och tillfällig perso
nal. A v g å r: Under förutsättning att 
den under föregående moment föreslagna 
biträdande maskiningenjörstjänsten inrät
tas, kan momentet minska;s med extra ma
skiningenjörens arvode 51,000 mark. 

Tillkommer: a) Dådetvaritsvårt att 
kvarhålla extra ingenjörer i väg- och vat
tenbyggnadsstyrelsens tjänst med de arvo
den, som kunnat åt dem erläggas, vore det 
önskvärt, att dem kunde betalas ett års
arvode aJV i medeltal 43,200 mark, dock 
sålunda, att detta arvode enligt ministe
riets för kommunikationsväsendet och all
männa arbetena prövning i särskilda fall 
kunde fastställas även till högre belopp. 
Då antalet extra ingenjörer är 16, er
fordras för deras avlönande 691,200 ma.rk 
och då enligt utgiftsstaten för ändamålet 
561,000 mark äro disponibla, föreslås be
viljande tilläggsvis av 130,200 mark. 
b) Enär arvocren åt en del av den övriga 
extra personalen måst påföras arbetsansla
gen, föreslås under momentet ett tillägg 
av 105,600 mark. - Tillägg sammanlagt 
235,.800 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 184,800 
mark till 1,194,.800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 19·3·6 , 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 788,973: 65 
mk 907,019:
mk 1,010,000: -

4. Resekostnader och flyttningshjälp 
(förslagsanslag). Då antalet förrättningar, 
som ingenjörerna äga utföra på landsorten, 
år för år ökats, föreslås ett tillägg av 
10,000 mlllrk. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 90,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 74,318:
mk 85,790:
mk 80,000: --

5. Expensmedel. A v g å r: Det bland 
ordinarie expensmedel i statsförslaget för 

året som engångsutgift beviljade beloppet 
av 10,000 mark observeras såsom avdrag. 

T i l l k o m m e r: På grund av arbete
nas tillväxt och då medelst anslaget måste 
anskaffas diverse nya inventarier, föreslås 
under momentet ett tillägg av 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 15,000 
mark till 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... . 
" 193,6 , 
, 1937 (~statsrföDsl.) ..... . 

mk 74,952: 30 
mk 74,996: 10 
mk 85,000:-

6. Generaldirektörens dispositionsmedel. 
Då anslaget under momentet, vilket på'fö
res bl. a. prenumerationspriset för de tid
ningar, som prenumereras till väg- oClh 
v~attenlbyggnadsstyrelsen, och särskilda kost
nader iör anordnade teknj,ska rådpläg
ningsdagar, iblivit för &itt ändamål otill
räckligt, föDesllås därtill ett ·tiUägg av 5,000 
mark, varl.ör momentets slutsumma bEr 
8,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1'93,6 , 
, 1937 (statsiörsl.) ...... . 

mk 2,978:75 
mk 2,959: 50 
mk 3,000:-

7. Lyse och städning (förslagsanslag). 
Med aruledning a'V att väg- och vattenbygg
nadsstyrelsens lokal utvidgats, föreslås ett 
anslagstillägg av 12,000 mark. 

Momentets ,slutsumma ökas med 12,000 
mark till 60,000 mark. 

ÅT 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 47,787: 25 
mk 57,148: 60 
mk 48,000:-

r:m:. Väg- och vattenbyggmdernas 
di~triMs:förvaltning. 

1. Avtlöningar. T i 1~1 k 'O m m e r: a) För 
de lönetfäThöj:ninga:r, som inn,evamnde år 
utgått ur anslaget under !15 Ht. II krup. 
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12 mO'IIl., erfo.rdms i grundlöm,.tvllligg 
90J000 ma.rlk:. b) För ålderntillägg föreslås 
100,000 mark och för fa!Illiljet'illäg.g 14.,000 
matk reller sa:mma'Irlagt H4,000 maT'k. 
c) I :likhet med va~d förhållandet är 
inom övriga mimiste;riet för kommunika
tionsväsendet odh allmänna arbet·ena under
l~dande inrättningar, vid vilka för sär
skilda tjänster fordras 'vid tekniska hög
skolan 1förV!ärvad kompetens, har det även 
vid väg- ocfu vattenbyggnadsförvaltningen 
visat sig svårt att varaktigt i verkets 
tjänst kva~hlålla kompetenta rpersoner så
som .extra med de löneförmaner och de 
avancemangsmöjligilieter, som för närva
rande kunna erbjudas. På grund 1härav 
är det av vikt att av de 40 extra ingenjö
rerna vid vä:g- och VJattenbyggnaderna;s di
striktsförvaltning denna gång en del upp
föres på ordinarie stat genom inrättande av 
10 yngre in.gen;j'örstjänster, grundlön 
5'2,500 ma.t1k. Jämte det tiH f.öljdi hä.r
av under 12 H t. III : 2 sälsom liNdrag 
observeras sammanlagt 175,800 ma:rik, 
uppta@e'S hä:r i tillägg 5215,000 mark. d) 
Vid väg- och vatterubyggnaderna:s distrik·ts
förvaltning finnas för närvarande 45 ordi
narie och 283 •extra !byggmästare. Att 
h:ålla denna lbyggm:ästa:rikår i ett extraordi
narie a:rfb.etsförhållande i sådan omfatt
ning är icke tiLl .fördel för utförandet av 
byggnads- och underhållsarbetena. På det 
att åtminstone en del av nämnda extra
ordinarie !befattningshavare måtte kunna 
uppföras plå ordinarie Sitat, f·öreslas fö·r 
denna gång inrättande av 29 äldre bygg
m'ästa:ribefattn:ingar, grundlön •28,500 mark, 
och '26 yngre byggmästarlbefattningar, 
grund1ön 27,000 mark, ti'll'ägg för dessa 
sammanlagt 1,'52S,500 mark. Då avlönin
gen för extraordinarie !byggmästare !bestri
des ur a11betsanslagen, kan med anledning 
av de nya tjänsternas ·inrättande icke före
srås någon minskning av avJ•öningsmomen
tet för extra personal. - Tillägg samman
lagt 2,,2;517,'500 mark 

lMoonentets .slutsumma ölms lille d 2,25·7,1500 
ma~k till'!: 7,1199,000 mM'ik. 

År 1935 (lboksl.) ....... mk 4,424,098: -
, 1936 , ....... mk 4,63·6,652: 65 
, 1937 (statsförsl.) .... m:k 4,941,500: -

2. Arvoden åt extra och tillfällig per
sonal. A v g å r: Under förutsättning att 
de i föregående moment föreslagna nya 
o·rdinarie y;n.g.re 'ingen'jömtj;änsterna inrät
Jas, kaJL det för a:vlönande av extra ingen
,j:Ö:rer a·nvisade anslaget :rnJinskas med 
1'75,800 mark. 

T i l ·l k o m m e r: 'Till smärre arvodes
regleringar och arvodesförhöjningar tför 
den extra personalen föreslås beviljande 
av 28,800 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
147,000 mark till 2,663,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 2,372,306: 45 
, 193<6 , . . . . . . . mk 2,,694,393: 05 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,810,000:-

4. Resekostnader och flyttningshjälp 
('förslagsanslag). Med anledning av att 
de inom distrikts'för.valtningen nödvändiga 
resorna ökats, föres.lws under momentet ett 
ti11ägg av 20,000 mark, varigenom momen
tets slutsumma blir 500,000 mark. 

År 193·5 (iboksl.) 
" 193<6 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 4 71,399: 30 
mk 469,904: 70 
mik 480,000:-

5. Expensmedel. Enär distriktsförval-t
ningens alla t·e'lefQnavgifter skola bestridas 
under detta moment och de synas stiga 
till [J.ögre ibelopp, än vad vid uppgörandet 
av statsförslaget för detta år kunde för
utsättas, föreslås under momentet ett till
lägg av 45,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 45,000 
mark till 440,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 147,354: 55 
mk 158,194: 90 
mk 395,000:-
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6. Hyra, värme, lyse och städning (för
s'lagsanslag) . Enär de för distriktskon to
rens i Nylands och i Tava:stlands distrikt 
lokaler utgående hyrorna stigit med c. 
62,000 mark, utgifterna för värme, ,lyse, 
vatten och diverse utgifter vid distriktskon
toren och reparationsverkstäderna med c. 
90,000 mark samt städningskostnaderna med 
c. 15,000 mark eller sammanlagt med c. 
167,000 mark, •föresläs under momentet ett 
motsvarande tillägg. 

Momentets slutsumma ökas med 167,000 
mark till 770,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 335,481: 75 
mk 576,673: 60 
mk 603,000: -

7. Tryckningskostnader. Anslaget under 
momentet kan minskas med 20,000 mark 
och momentets slutsumma iblir 100,000 
mark 

År 1935 (boksl.) 
" 193:6 " ....... . 
, 1937 (stats:rörsl.) .... . 

mk 9•6,712: 90 
m:k 86,188: 65 
mk 120,000: -

8. Underhåll av arbetsmaskiner och in
ventarier. T i 11 k o m m e r: a) 'Såsom i 
den till propositionen till R·iksdagen an
gående statsförslaget 'för 'år 1937 anslutna 
redogörelsen under detta moment omnämn
des, måste en de'l av den äldre muddrings
materielen under de n'ärmaste åren un
dergå en grundlig reparation. Med an
ledning av under nästa år förestående 
större reparationer och stegringen av pris
nivån erfordras för dessa reparationskost
nader ett tiHägg av 885,000 mark. b) Till 
följd av ökningen av väg- och ryattenbygg
nadernas distriktsförvaltning tillhöriga au
tomobiler, arbetsredska;p, i främsta rummet 
vägbyggnads- och V:ägunderlhåHningsmaski
ner, samt övrig maskinell utrustning även
som stegringen av lönenivån föreslås ett 
Wlägg av 265,000 mark. - Tillägg sam
manlagt 1,150,000 mark. 

Momentets s1utsumma ökas med 1,150,000 
mark till 3,360,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 3,593,252: 45 
, 1936 , ....... mk 1,804,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,,210,000: -

IV. Hydrografiska bYI'ån. 

1. Av1löningar. T i H k o m m e r: ac) För 
de lönefö·rhöjni:nga:r, som 'innevarande år 
utgått ur a1n•slaget under 15 Ht. II kap. 
.12 mom., .erford:ras i g.rundl:önstillä;gg 
;:n,:900 mark. b) EnEgt vid p<ro•positionen 
,fogad bilaga a:nteckna.s i ,grundlöns.tiUäigg 
19,500 mark och i ålderstillägg 2,000 
mark eller samma·nlagt 2!1,500 ma•rk. c) I 
ålder~'!- och familjetillägg erfordras ytter
ligare inalles 15,000 mark. - Tillägg sam
manlagt ·5:8,400 mar•k. 

Momentets slutsumma ökas med 58,400 
mwrk t'ill 59i9,'900 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1936 " , 1937 (st:atsförsl.) ..... 

mk 530,224: -
mk 531,880:
mk 541,500:-

2. Arvoden åt extra perso'Y/)al. En:är 
hydrografiska byrån har 2 automobiler 
föreslås beviljande av 24,000 mark •för av
iLönande av en andra chaufför. 

Momentets slutsumma ökas med 24,000 
mark till 148,800 mark. 

År 19315 (boksl.) . . . . . . . . mk 1'24,800: -
, 1936 , ........ mk 124,SOO: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 124,800:-

3. Arvoden åt observatörer. Till ansla
get föreslås ett tillägg av 2'5,000 mark och 
momentets slutsumma blir 2Q5,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 1:87,182: -
, 193·6 , ........ mk 188,613:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000: -

6. Lyse och städning. Med anledning 
av utvidgningen av hydrografiska byråns 
'lokal föres]ås anslaget förhöjt med 4,000 
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mark, varigenom m01mentets slutsumma 
blir 15,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 10,996: 05 
" 1936 " .......... mk 10,998: 70 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 11,000: -

10. Drift- och underhållskostnader för 
automobiler. Under mornerut-et avgår det 
för inkö·p av en a'lltomohil i statsförslaget 
för innevarande år !beviljade, s!åsom en
gångS'lltg~ft betecknande beloppet av 70,000 
ma:Vk och momentets slutsumma blir 40,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 24,998: 25 
mk 24,996: 30 
mk 110,000: -

V. Väg- och Vlatltenbyggnad•erna. 

Vägarbeten. 

1. Underhåll av statens omedelbara vård 
underlagda landsvägar och broar samt fär
jor (förslagsanslag). Längden av de sta
tens omedelbara vård underlagda lands
vägarna har under de senaste fem åren 
jämfört med föregående år ökats på sä~t 
som följer: 

År 1932 . . . . . . . . med c . 520 km 

" 
19•33 • o. o •••• 

" " 
120 

" 
" 

1934 •••• o. o o 

" " 
140 

" 
" 

1935 •• o ••••• 

" " 
270 

" 
" 

1936 •• o. o o •• 

" " 
380 

" 
Vägar av ifrågavarande slag finnas för 

närvarande till en längd av c. 5,000 km 
och berämnas under nästa år ökas med 
c. 500 km. På grund av nämnda utvidg
ning av vägnätet och då flere under tidi
gare år -tills vidare uppskjutna underhålls
arbeten nästa år måste utföras och för un
derhållet och driften av broar och färjor 
mera medel offras än detta år, föreslås 

anslaget under momentet förhöjt med 
3,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,000,000 
mark till 27,000,000 mark. 

År 19,35 (boksl.) . . . . . . mk 19,128,185: 40 
, 1936 , mk 23,554,010: 60 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 24,000,000: -

2. Underhåll av landshövdingarnas vård 
underlagda landsvägar och broar samt fär
jor. De 'landshövdingarnas vård under
lagda landsvägarna, vilka innevarande år 
utgöra c. 27,·500 kilometer, beräknas nästa 
år uppgå rtill c. 27,900 kilometer, vadan 
ökningen är c. 400 kilometer. På basen 
av uppgjorda kalkyler beräknas för i mo
mentets rubrik angivet ändamål i de olika 
länen erfordras inalles 95,000,000 mark 
och till ministeriets för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena förfogande 
1,000,000 mark eller sammanlagt 96,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 6,000,000 
mark till 96,000,000 mark. 

År 19:35 (boksl.) ...... mk 79,685,320: 68 
, 1936 , mk 88,.595,432: 66 
, 1937 (statsförsl.) mk 90,000,000: -

3. Öppenhållande av landsvägarna vin
tertid för motorfordonstrafik. För att 
landsvägar nästa år vintertid måtte kunna 
öppenhållas för motorfordonstrafik i något 
större omfattning än innevarande år före
lslås .till a.nsl:a:get Ullld!er momentet ett till
lägg av 1,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,000,000 
mark till 9,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 ( statsförsl.) 

mk 4,698,202: -
mk 6,352,631: 40 
mk 8,000,000: -

4. Vägmästarnars arvodJen och övriga 
kostnader. Sedan det med stöd av lagen 
den 21 maj detta år angående grunderna 
för utgivande aJV statsunderstöd till under
håll av kommunal- och byvägar blivit möj-
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ligt att bevilja strutsunderstöd för under
hållet av sagda vägar, blir det nödigt att 
lämna övervakningen av dessa vägars un
derhåll, för såvitt dädör statsunderstöd 
utgivits, i uppdrag åt vägmästarna. Des
sas åligganden komma på grund därav att 
avsevärt ökas och det kan fördenskull bliva 
påkallat att 'kännbart öka vägmästarnas 
antal. Då tills vidare ej föreligga nog
granna uppgifter därom, huru stor ökning 
av arbetskraften vore påkallad, och då för 
närvarande en utredning pågår angående 
eventuellt uppdragande av landsvägsunder
hållet i dess helhet åt väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen, vilken överföring, därest den 
förverkligas, jämväl kommer att kräva en 
ökning av arbetskraften, har man ej denna 
gång önskat föreslå större ökning av väg
mästarnas antal. Då det likväl i någon 
mån måste ökas och härav föranledas även 
andra kostnader än vägmästarnas avlönin
gar, före'sllås t:iU .anslage•t undetr momentet 
·ett tiU!ä:gg av 500,000 marlk. 

Momentets slutsumma ökas med 500,000 
mark till 4,725,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 3,926,960: 95 
" 1936 " mk 3,973,269: 95 
, 1937 (statsförsl.) mk 4,225,000: -

5. Beviljande av lättnad åt kommuner 
med avseende å inlösen av ladsvägsområ
den. _A,nslaget under momentet kan minskas 
med 500,000 mark, varför momentets slut
summa blir 1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,175,720: -
, 19,36 , mk 438,930: -
, 1937 (stll!tsförsl.) mk 1,500,000: -

6. Bidrag till kommunal- och by
vägar. Beloppet av de understöd för un
derhåll av kommunal- och byvägar, vilka 
med stöd av den ovan under 12 H t. V: 4 
mom. nämnda lagen skola beviljas, kommer 
att ökas i sådan grad, att för deras be
viljande enligt verkställda kalkyle.r er
fordras ett tillägg av 10,000,000 mark. 

I propositionen till Riksdagen angående 
statsförslaget för år 1935 har under mot
svarande moment redogjorts för de stats
understöd, som beviljats väglaget för kust
vägen i Pyhäranta i och för iståndsät
tande av den inom sagda kommun fallande 
delen av byvägen f>rån Nystad via Pyhä
ranta kommun till landsvägen Laitila
Raumo. I redogörelsen nämndes bl. a., att 
arbetskostnaderna för vägens förbättrande 
hade stigit till 1,586,176 mark, att på väg
lagets anpart fallit 1,161,176 mark jämte 
kostnaderna för jordlösen och flyttning av 
byggnader,. 68,·951 mark, samt att väg
laget dittills i startsunderstöd hade bevil
jats sammanlagt 425,000 mark. Tillika 
föreslogs, att åt väglaget ytterligare till 
gäldande av genom vägarbetet orsakade 
skulder måtte få erläggas ett understöds
belopp av 300,000 mark, varigenom stats
understöden komme att uppgå till inalles 
7:25,000 mark. Sistnämnda understöd av 
300,000 mark har även sedermera beviljats 
väglaget. 

Senare har nämnda väglag meddelat, att 
det genom is.tåndsiilttandet av ifrågava
rande, i statens vård numera övertagna 
väg orsakats skulder till ett belopp av 
c. 300,000 mark och anhållit, att nämnda 
belopp måtte beviljas väglaget såsom till
läggsstatsunderstöd. Då väglagets andel i 
kostnaderna för vägens iståndsättande, 
därest det nu begärda beloppet ej bevilja
des, komme att utgöra c. 930,000 mark, 
vilket belopp i anseende till väglagets eko
nomiska ställning måste anses oskäligt 
högt, o0h då de för vägens förbättrande 
använda medlen länt staten till godo i 
sådan form, . att grundförbättringsarbeten 
ej på denna väg hittills behövt utföras och 
ej heller under de närmaste åren torde 
behöva 'komma i fråga, är det skäligt, att 
det begärda tilläggsunderstödet av 300,000 
mark, ytterligare beviljas väglaget. 

A v d~n ovannämnda landsvägen från 
Nystad till landsvägen Laitila-Raumo be-
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finner sig en 9 kilometer lång sträcka 
inom Kalanti kommuns område. Denna del 
iståndsattes på åtgärd av det s. k. Ranta
tie-väglaget i Kalanti under åren 1928-
1931, varvid totalkostnaderna för vägarbe
tet stego till 462,995 mark, och har väg
laget beviljats ett statsunderstöd av sam
manlagt 135,000 mark. Då väglaget varit 
mindre bemedlat och statsunderstödet 
ringa, 'har det för arbetets finansiering 
nödgats upptaga lån, på vilka ännu åter
står obetalt 30,000 mark. För gällandet 
av dessa lån har anhållits om ett tilläggs
understöd av nämnda belopp. I anseende 
till det tidigare beviljade understödets 
ringa belopp och då statsunderstödet, 
därest det nu begärda beloppet beviljas, 
ej stege högre än till c. 36 % av total
kostnaderna för vägarbetet, måste beviljan
det jämväl av detta understöd anses skä
ligt. Båda de förenämnda understöden 
föreslås till beviljande. 

Momentets slutsumma ökas med 
10,000,000 mark till 30,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 14,041,470: 85 
mk 14,633,012: 50 
mk 20,000,000: -

Vattenbyggnadsarbeten. 

7. Reparation och underhåll av vatten
byggnader. Reparationsarbetena å vatten
leder, fartygskajer och övriga vatten
byggnader, som skola av väg- och :vatten
byggnadsstyrelsen underhållllJs, bliva nästa 
år större än detta år, varför till anslaget 
under momentet föreslås ett tillägg av 
40,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mark till 200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (st~Vtsförsl.) 

3217-37 

mk 152,513: 70 
mk 155,001: 15 
mk 160,000:-

V!I. Byggnadsstyrelsen. 

1. Av,löning,ar. T i 11 k o m m e r: a) För 
de ·löneförhöjn'ingwr, .som innevarande år 
.utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., e:rfordms i grundlönstillägg 8,i100 
mark. ib) Enl'igt vid propositi·onen fogad 
bilaga· anteckna;s i .grundlönstillägg 1:3,500 
mark o1ch i ålderstialägg 1,400: mark ~eller 

sammanlagt 141,900 mwrk. c) T'ill åldeDS" 
ti'llägg föreslås ytterligare 6,'3'00 mark ·och 
•tiH fanrilj,etillägg .5,r600 mwrk eller sam
manlagt 10,900 mark. d) Fö.r handr 
ha'vande av de ålig1ganden den nya ,stads
p'lanelagsti&tningen stäUer piå byggnads
sty!relsen 'är en särsk'ild stadsplaneav
de·lning påka1lad, men frågan om inrät
~tandet av ,en' ~sådan wvdeln:Vng har fö•r 
närvarande ännu uppskjutits tills vidare. 
På det att stadsplaneväsendets utveckling 
likväl måtte kunna inriktas i rä.tta fåror, 
är det av vikt att vid byggnadsstyrelsen 
redan nu fästes någon av de få stads
planefackmännen i landet. Med anledning 
härav föreslås, att byråarkitekten vid 
byggnadsstyrelsens projekteringsavdelning, 
vars åligganden omfatta handhavandet av 
de rätt krruvande uppgifter, som ansluta 
sig till stadsplanelagstiftningen, måtte be
viljas ett personellt arvode av 12,000 mark 
i året, varvid hans lön komme att vara 
lika stor som a:vdelningsföreSitiåndarnas. 
T'illägg '1:2,.000 mark. - 'Ti-llägg samman
lag,t 4J5,'900 ma:&. 

Momentets slutsumma okas med 45,900 
mark tiU 1,·4015,000 mrurk. 

År 1935 (boksl.) 

" 
, 1937 (statsfö.rsl.) 

mk 684,189: -
mk 1,111,44 7: 35 
mk 11359,100:-

2. Arvoden åt extra personal. T i l l
k o m m e r: a) Vid överstyrelsen för all
männa byggnaderna och byggnadsstyrelsen 
har, förutom ordinarie och extraordinarie 
funktionärer, för utarbetandet a:v arbets-

44 
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ritningar och kostnadsförslag anlitats tal
rika arkitekter och ritare, vilkas avlöning 
erlagts ur vederbörande arbetsanslag. Av
löningarna uppgingo senaste år till 266,738 
mark och har deras belopp med den sti
gande arbetskvantiteten innevarande år 
beräknats stiga till cirka 450,000 mark. 
Ett avlöningssystem av detta slag har 
emellertid visat sig besvärligt och otill
fredsstä1lamde samt krätvt en ombttande 
bokföring, då samma person kommer att 
uppgöra ritningar för flere byggnadsar
beten. Jämväl vore det av vikt att kunna 
använda byggnadsstyrelsens ordinarie ar
bet;skraft, biträdande arkitekter, just för 
uppförandet wv arbetsritningar, medan 
åter tillfällig arbetskraft i flere fall för
månligare kunde användas för uppgörande 
av eskissritningar, i vilket fall avlöningen 
ej kan påföras arbetsanslag. På grund 
härav föreslås, att 'till det för avlönande 
av tillfällig arbetskraft anvisade anslaget 
beviljas ett tillägg av 300,000 mark, var
vid en motsvarande besparing uppkom
mer å arbetsanslagen. b) Y ng.re vakt
mästa•rens arvode, 7,200 mark, föreslås för
höjt till 13,500 mark, vilket föranleder ett 
tillägg av 6,300 mark. c) Till de i enlig
het med tidigare fastställda grunder åt 
extra arkitekter vid byggnadsstyrelsen ut
gående arvodesförhöjningarna ( ålderstill
läggen) erfordras i tillägg sammanlågt 
8,900 mark. d) I enlighet med förordnin
gen den 2 oktober 1936 angående statens 
byggnadsförvaltning förekommer även en 
förstärkt byggnadsstyrelse, vilken det ålig
ger att granska projekten för byggnadsföre
tag av vissa slag, för såvitt gäller företagets 
ändamålsenlighet, omfattning, tekniska be
skaffenhet och särskilda andra omständig
heter. Med anledning härav föreslås, att 
till arvoden åt förstärkta byggnadsstyrel
sens ledamöter och s'akkunniga observeras, 
för de förra 12,000 och för de senare 

8,000 mark eller inalles 20,000 mark. -
Tillägg sammanlagt 335,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 335,200 
mark till 659,,200 mark. 

År 1935 (boksl.) .... ' ... 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 671,119: 75 
mk 274,561: 50 
mk 324,000: -

5. Expensmedel. Tillkom m e r: a) 
Med anledning av de av stadsplane.lagen 
härflytande åliggandenas ökade omfattning 
erfordras till expensmedlen .ett årligt till
lägg aN 7,000 mark samt till följd av loka
lens utvidgning ävensom andra utgifts
ökning föranledande omständigiheter ett 
tillägg av 12,000 mark eller tillägg inalles 
19,000 mark. b) För anskaffning av a:r
betsmateriel och en del nödvändiga inven
tarier föreslås beviljande av 17,000 mark 
såsom engång:sutgift. Tillägg sammanlagt 
36,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 36,000 
mark, varav 17,000 mark engångsutgift, 
och blir 106,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 51,993: 60 
mk 70,000:
mk 70,000:-

7. Diverse utgifter. För utgifter, som 
skola påföras momentet, .erfordras nästa 
år: för an:skaffning av arkivritningar 
14,000 mark, för anskaffning av ljus
kopior 20,000 mark och för övriga diverse 
utgifter 5,000 mark eller s'ammanlagt 
39,000 mark. Då anslaget under momentet 
detta år är 24,000 mark, utgör tilläget 
15,000 mark. 

Moment·ets slutsumma ökas med 15,000 
mark till 39,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 19316 " 
, 1937 (statsförsl) ..... . 

mk 21,940: 35 
mk 26,251: 80 
mk 24,000:-
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VII. Byggn!lldisförvaltningens disitriktsiör
V!li1Jtnmg samt förvaJ.tning~ostnader 

för sä11skilda rstrutsfustighetrer. 

Distriktskontoren. 

1. Avlöningar. I å'l.ders- oC'h familjetill
lägg erfordras ytterligare sammanlagt 
8,100 mark. ' 

Momentets slutsumma ökas med 8,100 
mark till 638,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 428,520: -
, 1936 , ........ mk 610,860: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 630,100:-

2. Arvoden åt extra personal. A v g å r: 
De för tillfällig arbetskraft vid de olika 
distrik!tskontoren beviljade beloppen kunna 
minskas med sammanlagt 12S,800 mark, 
men då det är nödvändigt att öka det för 
avlönande av sagda arbetskraft till bygg
nadsstyrelsens förfogande ställda beloppet 
med 69,800 mark, blir minskningen 59,000 
ma,rk. 

T i l l k o m m e r: De till avlöningsut
gifter vid statens fastigheter inom de olika 
distrikten anvisade beloppen föreslås för
höjda med inalles 33,800 marä. 

Momentets slutsumma nedgår med 25,200 
mark till 993,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 740,570: 15 
mk 582,736: 25 
mk l,O::j.9,000: -

5. Expensmedel. Under momentet före
slås till följd av prisstregring å förnöden
heter och oundgängliga utgifter ett tillägg 
av 12,000 mark, på grund varav momentets 
slutsumma blir 124,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 87,186: 80 
m:k 120,083: 40 
mk 112,000: -

Underhållskostnader för särskilda stats
fastigheter. 

6. Utgifter för särskilda statsfastigheter. 
Till de utgifter för statens fastigheter, 

vilka påföras anslaget under momente,t, 
erfordras på grund av prissteg1ring ett till
lägg av 207,000 mark till bränsleutgifter 
wh 75,000 mark till övriga underhålls
kostnader eller tillägg till ett sammanlagt 
belopp av 282,000 ma:rk, vilket föreslås till 
beviljande. 

Momentets slutsumma ökas med 28'2,000 
mark till 1,428,MO m'ark. 

År 19:35 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,351,143: 50 
mk 1,399,850: 40 
mk 1,146,500: -

7. Diverse utgifter. För uppvärmningen 
av ministerns för utrikesärendena lokal 
och statsrådets festvåning föreslås bevil
jande av ett tillägg stort 2,000 mark, var
vid momentets slutsumma blir 89,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 79,105: 40 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 85,844: 25 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 87,000:-

X. S~skflda anslag. 

3. Lufttrafikens främjande. A v g å r: 
a) Under momentet observeras så:som av
drag den summa av 48,000 mark, vilken ur 
det för annan civil lufttrafik och sak
kunnigarvoden anvisade beloppet överförts 
till 12 H t. I: l mom. b) Likaså avgår un
der momentet det Finlands Luf.tvärnsför
hund •fö.r 'inköp av motorplan ,såsom en
gångsutgift beviljade beloppet av 400,000 
mark. Avdrag sammanl-agt 448,000 mark. 

Tillkommer: a) Finlands Luft
värnsförbund har med stöd av det stats
understöd, som beviljats detsamma, fort
gående arbetat för flygverksamhetens ut
vecklande. Enligt uppgjord plan kommer 
förbundet även nästa år, i den mån till
gångarn'a det tillåta, att utbilda flyg
maskinsförare, ombesörja undervisning i 
förares och spanares tekniska åligganden, 
anordna kurser för byggande av glid- och 
segelflygplan samt att även på andra sätt 
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verka för flygverksamhetens främjande. 
Föreslås, att det statsunderstöd av 350,000 
mark, som förbundet detta år åtnjutit, 
rmiåltte höjras till r5Q.O,OOO mark. Tillägg 
150,000 mark. b) Då av det för annan 
civil flygtrafik och sakkunnigarvoden an
visade anslaget till 12 Ht. I: l mom. över
förts arvode för en extra flygtrafiksinspek
tör med 48,000 mark, återstår till använd
ning för sagda ändamål endast 13,000 
mark, med anledning varav därtill föreslås 
ett tillägg av 20,000 mark. c) Kostnaderna 
för flygtrafiken Helsingf@s-Åbo--Stock
holm, vilka i statsförslaget för innevarande 
år observerats med 800,000 mark, hava för 
år 1938 uppskwttats på följande sätt: Un
derhållskostnader för flygstationen i Hel
rsing.fors 1,r300,000 mark samt unde'rlhålJ.ts
oeh förvaltningskostnader för de vid flyg
linjen He1singfors-Åbo-Stockholm be
lägna reservflygfälten, nödlandningsfälten 
och flygfyrarna 475,000 mark, sammanlagt 
1,775,000 mark. Ifrågavarande trafik har 
beräknats inbringa staten i inkomster 
800,000 mark, som observeras på inkomst
sidan under 2 Avd. V: 12 mom. Tillägget 
till de här nämnda utgifterna utgör 
975,000 mark. d) Till följd av flygtrafi
kens raska utveckling på senaste tid är det 
av vikt, artt man även framdeles från sta
tens sida följer denna utveck1ing och i 
mån av möjlighet stöder densamma, med 
anledning varav för undersökning av nya 
flyglinjer och uppgörande av projekt för 
dem samt för kostnader i samband med 
flygtrafiken i det inre av landet föreslås 
beviljande av sammanlagt 400,000 mark. 
e) Enär flygstationen i Helsingfors blir 
färdig nästa år och enligt internationell 
sed sådana tillfällen begås med festlig
heter, till vilka inbjudas representanter 
för de länder, vilkas flygmaskiner anlita 
flygstationen, samt ävren andra intresse
rade, föreslås för sådant ändamål bevil
jande arv 30,000 mark såsom engångsutgift. 
- Tillägg sammanlagt 1,575,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,127,000 
mark till 6,027,000 mark, varav 30,000 
mark engångsutgift. 

År 19;35 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 3,496,342: 50 
mk 3,646,614: 35 
mk 4,900,000:-

4. Skjuts- och gästgiverihållningen. An
slaget under momentet kan minskas med 
200,000 mrurk och momentets slutsumma 
blir 2,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 2,n6,799: 75 
mk 2,446,183: 20 
mk 2,.700,000: -

7. Fraktunderstöd för rågmjöl, koksalt 
och konstgödsel i vissa av norra Finlands 
kommuner (förslagsansl<ag) ( engång,sut
gift). Enär erlägg an det av ifråga varande 
understöd fortfarande är påkrullat, föreslås, 
att detta såsom engångsutgift i utgifts
staten upptagna anslag även för näst'a år 
måtte bibehållas i utgiftsstaten såsom en
gångsutgift och observeras till samma be
lopp som innevarande år eller 2, 750,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statrsförsl.) 

mk 2,915,577: 65 
mk 3,.333,590: 90 
mk 2,7'50,000: -

8. Turisttrafikens främjande. A v g å r: 
Det under momentet såsom engångsutgift 
åt Turistföreningen i Finland beviljade 
extra understödet av 1,035,000 mark för 
skötseln av ett obligationslån avgår. 

Tillkommer: a) Då de a,v förenin
gen planerade byggnader, fär vilkas upp~ 
fö.rande 'lånet upptagits, ·ännu äro halVlfä:r
diga, så att ·föreningen fråru. en del av dem 
·ej ems under nästa år erhåller någon in
komst, mlåste åt föreningen för år 19'38 be
viljas understöd för skötseln av sagda 
obligationslån. Enligt amorteringsplanen 
komma ränta och amort·ering å obligations
lånet för år 1938 att utgöra inalles 1,020,000 
mark, vadan föreslås, att föreningen 
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för år 1938 beviljas, ett sragda belopp 
motsvara'llde, .såsom engångsutgift beteciD
nat understöd. 'Till>ä1gg 1,020,000 mark. 
b) Sedan det staten tillhö,riga turisthär
härget i ~oHtaköngäs ~enom eldlsv:åda; för
·störts, måste ett nytt tu:risthä;rbärge byggas 
•på denna viktiga, s:åväl av utländsika som 
inhemska turister gynnade turistort. Då 
det är ändamMsenEga,re, a;tt Turistförenin
,ge'll i Finland l'åt,er bygga och handhar 
skötseLn av detta, liksom av de turisthärbär
gen föreni'n~en :senast l'åtit bygga. föreslås, 
a;tt Turistföreningen rsom .ett t'iHslkott till 
den 'å den nedbrunna ibyg'gnaden utfal
lande hra'lldförsäikringen 900,000 mark be
viljas ett understöd alV 1,300,000 ma.tk för 
ändanrålet. L'ikaiS'å 1föreslås, att Turist
föreningren för uppförande av vissa nya tu~ 
risthotell och -:härbärgen samt för •för
rseenrde av gamlllJ .turisthate'll o,ch -hrurbärgen 
oeh sådana, som :snart bl~va färdi:ga, med 
nödig inredning, för vilka ändamål c. W 
m'iljonetl' marrk benäknats v:a1ra nödiga, be
viljas ett understöd av 4,000,000 ma.rk. 
Dessa understöd,. sammanlagt 5,300,000 
mark ant·ecknas såsom engångsutgift. c) En
ligt uppgjord statistik har till Finland un
der år 1936 anlänt c. 56,000 utländska tu
rister ·oiCih talrika;re än förwt ,speciellt rfrån 
de ~änder, i vilka Finlan.dsresnr benämnda 

f·örbund varit i tiUfäille att hedriva turist
p.I'opaganda. Oaktat detta resultat har 
man även kunna:t konstatera, at•t förbundet 
till följ,d arv sina små reklammedel ej kun
nat ti]lgodogöra sig alla de pro,paganda
tillfä;llen, vilkJa unde-r årets lopp erb}udit 
sig. Med beaktande av den utrländska tu
risttraJfikens sto•ra bet~de1lse för Vlårt land, 
och på det att förenämnda fö11b'und måtte 
kunna bedriva effektivare propaganda, 
föresl'ås, att det understöd wv 300,000 
mar.k 'förbundet åtnjuter, i och ·för e:ffe'kti
visering av propagandan och anskaffa'll'de 
av propagandamaterial !höjes till 500,000 
mark. ökningen är 200,000 mark. 

'Momentets slutsumma öka:s med 5,4!815,000 
mark t1ll 7,18120,000 mark, varav 6;3~W,OOO 
mark engångsutgift. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( st8Jtsförsl.) 

mk 1,488,354: 95 
mk 1,855,833: 25 
mk 2,335,000: -

9. Järnvägsundersökningar (reserva-
tionsanslag). Under momentet avgår det 
såsom engångsutgift betecknade beloppet 
av 800,000 mark ocih momentets slutsumma 
blir 400,000 mark. 

År 1936 (hoksl.) ....... mk 400,000:-
, 1937 (statsför.sl.) mk 1,200,000:-
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Jämförande trublå över utgifterna. under 12 huvudtiteln, sammainställda ik~~~pitelvis 
för åren 1935-1938. 

Kapitel 

L Ministeriet för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena 

IL Väg- och vattenbyggnadssty-
relsen ..................... . 

III. Väg- och vattenbyggnadernas 
distriktsförvaltning ......... . 

IV. Hydrografiska byrån ....... . 
V. Väg- och vattenbyggnaderna .. 

VI. Byggnadsstyrelsen ......... . 
VII. Byggnadsförvaltningens di-

l striktsförvaltning samt förvalt
ningskostnader för särskilda 
statsfastigheter ............. . 

VIII. Vattendragskommissionen ... . 

Utgift Utgift 
år 1935 år 1936 

896,590:95 937,872:45 

2,399,417: 20 2,541,632: 10 

11,447,104: 90 10,431,204: 90 
1,077,381: 15 1,063,735: 15 

122,814,018: 58 137,742,943:36 
1,568,923: 95 1,610,611: 65 

2,822,659: 30 2,890,920: 40 
350,506:95 363,116:05 

Förslag för år 1938 

statsförslaget 
Ökning + l år 1937 Summa 

minskning-

1,002,000 + 424,200 1,426,200 

2,677,000 + 383,300 3,060,300 

11,574,500 + 3,472,500 15,047,000 
1,220,300 + 41,400 1,261,700 

147,985,000 +20,040,000 168,025,000 
1,966,100 + 432.100 2,398,200 

3,151,600 + 278.900 3,430,500 
399,200 - 399.200 

IX. Vattenkraftkommissionen och 
undersökningar för reglering 
av vattendrag . . . . . . . . . . . . . . - 1,494,575: 80 1,580,000 - 1,580,000 

X. Särskilda anslag . . . . . . . . . . . . 15,701,157: 35 17,327,399:- 18,242,800 + 5,612,000 23,854,800 
Summa l 159,077,760:33 l 176,404,010:86 l 189,798,500 l +30,684,400 l 220,482,900 
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Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. H:am.dels~ och in:dustriministeriet. 

1. Avlömingar. T'illikommer: a) För 
de löneförhöjningar, som innevairande år 
utgått ur anslag.et unde'r 1'5 Ht. II kap. 
12 mom., er:llo·rdras i lönetillägg 11'35,600 
mark och i åldell'stillägg 17,!500 mark eller 
sammanlagt 1<53,100 mark b) Enligt vid 
propositionen fogad bHaga antecknas i 

g·rundllöns:tillägg :3,000 mark och i ålders
tiHägg 300 mark eller sammanlagt 3,300 
ma,rk:. c) Vid dröjsmålet med al'lbetena 
inOm byrr'ån för rpatentäirenden har UJ>P
mäirksam!het f·äSt·s r.edan i :samband med ut
gifts:staten för ·innevarande år. Huru svår 
den nuvarande ,gi.tuationen ·ärr-, framgår 
bäst av följande statistik: 

Vid utgången av år 1932 1933 1934 1935 1936 10/4 37 

Antalet icke sluubehandlade :patentansök-
ningar o •••• o o ••••• o o •••• o. o •••• o ••• o 1,813 1,751 1,800 1,989 ·2,493 2,·670 

Ny:inkomna patentansökningar •• o o ••••• o 973 1,000 1,064 1,1·63 1,299 

Antalet slutbehandlade ansökningar framgår av det följande: 

år 1932 1933 1934 1935 1936 

Slu11bclhandlade patentansökningar . . . . . . 1,2186 1,062 1,015 984 7<94 

J~å basen av den ovanstående statistilken 
är det läitt att sluta sig till, a;tt enfbart för 
upi>l'edningen av de hittills anhopade ären
dena med nuvarande a11hetskra1fter åtgår 
över tre år. Vid byrån för patentärenden 
finnes för närvarande, förutom en till IV 
avlöningsklassen hänförd chef, 5 ordinarie 
prövnimgsingendö11er, av vilka en hänföres 
trn VI och de övriga till VII avlönings
klassen, och 11 extraordinarie ingenjörer, 
av vHka två i arvode åtnjuta 57,000, en 

år 1932 1933 

Inkomster m: k 2,195,920:- 2,150,240: -
Utgifter 

" 
957,357:- 996,705:-

Utan tryckningskostnader. 

52,500, tre 48,000 och fem 39,000 mark, 
samt :!lyra till XXI-XXIII avlöningsklas
serna hörande ordinarie kanslibiträden 
ävensom extra al'!betskraift. På grund av 
de låga arvodena oclh befattningarnas 
osäkra ställning har det medfört avsevärda 
svårigheter att erhålla stadigvarande ar
betskraft. Beloppet av byråns inkomster, 
utgirter och nettovinst framgå av följande 
siffror: 

1934 1935 1936 

2,268,895:- 2,355,935:- 2,438,720:-
1,159,090: - 1,383,966:- 1,423,868: 15 
'-

(Lokalhyra och tryckningskostnader inberäknade). 
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Då staJbilisering av byrårus organisations
form, ökning av arbetskraften och höjning 
av dess kvalitet vid sådant förihå:llande äro 
oundgängliga, erfordrrus vid byrån nedan
nämnda nya tjänster och befattningar, 
vilka äro arvsedda att ordirrariter besättas 
blott i den mån kompetenta sökande yppa 
sig. För att underlätta arbetsbördan för 
byråns chef är det av nöden av inrätta 
en till V av1öningsklassen hänförd över
ingenjörstjänst, vars' innehavare tillika 
vore stäHföreträdare ,för byråns cilief. För 
att möjliggöra en uppdelning av byrån i 
enlighet med de omroden prövningen gäl
ler i en maskinbyggnads-, en faibri~sin

dustri-, en elektrisk oeh en kemisk sektion, 
varigenom övervakningen av prövningsin
genjörernas al:1bete bleve effektivare, vore 
det p'åkallat att inrätta en prövningsin
genjörstjänst av högre ('V'I) avlöningsklass. 
På överingenjören ·och de till VI avlö
ningsklassen hänförda ingenjörerna skulle 
ankomma att fungera såsom närmaste 
c!hefer för s:vgda sektioner. Ökningen av 
den tekniska arbetsikra:ften vid byrån för
utsätter likväl även ökning av antalet lag
farna sekreterare och kansliibiträden. By
råns enda ordinarie jurist, byråsekretera
ren, som för närvarande härrföres till IX 
avlöningsklassen, handhar för nlärvarande 
jämväl sekreteraråliggandena vid han
delsregistret. Då byråsekreterarens ålig
ganden ökas: borde ytterligare en ny till 
IX avlöningskl:vssen hörande ibyråsekrete
ra<rtj,änst in:Mttas. Dessutom .erfordras t·va 
nya till XXI o1~h en tiU XXII avlönings
klass hän1förda kanS~libiträdesbefattningar. 

Då •syftemålet med ovan föreslagna åtgär
der ä:r att öka arbetskraften och dlå inrät
tandet av de rfrågasatta nya tjänsterna, 
endast del,viis: ·av.lrj•älper de rådande miss
förhiållandena äJr det icke möjligt att 
minska det i utgiftsstaten för närvarande 
ingående undermomentet ,Avlönande av 
extra prövningsingenjörer o0h övriga extra 
biträden - 3155,000", synnerligast som de 

extra ingenJjörernas arvoden, ·för såvitt de 
för närvarande utgå med 39,000 mark, och 
de extra kans'li1biträdenas arvoden, vilka 
för närvarande utgöra för ett 16,800 mark, 
och för de övriga mellan 14,400 och 11,400 
mark, inom ramen för sagda anslag borde 
fås föi1höjda. Tilläggen utgöra samman
lagt 300,000 mark. e) Med anledning av 
de ovan under p unikt e) föreslagna löne
föDhöjningarna och nya tjänsterna, borde 
det till ålderstillägg reserverade anslaget 
av 140,000 mark höjas till 160,000 mark, 
vadan tillägget är 20,000 mark. - Sam
manlagt till'komma 4,7,6,400 mark. 

Momentets slutsumma okas med 476,400 
mark till 12,,6:916,1100 mark. 

År 19315 (boksl.) ....... mk 2,021,211:-
, 19316 , ....... mk 2,088,·638:-
, 1937 (stats!försl.) mk 2,219,700: -

3. Expen8medel åt by1·åerrw, för patent
ärenden och för handelsregistret. T i 11-
komm,er: a) Till det under momentet 
upptagna ans'la:get a:v 80,000 mark måste 
för anskaffning och underhåll av de ge
nom ökning·en av antalet innehavare av 
~tjänster och befattningar p'åkallade ma
terialierna erhållas ett tillägg a:v 12,500 
mark. b) Byråns för patentärenden biblio
tek, som på grund av de små anslagen ej 
kunnat behörigen utökas, är alldeles brist
fälli.gt, varför tiU det under momentet 
UJPptagna anslaget m'åste enhållas ett till
]ägg av 10,000 mark. - Tilllägg samman
lagt 22,500 maik. 

Momentets slutsumma ökas med 22,'500 
mark till 125,000 mark. 

År 19:35 (boksl.) ........ mk 89,999: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 103,,586: 55 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 102,500: -

8. Byråerrw,s för patentärenden och för 
handelsregistret hyr.or. Ökningen av ar
betskr:vften vid byrån för patentärenden 
förutsätter även ett större anta'l aDbets
rum. Med den hyreslokal, över vilken 
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byrån för patentärenden förfogar, är det 
-även mörjligt att från invidliggande lägen
heter införliva nödigt antal nya rum. Till 
hyresutgi'fterna måste med anledning härav 
erhållas ett tillägg av 30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark tiH 308,100 mark. 

År 193'5 (ihoksl.) ........ mk 278,100:-
, 193,6 , ........ mk 278,100:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 278,100:-

1. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförhöjningar, som inneva,rande år 
utgMt ur anslaget under 115 Ht. II kap. 
12 mom.,. erfordras i g1ru!lldlönstillägg 
79,800 mark och i ålge.rstillägg 8,000 mark 
eller sammanlagt r87 ,800 mark. b) Enligt 
vid propositionen foga'd bilaga alllte<:Jknas i 
grundlönstillägg 1!3,500 mark och i ålders
tirlägg 1,400 mark eHer sammanlagt 14,.900 
mark. c) Enår från ingången av nästa 
år vid sjräfamtss:tyrelsen inrättas ett al~

mänt sjömarusregister, erfordras :Eör ord
nandet och skötarrdet av nämnda register, 
förutom tiUfällig a11betskra':ft, ett ordina~ 
rie kansl~biträde med 19,500 mark i grund
lön. TilLägget utgör 19,500 ma:rik. d) Vid 
fartygSibyrnn, som drar försorg om repara
'tiorr av ishrJiltarna 01ch em_ del av sjö
fartsväsendets övriga fartyg ocih projekte
ringen av nya fartyg samt öv,el'lvakar far
tygsångpannor o0h tar del även i övrig 
teknisk inspektion av handels\fartyg, fin
nas endast tre innehavare av tjänster och 
befattningar med grundlön, nämligen en 
överingenjör, en skeppsmätningskontrollör 
och ett yngre kontorsbiträde samt därjämte 
tre extraordinarie ingenjörer och ett extra 
kontomb~träde. Då arbetena vid 'fartygs
byrån alltjämt tilltaga och tiU följd av 
internationella konventi<oner gestalta sig 
allt mera krävande, är det av vikt, att en 
extraordinarie ingenjörsbefattn<ing ombil-

3217-37 

das till en med grundlön förenad ingen
jörstjänst, åt vars innerhavare borde er
liäg;gas 418,000 .mark. Då förarrdet av de 
många registren och övrigt skrivarbete 
vid fartYJgsbyJrån till sin natur är fort
löpande och ständigt ökas, borde i stäl
gen inrätta:s en kont,orsbiträdesbefattn,ing 
med r1r6,800 ma·rk i grmndlÖill. Tilläggen 
utgöra '64,800 mark. e) I sjöfartsstyrel
serus tjänst står en telefoniruspektör, åt vil
ken hittil1s av anslaget till arvoden åt 
e?Ctra rper,sonaJ. under 13 H t. II kap. '2 room. 
erlagts ett arvode av 30,000 mark. Enär 
teldoninspektörens tjänsteåligganden äro 
lika viktiga och av behovet påkallade som 
övdga funktionärers vid sjöfartsstyrelsen 
och då dessutom antalet telefonlinjer 'år 
för år tillta,git, är det pakallat, att denna 
befattning fö:rerras med g,rundlön. TiUäg
get är 30,000 mark. f) Vid sjöfartsstyrel
sens 't'ekniska byrå finnas tre tjränstem:än 
med grundlön, nämligen en överingenjör, 
en , fyringenjör · ocih en maskininspektör 
samt i arvodesbefattningar en byggnads
tekniker och en telefoninspektör. På dessa 
ankommer handhavandet av byggnads- och 
unde.:rfulållsa:ribetet å 22 'ångfartyg och 
hundratals smärre farkoster, fyrarna, ka
jerna, statens handelshamnar samt de tal
rika lots- oclh fyrhamnarna. Därijämte har 
åt denna byrå anförtrotts de radiotekniska 
ärendena, rsom gestalta sig allt mera bety
deisefulla. Nya dy:r1hara radiofyrar hava 
byggts och byggas fortfarande detta år 
samt .planeras till uppförande även under 
de föJ!jande åren. Vården av dessa kräver 
ständig tillsyn oC:h över,vakning av falck
man, synnerligast som de loka!la skötarnas 
kompetens är skäligen elementär och stä
ringar lätt inträffa. Då dessutom radio
ekolodningsaprparaterna för den .utvidgade 
sjömätningen 'jämväl äro underställda tek
niska byrnns vård och denna kräver en 
mans tid året runt, föreslås inr'ättande av 
en ny radioingenjörstjänst med 48,000 
mark i grundlön. Tillägget utgör 48,000 

45 
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mal'k. g) Redan då omorgan:isationen av 
sjömätningsarbetet planlades befanns det, 
att å trallningsfartyget Åland en styrmans
tjänst av HI klass kunde indragas, därest 
i stället en lodningschefstjänst av II klass 
inDättades. Då ifrågavarande styrmans
tjänst, som nu är vakant, kan indragas 
och då vid sjömätningsaribetet nödvändigt
vis ·erfordras ytterligare l lodningscihef, 
före'Slås, att ihär upptages grundlönen för 
en lodningschef av II klass med 30,000 
mark. Tillägget utg5r 30,000 mark. 

I[})rä.ttwrudet av de ovan under punlkterna 
c~g) för,es1a·gna nya 1tj änsltel'lla •och be
fattningarna med grundlön medför ett till
lägg aN 192,300 mark och en ökning av 
åldel'isti.Uäggen med 19,500 mark. - Tilläg
gen U 1ppgå :sammania@t til'l 314,,500 mark. 

!Momentets slutsumma ölkas med 13'14,,500 
mark till ~,'27•4,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,008,836:-
, 1936 , ....... mk 2,02·6,780: 50 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,9,59,800:-

2. Arvoden åt extra personal. Då vid 
fartY'gsbyrån ·föreslagits inrättande av en 
ny ingenjörstjänst och en kontorsbiträdes
befattning med grundlön samt telefonin
spektöl'stjänsten 'fÖreslagits ombildad till 
tjänst med grund1ön, bliva de 'för dem 
under detta mDment h~ttills observerade 
arvodesbeloppen av sammanlagt 90,300 
obeihövliga. 

Momentets slutsumma nedgår med 90,300 
mark till 239,400 mark. 

År 1936 (boksl.) ........ mk 262,875:-
" 1936 " ........ mk 305,700:-
, 1937 ('statsrförsl.) mk 329,700: -

3. Resekostnader (förslagsanslag). Det 
i utgiftsstaten för innevarande år för än
damålet beviljade beloppet kommer, då det 
användes i enlighet med de år 1937 följda 
principerna, icke att förslå. Då dessutom 
de talrika tjänstemännen vid den nyinrät
tade sjökartaavdelningen härefter måste 

lämnas ersättning för resekostnader blir 
ett tillägg av 10,000 mark erforderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 90,000 mark. 

År 1936 (boksl.) . . . . . . . . . mk 69,916: 60 
, 1936 , ......... mk 69,224: 05 
, 1937 (sta•tsförsl.) . . . . . . mk 80,000: -

4. Expensmedel. Det inneva,rande år be
viljade anslaget av 22,000 mark till an
skaffning av en räknemaskin till statistiska 
oeh skeppsregisterbyrån avgår. 
Mom~ntets slutsumma nedgår med 22,000 

mark till 105,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 95,900: 25 
, 1936 , . . . . . . . . mk 95,,870: 25 
, 1937 (statsförsl.) mk 127,000:-

6. Värrne, lyse oph renhållning (för
slagsanslag). Enär sjöfartsstyrelsens lokal 
under innevarande år i hög grad utvidgats 
och da des,sutom vedpriset stgit, er.fordras 
till detta anslag e.tt tillägg av 2!5,000 mark. 

Momentet slutar å 90,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 57,088: 05 
mk 67,279: 95 
mk 65,000:-

7. Tryckningskostnader. Med anledning 
av förnyelse av sjökort 'OCh ökade inbind
ningsarbeten erfordras under momentet ett 
tillägg av 40,000 mark. Momentets slut
summa blir 410,000 ma;rk. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 392,929: 70 
, 1936 , ........ mk 397,953: 65 
, 1937 (statsförsl.) m:k 370,000: -

8. Driftkostnader föt· acetylengasstatio
nen och reparationsverkstaden. T i Il
k o m m e r: a) Under momentet erlägges 
bl. a. i arvode åt två extra montörer sam
manlagt 30,300 mark i året. Det till egent
liga driftkostnader disponibla beloppet, 
27,700 mark, är alldeles otillräckligt till de 
mångahanda ändamål, för vilka det på
kall&s. Till förnyelse av verktyg, inköp av 
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nya arbetsredskap, förnödenheter, såsom 
oljor, syror, å gasstationen erforderligt 
stenkol och belysningen erfordras avsevärda 
belopp. Härav föranledes ett tillägg av 
15,000 mark. b) För skötseln av ledfy
rarna inom Helsingfors distrikt har fun
nits en äldre och en yngre fyrvakt, vilkas 
grundlöner jämte expensmedel sammanlagt 
uppgått till 27,950 mark. Då arbetena vid 
acetylengasstationen ailltjämt ökades och 
rpersonalen måste ffustä,rlms, be'fanns det 
förmånligare att ål'ägga dessa fyrva:kter att 
arbeta å gasstationen, medan åt gasstatio
nen uppdrogs att ombesörja skötseln av 
ledfyrarna inom Helsingfors distrikt. Se
dan de ifrågavarande fyrvakterna avgått, 
föreslås, att. denna anordning måtte bliva 
bestående. Jämte det motsvarande löne
post överföres till detta moment från 
113 H t. HI: 3, m!åste den höj,a:s, enär fya:
vakter tillkommande bostadsförmåner ej 
vidare kunna beredas. Tillägg 35,000 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 50,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 108,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 57,862: 50 
mk 102,894: 85 
mk 58,000:-

I!II. S~jöfamd.!istrikten och lotsiförd,e[nin
g.arna. 

Lotsfördelningarna. 

3. Avlöningar. A v g å r: a) Enär ord
ningslotsarnas grundlön blivit höjd, av
föres det under detta moment upptagna 
ansla~et av 30,000 mark till arvoden åt 
ordningslotsar. b) Såsom under 13 H t. 
II: 8 mom. redan anförts, är avsikten att 
indraga de för skötseln av ledfyrarna inom 
Helsingfors distrikt inrättade äldre och 
yngre fyrvaktarbefattningarna. Härigenom 
inbesparas 27,950 mark. - Sammanlagt 
avgå 57,950 mark. 

T i l l k o m m .e ·r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under r5 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i g1rundlönsti'llägg :6'92,400 mark 
o1ch alderstillägg SO,OOO mark eller sam
manlagt 7712;100 mark. b) Enligt vid pro
positronen fogad bilaga antec,knas i grund
lönstillägg m,OOO mark och i ålde.rstiUälgg 
2,1100 nuH~k e1ler sammanlagt 2G,I100 mark. 
'C) År !19137 uppföras 3 ny.a rad~O'fyrar, 

näJitrligen Rödlhamns, Hoglands och S·omeri. 
På de två sistnämnda platserna finnes 
tidiga.re fyrar och vid dem erfrordras 
icke ökad ;persona,l, utan /borde iblo:tt 
fyrmästarnas lön å dem höjas från 211,000 
ma,rk O'ch 27,000 mark, såsom vid Utö 
och Gråhara fyrar. På Rödhamn, dä1r 
fyr i1cke finrnes, emordras en fyrmästare, 
lön 2i7·,000i mark, en .radi·ofyrvalkt, lön 
1<6,:800 mark och en äldre ·fyrvakt, lön 
14,400 mark. Dessutom skall åt dessa er
läggas tilläggsarvode för de fyra vinter
månaderna (l december-l april) med 
100 mark per man och månad eJ1er sam
manlagt 1,200 mark samt 200 mark i 
expensmedel åt fyrmästaren. Tillägg sam
maillagt 711,,600 mark d) Emedan Ha·r
ma.j,a fy,r omändrats till radiofyr, 'har 
fyrmästarens å Harmaja grundlön från 
ingången av innevarande år hö.jrts med 
6,000 mark! till !217,000 mark. TiHägget ut
gör '6,000 mat~k. e) Föreslås att ext·raordi
narie mistsiren•skötaren vid Karbåda fyr 
uppfÖrres på .ordinarie stat. Då grundiönen 
sklulle utgöras av det mwarande arv·odet, 
behöves ej 'för ändam~Uet något ,tilläggs
anslag. - Sammanlagt tillrkomma 873,100 
mark. 

Momentets s:lutsumma öka,g med 8115,200 
mark till 14,481,:800 mark. 

År 1935 (hoks'l.) ...... mk 13,220,413: 70 
, 1936 , mk 13,154,633: 05 
, 1937 (statsförsl.) mk 13,666,600: -

4. Diverse utgifter. T i l l k o m m e r: 
a) De rlesta lotsf.ördelnirugskontoren ä:ro 
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inrymda i upphyrda lokaler. Hyresmedlen 
hava fördelat sig i någon mån ojämnt och 
sedan hyrorna stigit hava de blivit otill
räckliga. I tillägg till hyvesmedel erford
ras 4,000 mark. b) Vidare erfordras för 
anskarrfning av en enkel räkneapparat till 
Åbo fördelning 3,000 mark såsom engångs
utgift. Tillägg sammanlagt 7,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 7,000 
mark till 103,100 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk '93,686: 90 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 92,415: 20 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 9'6,100:-

5. Rernmare, sjömärken och farZedsarbe
ten. I utgiftsstaten för innevarande år har 
för ändamålet reserverats 1,072,000 mark. 
Ehuru detta belopp är 100,000 mark högre 
än föregående år, kommer det ej att räcka 
till år 1938, utan erfordras ytterligare 
148,000 mark. På grund av pr1sstegringen, 
främst å trävaror men även å övriga för
nödenheter, erfordras till remmare, vettar 
och smärre seglationsmärken c. 850,000 
mark samt för iståndsättande och för
nyande av större seglations- och linjemär
ken c. 320,000 mark samt til;l erforderliga 
farledsarbeten c. 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 148,000 
mark till 1,220,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

m k 
mk 

971,306: 65 
96'6,253: 25 

mk 1,072,000: -

8. Värme och lyse å lots- och fyrplat
serna (förslagsanslag). Med anledning av 
stegrade vedpris måste till 'anslaget erhål-
11118 ett til<lägg av 20,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 20,000 
mark till 105,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 97,MO: 70 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 94,710: 05 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 85,000:-

9. Underhåll av byggnader vid lots- och 
fyrplatserna, inventarier samt förnyande 

av hamnar och kajer (reservationsanslag). 
Kostnaderna för de reparationer och för
nyelser, vilka nödvändigtvis måste utföras 
år 1938, komma, ehuru man försökt såvitt 
möjligt inskränka arbetena, att stiga till 
följd av nu rådande höga materialiepris. 
I tillägg erfordras 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 800,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 970,000: -
, 1937 (<Sta:tsförsl.) . . . . . mk 950,000: -

11. Byggande och underhåll av ledfyrar 
och lysbojar. Prisen på fyrförnödenheter 
hava för närvarande stigit med 10 a 15% 
jämfört med fjolåret. Enär antalet fyrar 
i landet under senaste tid alltjämt ökats 
och då årligen allt f>lere gamla fyrar måste 
delvis förnyas, har detta anslag visat sig 
otillräckligt. Fördenskull föreslås, att an
slaget måtte ökas till 600,000 mark. Till
lägg 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 408,044: 33 
, 1936 , ........ mk 499,618: 70 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 500,000: -

1. Avlöningar. A v g å r: Såsom ovan 
under II: l room. omförmälts, föreslås att 
en styrmanstjänst av HI klass skall om
bildas till en lodningschefstjänst av II 
klass. 25,740 mark avgå. 

'T i 11 k o m m ,e r: a) För de löneför
höjning·ar, :som innevarande år utgått U'r 
ans'laget under '1:5 Ht. II kap. T2 room., er
fordra:s i grundlönstillägg 2'3,100 mark, i 
ålderstirrägg 116,760' mark och i familj,etiH
lägg 10,000 mark eller sammanlagt 49,850 
maå. b) Enligt vid ~p.roposition·en fogad 
bi,laga antec1mas i grundlönstillägg 731,5,00 
mark och i å'lderstill 7,,400 mark eHer sam-
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manlagt 80,900 mark. c) Till av,lönin
gar 'å det nya inspektionsfa(l'tJ"g, som 
blir 'färdigt under rförra hälften av nä1sta 
år har berälknats e.rfo.rdras 200,000 ma:t~k. 

d) I slutet av år 1913'8 torde den 'isbrY'" 
tare, s·om h~finner sig under arbete, 
bliva 'iuHbo.rdad. Något de.talj.erat av
löningsreglemente har icke ansetts nödigt 
att uppgöra ännu för nästa år, men enär 
det torde bliva nödvändigt att för novem
ber och december månader förse den med 
både befäl och manskap, har för dessas 
avlönande 150,000 mark beräknats bliva 
erforderliga. e) I utgiftsstaten för inne
varande år har utgiftssumman under detta 
moment minskats med 90,137 mark på 
den grund, att en del tjänster och befatt
ningar ej varit avsedda att besättas. Nå
gon sådan besparing kommer ej vidare att 
uppstå. A1la övriga tjänster och befatt
ningar, förutom ett par vid Varamajakka I 
äro besatta eller handhavas av vikarier. 
Vid sådant förhållande påkwllas ett tillägg 
aN 90,140 mark. f) Under förutsättning 
att förenämnda tillägg för löner beviljas, 
erfordras till anslaget för ålderstillägg 
ytterligare 8,000 mark. 

1Samm1anlagt tiHlromma '51718,8901 mark. 
Momentets slutsumma ökas med 515t3,1200 

mark tm 10,'11412,000: mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 8,413,180: 70 
mk 8,42,6,376: 95 
mk 9,5.88,800:-

2. Utrustnings- och underhållskostnader 
samt diverse driftkostnader. Då anslaget 
i utgiftsstaten för år 1937 utgör 6,400,000 
mark och då de nya isbrytar- och inspek
tionsfartygen bliva färdiga åtminstone till 
en del under år 1938, erfordras till an
slaget ett tillägg av 400,000 mark. Mo
mentets slutsumma blir 6,800,000 mark. 

År 1935 (bok.sl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 6,430,051: 35 
mk 6,546,105: 24 
mk 6,400,000: -

3. Bränsle (förslagsanslag). Det för in
nevarande år til'l 5 miljoner mark redu
cerade anslaget kommer icke att räcka till, 
utan erfordras ett tillägg av 1,000,000 
m1l!rk. 

Momentets slutsumma ökas med 1,000,000 
mark till 6,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 4,345,271: 85 
, 1936 , mk 5,4 71,801: 55 
, 1937 (statsförsl.) mk 5,000,000: -

4. }fanskapets resekostnader (förslags
anslag). Med anledning av det ökade an
tal besättningsmän, som arbeta vid sjö
mätningarna, och då en del av dem kom
mer att vara i verksamhet jämvii:l i Pet
samovattnen, kommer anslaget icke att för
slå. På grund härav erfordras ett tillägg av 
5,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 5,000 
mark till 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 30,210: 55 
, 1936 , ......... mk 29,206: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 35,000:-

V. Hamnarna. 

1. Avlöningar. F'ör de 'löneförhöjningar, 
som inneva·rande 'år utgått ur ansilaget un
der !1'5 Ht. II kap. 1'2 mom., erfordras i 
grundlönstillägg B.,400 och i ålderstillägg 
t1,500 mark eller samman•lagt 12,·900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 12,900 
mark till 308,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 286,488: -
mk 259,563:
mk 296,000: -

VI. Sjöfait'ltsväs,endets ~eme'llsa.mma 
utgifter. 

1. Underhåll och förnyande av telefon
linjer (reservationsanslag). A v g å r: a) 
Det för anskaffande av en ny telefonsjö-
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kabel mellan Kuorsalo och fastlandet bevil
jade anslaget av 20,000 mark avgår. b) 
Det anslag av 3,500 mark, som reserverats 
för en telefonledning från Kimito telefon
centra,l till lotsstationen vid Kimito kanal 
avgår. - Sammanlagt avgå 23,500 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 23,500 
mark till 185,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 340,000: -
mk 255,000: -
mk 208,500: -

4. Särskilda utgifter. T i l l k o m m e r: 
a) Det under detta moment observerade 
anslaget användes för många olika ända
mål. Bland annat har därav 5,000 mark 
reserverats till skolgångsbidrag åt fyrper
sonalens barn. De hittills utdelade skol
gångsbidragen hava varit anspråkslösa och 
i medeltal icke stigit till 100 mark per 
barn. På det att dessa understöd för de 
i yttre skärgården bosatta, till fyrpersonalen 
hörande funktionärerna måtte bliva till verk
lig hjälp och nytta, borde åt dessa kunna 
utgivas åtminstone dubbelt större under
stöd. Föreslås, att förenämnda anslag av 
5,000 mark ökas till 10,000 mark. b) Från 
ingång@ av år 1938 indragas sjömans
husen o0h på- och avmönstringarna av sjö
män jämte övriga därtill hörande åliggan
den, som h!ittills handhafts av sjömans
husen, överföras på mönstringsförrättare, 
vilka tillförordnas av sjöfartsstyrel·sen, var
jämte vid sjöfartsstyrelsen inrättas ett hela 
landet omfattande sjömansregister. För 
g@omförande av och tHl årliga utgifter 
för detta nya system, så ock till erläg
gande av på en del större orter eventuellt 
ifrågakommande understöd åt mönstrings
förrättare föreslås under detta moment ett 
tillägg av 75,000 mark för vården av sjö
mansregistret och för reglering av mönst
ringsförrättarnas verksamhet. - Tilläggen 
uppgå sammanlagt till 80,000 mark.· 

Momentets slutsumma ökas med 80,000 
mark tiH 210,:500 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 84,287: 30 
, 1936 . . . . . . . . mk 162,319: 05 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 130,500: -

5. För oförutsedda behov, till ministe
riets förfogande. I anseende till de många
handa utgifter, som påföras detta anslag, 
är det alldeles uppenbart, att det för när
varande reserv•erade beloppet icke räcker 
till. På sjöfartsväsendets område ifråga
kommer allt emellanåt åvägabringande av 
specialutredning i någon fackfråga, var
jämte deltagandet i det internationella 
samarbetet även· ofta föranleder utgifts
poster, för vilka detta moment måste tagas 
i anspråk. Med anledning härav föreslås 
under momentet ett tillägg av 15,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 15,000 
mark till 50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 34,915: 35 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 34,820: 85 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 35,000:-

1. Av,löningar. T' i H k o m m e r: a) För 
de förhöj.n'ingar i timlrurararvoden o1ch lö
ner, ,som ·innevarande år utgått ur ansia.get 
under 1'5 Ht. II lkaip. 12 mom., erfordras i 
tiHägg för timLärararv,oden 11,000 mark, 
för ;grundlöner Q,400 mark ocJh för ålders
tillägg 2:50 ma,rk eller sammanlagt 1>3,,6:50 
mark. b) Enligt vid pro>po,S'itionen fogad 
b~laga föresl1ås, att för höjn:hllg av timlä!
rararvoden bevilj>a;s: 20,000 mark. c) Till 
följd av det stora anta'let inträdessökande 
har det under fler.e år varit nödvändigt att 
vid sj,öbrtsHiJrov:erken såväl i Åbo som 
Raumo inrätta parallellklasser, för vilka 
under momen,tet 'i tillägg erfordras '50,000 
mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 83,700 
ma,Dk tiH 685,1200 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 601,417:75 
, 1936 , . . . . . . . . mk 631,000: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 601,500: -

2. Anskaffande av undervisningsmate
riel. A v g å r: a) Det under detta moment 
·såsom engångsutgift upptagna beloppet av 
15,000 mark till anskaffning av undervis
ningsma.ter~el för mekanik och fysik avgår. 
h) Likaså avgår engångsutgiften av 5,000 
mark för ansikaffning <av en nattoktant till 
navigationsinstitutet i Åbo. - Sammanlagt 
avgå :20,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 20,000 
mark till 20,000 mark 

År 1935 (boksl.) ......... mk 17,597:-
, 1936 , . . . . . . . . . mk 18,342: 45 
, 1937 (statsförsl.) mk 40,000:-

3. Expensmedel. T i l l k o m m e r: a) 
Vid navigationsinstitutet i Raumo finnes 
ingen skrivmaskin. Då institutet redan 
under flere är nödgats låna skrivmaskin, 
upptwges här för inköp av en skrivmaskin 
till navigationsinstitutet i Raumo såsom en
gångsutgift ett anslag av 6,500 mark. b) 
Sedan i •den av navigationsinstitutet i 
Raumo disponerade skolbyggnaden senaste 
sommar anlagts vatten- och avloppslednin
gar, medför vattenkonsumtionen ett tillägg 
av ungefär 1,400 mark. - Tillägg sam
manlagt 7,900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 7,900 
mark till 27,900 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 13,110: 35 
" 1936 " . . . . . . . . . mk 12,230 :. 20 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 20,000:-

4. Hyra, värme och lyse (förslagsans,lag). 
Under de sena8te åren har detta anslag 
redan flere gånger visat sig otillräckligt. 
I anledning hä1rav erfordra:s unde.r momen
tet ett tillägg av 2,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,000 
mark till 5,800 mark. 

År 19,35 (boksl.) . . . . . . . . . . mk 4,894: 25 
, 1936 , . . . . . . . . . . mk 4,968: -
, 1937 (statsförsl.) ....... mk 3,800: -

VIII. Teilmi.ska högskolan. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöj1ningar, som innevarande år 
~erlagts ur anslaget under ,T5 Ht. II kap. 
1:2 mom., 'erfordra,s i g.rundlönstiHägg 
271,800 mark och i ålderst.illägg 22,500 
ma11k e'ller 'sammanlagt 2:94,300 mark h) 
Enlig.t vid ,p11opositionen fogad bi,lruga an
tecknas i grundlönstillägg 4,1500 mark och 
i ålderstillägg 500 mark eller sammanlagt 
5,000 mark. c) Genom förordningarna den 
29 januari 1937 har inl'lättats en :professur 
i bergsteknik med 81,000 ma11k i gr:undlön 
samt vid bergsteknisk-geologiska lwborato
riet en rpreparatorsbefattrring med 22,500 
mark i g.rundl'ön. Dessa tjänste·r föranleda 
en ökning av 12,000 mark i ålderstiUäggen. 
d) 'En laiboratoriemästwr~eb'efattning vid 
tekiniska högskolan föreslås att uppf.öras på 
ordinarie stat. Då grundlönen skulle bliva 
36,000 mark och 'arvodet i befattningen 
utgör ~3!2,400 mafvk, är tiUägget 3,:600 mark. 
Li'kaså föresltås att två laborat·oriemästar
befattning.ar uppfö,ra.s på ordinarie stat 
med 30,000 mark i grundlön. För denna 
reglering 'erfo.rdras ej tiHägg.sanslag. e) 
Den i börj:an av detta år inrä:ttade 
studieriktningen ,för bergsindustri >förut
sätter nödvändigt, att i dess grundläg
ga,nde ämne, geologi, finnes en profes
sur, varför till den innevarande år till 
63,000 mark förhöjda grundlönen i va
kanta lektmstjänsten i mineralogi och 
geologi föreslås ett tillägg av 18,000 mark. 
f) Enär av de utländska språken ~engelska 
språket för ingenjörer är särdeles bety
delsefullt, borde den undervisning högsko-
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lan erbjuder i detta språk göras så effek
tiv som möjligt med beaktande av för
måga att förstå talspråk och teknisk littera
tur samt att använda språket, och borde 
fördenskull olika kurser anordnas för stu
derande på olika stadier. Lärarbefattnin
gen äir för närvarande. va;ka:rut, men med 
ett årsarvode av 7,800 mark erhålles icke 
önskad förbättring, varför arvodet borde 
höjas åtminstone till 18,000 mark, vadan 
ett tillägg a:v 10,200 mark erfordras. Tyska 
språket, på vilket .en stor del av den hos 
oss använda tekniska litteraturen utkom
mer, befinner sig i fråga om betydelsen i 
samma ställning som engelska .språket och 
borde det nuvarande lärararvodet, 7,800 
mark, likaså ökas med 10,200 mark. Det 
totala tillägget under denna punkt utgör 
så'lunda 20,.400 mark. g) På det a:tt vid 
högskolan årligen måtte kunna intagas 
200 nya studenter, vilket skulle innebära 
en ökning av det nuvarande maximiantalet 
med 30, borde en ny föreläsningsserie i 
kemi anordnas, ty ett större antal stude
rande än det nuvarande rymmes icke i den 
till förfogande stående föreläsningssalen, 
och för detta ändamål erfordras ett årligt 
anslag av 3'6,000 mark. h) Docentinstitu
tionen är av vikt såväl för den veten-skap
liga verksamheten vid högskolan som för 
besättandet av lärartjänster och handha
vandet av vakanta tjänster. För att ut
vecklas fordrar denna institution dock, att 
docenterna hava möjlighet att erthålla ett 
fast arvode för visst antal år, varför i 
utgi·ftsstaten borde upptagas åtminstone 
två .docentst~pendier. Det härav föran
ledda tillägget utgör 72,000 mark. i) 
Det ovan framställda fön~laget angående 
ökning av antal•et nya st'udenter, S'OID in
tagas, förutsätter, att <till assistentarvo
den ernåHes ett tilläggsanslag av 6.8,000 
mark, varav år 1938 erfordras 46,000 mark, 
vilken summa föreslås observerad under 
momentet. För lantmäteriavdelningens 
inomhusövningar i skiftesteknik, gransk-

ningen av skriftliga uppgifter och även 
övrig undervisningsverksamhet påkallas en 
biträdande assistent, för vilken i årsarvode 
erfordras 24,000 mark. Sammanlagt ut
göra sålunda tilläggen till assistentarvoden 
70,000 mark. k) Då den ekonomiska för
valtningen vid högskolan sedan år 1908 i 
synnerligen betydande grad utvidgats, 
borde ·ekonomen til'l biträJde inrättws en 
ka,ssörs>tjiänst med 211,000 mark i grundlön, 
på det att en nödig a.ribetsfö.rdelning och 
effektiv kontroll måtte åv~ägabringas. I 
tillägg ·erfordras sålunda: 211,000 mark -
Tilläggen uppgå till sammanlagt 552,300 
ma.r'k:. 

iMomentets slutsumma ökas med 5!5e,BOO 
mark tiH 5,t6.9i4,·900 mark 

År 1935 (boksl.) 
" 193·6 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 4,720,101: -
mk 4,777,242:
mk 5,142,600:-

3. Laboratorier och undervisningsmate
riel (reservationsanslag) . T i ~ l k o m m e r: 
Anslaget användes för behoven vid fysika
liska, kemiska, hergstekniska, elektrotek
niska och de f,em maskintekniska labora
torierna, mineralogiska och geologiska an
stalterna, geodetiska anstalten och mate
rialprovningsanstaltens fyra avdelningar, 
så .ock för anska;ffning av undervisnings
materiel till de sex studieavdelningarna vid 
högskolan. Det totala anslaget har för
delats för dessa olika ändamål med beak
tande såväl av de under somliga år före
tagna inskränkningarna av anslaget som 
ock sedermera för olika ändamål beviljade 
tillägg. a) Geodetiska institutets anslag, som 
för närvarande utgör 23,000 mark, förslår 
på ·intet sätt till anskaffning av nödiga 
apparater, ty de geodetiska apparaterna 
och mätningsmaterielen äro rätt dyra och 
den nya g1eodetiska studieriktningen förut
sätter dock anskaffning av apparater i 
mycket större omfattning än tidigare. För
denskull borde anslag.et höjas till 50,000 
mark, vadan tillägget utgör 27,000 mark. 
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b) En effektivare undervisning vid de 
olika avdelningarna kräver undervisnings
materiel, till vilken jämväl hänföras de i 
samband med övnimgssalarna stående hand
biblioteken, för vilka studenterna vid sina 
övningsarbeten och undersökningsuppgifter 
hava direkt användning. Till följd av un
dervisningens utvidgning och teknrkens 
snabba utveckling förslå anslagen för ·en 
del avdelningar Ukväl ej längre, utan 
borde ett tillägg av 29,000 mark erhållas. 
c) Under tidigare år, då på kemiska av
delningen funnos färre studerande, räckte 
det för laboratorierna reserverade anslaget 
jämväl till för inköp av de kemikalier 
studenterna behövde. Då antalet stude
rande började växa, ansågs det sakenligt, 
att studenterna själva anskaffade en del 
enklare kemikalier, som förbrukades i 
större mängder. För att de förnödenheter, 
vilka sålunda, måste anskaffas, s~ku'lle vara 
användbara och ;erhäJlas till så billi.gt pris 
som möjligt, bestämdes det, att laboratoriets 
föreståndare skulle anskaffa nämnda äm
nen och att av studenterna skulle uppbäras 
för dem en viss avgift. De sålunda erhållna 
medlen uppfördes på laboratorieanslagets 
inkomstsida och användes till förmån för 
laboratoriet. Då denna anordning icke god
kändes av statens revisionsverk, började man 
år 1931 föra särskild bok över dessa medel. 
Nu har från revisionsV1erkets sida åter 
framstäillts yrkan på att de skola inordnas 
i högskolans övriga räkenskaper. Detta 
kan även ordnas sålunda, att sagda medel 
redovisas till staten såsom inkomst och 
laboratorieanslaget i motsvarande grad 
ökas. Då eLevernas avgifter per år i me
deltal uppgått till 101,000 mark, borde 
härunder i tillägg <Ybserveras 101,000 mark. 
- Sammanlagt tiUkommer 157,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 157,000 
m·n-k till 665,000 mark. 
År 1935 (boksl.) ........ mk 450,000:-

, 1936 , . . . . . . . . m k 5~H:,OOO: -
, 1937 (statsförsl.) mk 508,000: -

3217--37 

4. Värme, lyse, kraftström, vatten och 
renhållning (förslagsanslag). Med beaktande 
av utgifterna under senaste år samt att 
bränsleprisen fortfarande befinna sig i sti
gande och att förbrukningen av kraftström 
på grund av ökade behov tilltar, borde till 
det nuvarande anslaget erhållas ett tillägg 
av 125,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 125,000 
mark till 600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . rmk 482,117: 30 
, 1936 , ........ mk 541,544: 50 
, 1'937 (statsförsl.) mk 475,000:-

6. Stipendier och understöd. T i l l
k o m m e r: a) De i utgiftsstaten upptagna 
studieunderstöden äro avsedda för under
stödjande av tekni!Skt-vetenskaplig.t forsk
Illingsarbete och utdelas enligt av handels
•och industriministeriet fastställda före
skrifter till belopp av lägst 12,000 och 
högst 60,000 mark. Utöver dessa understöd 
förfogar högskolan över nästan inga som 
helst medel för understödjande av unga 
personers vetenskapliga verksamhet efter 
avslutade högskolestudier, ty dess små 
stipendiefonder hava på grund av penning
värdets falJ förlorat sin betydelse. Den 
tekniskt-v etenska p liga forskumgen bereder 
den säkraste grundvalen för industrins och 
teknikens framsteg, varjämte den utgör en 
nödvändig förutsättning för utbildning av 
lärarkrafter i de tekniska vetenskaperna. 
Fördenskull föreslå:s, att anslaget till stu
dieunderstöd, rvilket för närvarande utgör 
160,000 mark, måtte ökas med 90,000 mark 
och att för höjning av de enskilda åt stu
dent,er utgående stipendierna måtte bevil
jas '50,000 mark. b) Enär vid Tekniska 
högskolaru skuHe /behövas forskningsassis
tenter av samma slag, .som före,slagits för 
universitetet, föreslås, att till arvoden för 
åtmin1stone tre for.skningsa.ssistenter till 
lärarkollegiets förfogande måtte beviljas 
90,000 m:ark. - !Sammanlagt tilikomma 
2.30,000 mark. 

46 
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Momentets slutsumma ökas med 230,000 
mark till 430,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 120,000:-
, 1936 , ........ mk 146,000: --
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000:-

11. Överföring till skolkassan (reserva
tionsanslag) (nytt). Enligt föllordningen 
innefattande stadgar för Tekniska hög
skolan skola de av studenterna erlagda 
terminsavgifterna komma högskolan till 
godo och tillföras den s. k. skolkassan. 
Denna kassa, som varit i verksamhet in
emot 60 år, liksom ock högskolans done
rade fonder förvaltas enligt år 1908 ut
färdade stadgar och däri ingående före
skrifter av ett särskilt förvaltningsutskott 
och räkenskaperna granskas av revisorer, 
utsedda av lärarkollegiet. Ehuru av dessa 
stadgar framgår, att skolkassan till sin 
natur måste betraktas såsom högskolans 
egna medel, har statens revisionsverk fram
ställt yrkande, att sagda kassas medel 
måste gå genom högskolans räkenskaper. 
För att detta· Mev.e möjligt, måste de 
influtna terminsavgifterna i högskolans 
räkenskaper upptagas såsom inkomst och 
för ~ett motsvarande belopp ett särskilt ut
giftsmoment reserveras. Då terminsavgif
terna i medeltal utgjort 215,000 mark, 
borde sagda belopp reserveras under detta 
nya moment. I anseende till att termins
avgifternas totalbelopp varierar efter ele
vernas antal, borde anslaget betecknas så
som reservationsanslag. 

Momentet slutar å 215,000 mark. 

IX. Annan teiklUJsk undervisning. 

Tekniska läroverket i Tammerfors. 

1. Avlöningar. A v g å r: I det fall att 
de under detta moment nedan nämnda 
lektorstjänsterna anordnas vid läroverket, 
kunna å momentet 85,400 mark i timlärar
arvoden aVlgå. 

T i l l k o m m e r: a) För de f,örhöjnin~ 

gar i timlärararvode;n och löner, som inne
va.rande år utgMt ur anslaget under 1'5 Ht. 
II kap. 12 morrn., erfordras i tillägg till 
timlärararvoden 48,000 mark, tin grund
löner 4,800 matk ·01ch tiH ålderstiUä:g.g 750 
mar:k eller sammanlagt '5<3,i5i50 mark. b) 
För närvarande omfaita.r överlärarens i 
fy:sik och Ifi'ekanik vid lä:rovm•ket under
vrsningssskyldighet icke blott fysik utan 
även mekanik, som i ett läroverk av detta 
slag naturligtvis bör vara teknisk mekanik. 
Då för vederbörande överläral'e sålunda 
anhopa sig flere undervisningstimmar än 
han förmår sköta, borde tjänsten tudelas, 
nämligen i en överlärartjänst i fysik och 
en lektorstjänst i mekanik. Fördenskull 
föreslå:s, att jämte det den nuvarande över
lärartjänsten i fysik och mekanik ombildas 
till en överlärartjänst i fysik, vid läro
verket inrätta's en ny lektorstjänst i meka
nik, i vilken grundlönen är 52,500 mark. 
c) Enär det vore nödvändigt att vid tek
niska läroverket i Tammerfors såväl å in
stituts- som industrisko1esidan kunde an
ordnas en särskild studieriktning för .svag
ströms- och radioteknik, föreslås, att vid 
läroverket inrättas en lektorstjänst i svag
ströms- och radioteknik med en grundlön 
av 52,500 mark. d) Vid tekniska institu
tets och industriskolans kemiska och pap
persavdelningar, å vilka laboratoriearbet·ena 
i kemi bilda en viktig del av undervis
ningsprogrammet, erfordras nödvändigtvis 
en ·preparatorsbefattning för kemiska labo
ratoriet. Denna befattningshavares ålig
ganden skulle omfatta vården av kemika
lie- och glasförråden, reparation och un
derhåll av vanlig arbetsmateriel samt fram
ställning av enklare i laboratoriet förekom
mande lösningar m. m. dyl. Hittills hava 
dessa arbeten ombesörjts av vederbörande 
lärare och vaktmästaren, på vilken de 
egentligen icke ankomma, och för vilken 
det för närvarande redan på grund av 
övriga arbeten blivit mycket svårt att 
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ordentligt utföra dem. Därför föreslås, 
att vid lä:rov;erket inrättas en prepara
torsbefattning å kemiska lalboratoriet med 
en grundlön av r:1'9,:500 mark. e) I ut
giftsstaten ·för innevrurande år !har upp~ 
tagits ett nödigt .tiHäg.gsanslag till ut
gifter för timundervisning i grupper å 
industriskolans kommunikations- och hus
byggnadsavdelningar, liksom ock å dess 
pappers- och textilavdelningar. Denna ny
anordning föranleder under år 1938 i tim
liirararvoden en merutgift av sammanlagt 
73,000 mark., vilket belopp observeras så
som tillägg under momentet. - Samman
lagt tillkommer 251,050 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 165,700 
mark till 2,021,900 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,639,887: 50 
, 1936 , mk l, 703,178: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,856,200: -

4. VäTme och lyse (förslagsanslag). Enär 
ökningen av studentantalet år för år krä
ver mera belysningsenergi och då bränsle
prisen på senaste tider avsevärt stigit, före
slås under momentet ett tillägg av 30,000 
mark. 

Momentets slutsumma blir 115,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 86,060: 80 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 90,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 85,000: -

5. DiveTse utgiftet'. För pappersprov 
m. fl. behov, som skola bestridas ur 
detta anslag, erfordras under momentet 
ett tillägg av 3,500 mark. 

Momentets slutsumma blir 41,500 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) ..... . 

I ndustTiskolot'. 

mk 35,000:
mk 35,000:
mk 38,000:-

8. Avlöningat' . .a) För de förhöjningar 
i tim1lärararvod!en 'Och löner, som inneva-

rande år utgått ur anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom., erfordras: i tillägg till 
timlärararvoden 91,000 mark, till grund
löner IH2,000 mark och till ålderstiUägg 
2,000 mark eller sammanlagt 1015,000 mar'k. 
b) Fö·resMs att fy.ra extraordinarie '!•ärar
befattningar vid industrisimJan i Helsing
fors u,ppfföras på ordinarie stat. Då grund
lönen skulle utgöras av •det nuvarande ar
vmet, be.hoves ej tilläggsaniSlag. 

ilVIomentets slutsumma ökaiS med 105,000 
mark tiH 2,:51911,'900 ma:rik. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (stats,fövsl.) 

mk 2,364,397: 55 
mk 2,412,067: 75 
mk 2,486,900: -

10. Expensmedel samt anslag till bib
liotek och labomtot"iet'. Enär industri8ko-
1ornas bibliotek och ,gamlingar inom ramen 
för de nuvarande anslagen icke i tillräck
lig grad kunnat förnyas och kompletteras 
och då det med det tilltagande elevantalet 
och den ständigt ökade mångsidigheten i 
undervisningen visat sig, att försorg ej 
1imn dragas om laboratoriernas regelrätta 
utnyttjande och om behörig vård av för
nödenheterna utan att anslaget ökas, före
slås under momentet ett tillägg av 20,000 
mark. Momentet slutar å 150,000 ma11k. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförel.) 

mk 109,887: 95 
mk: 119,255: 30 
mk 130,000: -

11. Vät'me och lyse (förnlagsans1ag). 
A v g å r: A v årnhyran för industriskola11S 
i Uleåhorg ~lokal har den såsom utgift för 
Vlärme beräknade delen, cirka 9,000 mark, 
hittills påförts detta moment. Numera 
har dock gårdsägaren vid förhöjning av 
hyran däri inkluderat jämväl ~ärme, med 
anledning varav hela årshyran föreslagits 
erlagd å 12 momentet under det,ta kapi
tel, vid vilket förhållande under detta mo
ment 9,000 mark kunna avgå. 

T i ·l l k o m m e r: Med anl·edning av att 
vedprisen avsevärt stigit thar ett tillägg av 
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40,000 mark beräknats 1bliva erf{)rderligt 
under momentet. 

Momentets slutsumma ökas med 31,000 
mark till 275,400 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 228,580: 40 
, 1936 , ........ mk 230,071: 85 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 244,400:-

12. H y m för skollokaler samt underhåll 
av lokaler och gatuandela1·. Såsom i moti
veringen till 11 momentet under detta ka
pital omförmälts, har den för värme beräk
nade delen av lokalhyran för industrisko
lan i Uleåibor.g hittills påtörts amslaget 
under nämnda moment. Hyran 1har emel
lertid från den l juni 1937 höjts till 
78,500 mark i året, i vilket belopp numera 
inbegripes jämväl värme. Med anledning 
härav föreslås, att hyran framdeles bestri
des ur anslaget under detta moment samt 
att under momentet för detta ändamål 
upptages ett tillägg av 30,500 mark. Mo
mentet slutar å 151,900 ma11k. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 
, 1937 (statsförsl.) ..... 

'1Ilk 124,066: 15 
mk 105,868: 70 
mk 121,400:-

Tekniska lä'l'overkets i T-ammerfors och 
~ndustriskoZornms övriga u,tgifrtelf". 

15. FörhöJ1ning wv timarv,·odern (nytt). 
För höjning av timlärararvodoen vid Tek
niSJka lärover~et 'i Tammerfol'!s och vid in
diu:stri:skolorna fö,reslås enligt vid proposi
tionen fogad bilaga, bevi'ljande av ·3'50,000 
mark. •Momentet·s slutsumma är 3150,000 
mark. 

Privata tekniska läroverk. 

16 (115). Undenstöd åt TekniJsk1a läriOV•er
ket i Helsingfors. Elevantalet vid detta 
t<ekniska läroverk synes befinna sig i av,se
värd tillväxt o.ch uppgår för närvarande 
till ina·l'les ,130, på grund va.rav föreslås att 
under momentet måtte 1beviljas ett t.illägg 

av 30,000 mark. 
370,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
, 1936 , 

Momentet slutar å 

, 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 340,000:
mk 340,000:
m'k: 340,000: -

17 (tli6). Unaer.stöd åt industriskolan i 
Björneborg. Tillkommer: a) Med an
ledning av att industriskolan i BjörMborg 
vid ingången av höstterminen 1938 över
flyttar till det tidsenliga nya skolhus 
Björneborgs stad låtit uppföra för sina 
yrkesskolor, ökas skolans möjligheter att 
intaga elever samt även för övrigt att göra 
undervisningen effektivare. Detta ökar 
likväl i någon mån jämväl skolans utgif
ter, varför föreslås, att till skolans stats
understöd måtte beviljas •ett tillägg av 
10,000 mark. b) I förenämnda nya skol
hus har järnvål nödiga laboratorierum re
serverats för industriskolan. För •dessas 
inredning har s~olans direktion uppgjort 
ett förslag, enligt vilket de grundläggande 
kostrraderna för laboratori•erna 1beräknats 
stiga <till 215,000 mark. Enär laborato
rierna äro för undervisningen vid industri
skolan synnedigEm påkallade och Björne
borgs stad redan gjort betydande uppoff
ringar för nyorganiser.ing av denna indu
stri.slkola, föreslås, att indUJstriskolan för 
ändamålet måtte beviljas •ett understöd av 
75,000 mark såsom engångsutgift. - Sam
manlagt tillkommer 85,000 mark 

Momentets slutsumma ökas med 85,000 
mark till 155,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... nrk 70,000:-
, 1936 , ......... mik 70,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 70,000: -

X. Yrkesundervisningen. 

1. Skolor för utbv1dning i yrken. T i l l
k o m m e r: a) Dessa skoior hava under 
året ökats med två, nämligen Kymmene 
kommuns yrkesskola för gossar och Gottfr. 
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Strömbergs fa'bri'ks lärlingsskola, och utgör 
skolornas antal nu 28. Björneborgs stads 
yrkesskolor för gossar och för flickor 
komma att erhålla ett nytt, redan under 
uppförande varande slmlhus och :bLiva så
lunda i tillfäHe att avsevärt öka sitt elev
antal, vilket hittiUs på grund av utrymmes
brist varit begränsat. Y rkess.J.mlan för gos
sar i Kuopio •har redan inflytta.t i en ny 
skollokal och beretts tillfälle att öka sitt 
tidigare synnerligen begränsade elevantal 
samt att vid sidan av skolans tidigare trä
arbetsavdelning inrli!tta en metallarbetsav
delning. Y rimsskolan för go8sar i Tam
merfOl'ls har under innevarande år utvid
gats med en avdelning för skomakeriarbete 
och inrättar som bäst en avdelning för 
elektriska arbeten. Kymmene kommun 
grundar för närvarande ·en ny yrkesskola 
för flickor. Alla dessa utvidgningar för
utsätta en förhöjning av statsunderstödet 
med sammanlagt 304,000 mark. b) En del 
andra skolor inom denna grupp hava i 
mån av möjlighet utvidgat sina arbetspro
gram med •därav föranledda motsvarande 
kcostnader, varför deras statsunderstöd 
ökas med 90,000 mark. Med beaktande av 
dessa tillägg uppgår statsunderstödet för 
skolorna inom denna grupp till 41.9 % av 
deras godkärrda årliga utgifter. - Sarm
manlagt tillkomma 394,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 394,000 
mark till 5,249,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... :mk 3,815,000:-
, 1936 ,, ....... mk 4,235,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,855,000:-

2. Y rkeslärningsskolor. T i l l k o m m e r: 
a) En ny guldsmedsskola, som kommer 
att arbeta i Helsingfors, har ökat antalet 
skolor inom denna grupp till 7. Nämnda 
skola utvidgas under årets lopp med en 
klass, vilket förutsätter ökning av stats
understödet med 45,000 mark. b) Restau
rang-, tapetserar- och målarskolorna hava 
utvidgat sin verksamhet varav ·en ökning 

av årsutgifterna föranletts. Medan års
utgif,terna för skulorna inom denna grupp 
år 1937 utgjorde inalles 974,000 mark, 
hava de för år 1938 beräknats till 1,222,000 
mark. Skillnruden, 248,000 mark, förutsät
ter, då för-enämnda 45,000 mark tagas i 
betraktande, en ökning av statsunderstö
det med 103,000 mark. Med beruktande av 
dessa tillägg komme strutsunderstödet för 
skolorna inom denna grupp att utgöra 
·C. 62 % av deras årliga utgifter. - Sam
manlagt tillkomma 148,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 148,000 
mark till 783,000 mark. 

År !1935 (baksl.) ....... . mk 510,000: -
mk 550,000: -
mk 635,000:-

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

3. Allmänna 
ikommer: a) 
grupp hava till 

yrkesmannaskolor. T i Il
Skolorna inom denna 

antalet förblivit vid tidi-
gare 22, men några skolor hava på grund 
av ökat elevantal utvidgat sin verksamhet 
genom att inrätta parallellklasser. Lärar
nas löner, vilka år 1937 utgjorde inalles 
2,017,750 mark, hava för år 1938 uppskat
tats till 2,195,000 mark. Då staten i un
derstöd erlägger hälften •av sistnämnda 
belopp, okat med 5 %, utgör ökningen av 
statsunderstödet för skillnaden omkring 
93,500 mark. :b) Till denna skolgrupp hör 
vidare Centralskolan för ikonstflit, vars ut
gifter till största delen bekostas av staten, 
och .tillägget för denna läroanstalts såväl 
dag- som aftonskola uppgår sammanlagt 
till 73,000 mark. Sammanlagt tillkomma 
16·6,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 166,500 
mark till 1,436,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,172,125:-
, 1936 , ....... mk 1,234,800:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,270,400:-

4. Yrkesundervisningens övriga ändamål. 
A v g å r: Under momentet finnes såsom 
engångsutgift för anskaffning av arbets-
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redskap till Anstaltens för yrkenas främ
jande undervisningsverkstad för automobil
reparationer ett belopp av 200,000 mark, 
vilket avgår. 

T i l l k o m m e r: a) De betydande kost
nader, som äro förenade med anskaffning 
av verkstäder, arbetsredskap och -maskiner 
till nya skolor har städse utgjort en svå
righet och ofta ett hinder för tillkomsten 
av sådana. Under detta moment har vis
serligen aHtid funnits ett lLtet anslag till 
understöd åt yrkesundervisningsanstalterna 
för anskaffning av undervisnings- och 
arbet:sma~teriel, och har däirur även 'lrun• 
nat utgiv~as understöd till c. 50 % av sko
lornas årliga kompletteringsanskaffningar, 
men för understödjande av anskaffning av 
förnödenheter till nya verkstäder har intet 
blivit övrigt. Denna gång 'äro emeUertid 
betydande arrskaffningar i fråga till verk
städerna i yrkesskolorna för gossar och 
flickor i Björrreborg, till metallarbetsverk
städerna vid yrkesskolorna i Kuopio och 
Kotka samt till den nya guldsmedsskolan 
i Helsingfors. Det sammanlagda kostnads
förslaget för dessa arrskaffningar uppgår 
till 1,161,000 mark. Bes,tämdes st~atsbidra

get för understödjandet av dessa arrskaff
ningar t. o. m. -blott till 40 %, borde under 
rm,)ment~et tilläggas 464,000 mark. b) Un
cer momentet har redan ett par års tid 
:!'ör understödjande av Anstaltens för yrke
nas främjande verl~samhet funnits ett an
slag av 550,000 mark, vilket med tillskott 
av från andra håll erhållna understöd och 
hyres- m. fl. inkomster vid anstalten även 
räckt till. För att undervisningen i !SVets
ning måtte fås ~bättre ordnad, är det av 
nöden, att den överföres från statsjärnvä
garnas verkstad till anstaltens eget 1hus, om 
än den i huset kommer att taga i ansrpråk 
utrymme, som hittills varit uthyrt åt utom
stående. AMtaltens hyresintrader m:inskas 
även på grund därav, att anstalten behö
ver ökat utrymme för inredande av den 
undervisningsverkstad för automobilrepara-

tioner, för vilken innevarande år anslag 
beviljats. En del nya kurser på:kalla även 
ökade lärarkrafter. De häirav föranledda 
kostnaderna hava beräknats uppgå till c. 
150,000 mark, varför understödet till denna 
del borde ökas med 100,000 mark. - Till
läggen uppgå sammanlagt till 564,000 
mark, varav likväl 150,000 mark till un
derstödjande av verksamheten vid Anstal
ten för yrkenas främjande utgör engångs
utgift. 

Momentets slutsumma ökas med 364,000 
mark till 1,434,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 829,919: 65 
" 1936 " . . . . . . . mk 868,370: 65 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,070,000:-

XI. Hall!delsrunde:I.'Visnirng,en. 

3. statsbidrag åt handelsinstitut och 
-skolor. Ett ständigt växande antal kom
petenta inträdess~kande måste på grund 
av utrymmesbrist avvisas från handelsläro
ve!1ken. Sålunda avvisades hösten 1936 av 
sagda orsak i :handelsinstituten 267 kcom
petenta inträdessökande eller 32.6% av 
samtliga inträdessökande och i handelssko
lorna 300 eller 23.1 %. Ett år tidigare 
voro motsvarande tal: 246 eller 32.5% och 
163 eller 15.2 %· Enbart för begränsnin
gen av studentöverflödet borde ungdomen 
i större omfattning 'än tidigare iberedas till
fälle att bl. a. genom förmedling av han
delsläroverken hereda sig för olika banor 
inom det ekonomiska livet, på vilka arbets
krafter, som erhå1lit vederbörlig fackut
bildning, fortfarande kunna placeras. Med 
anledning härav horde för ~en studentklass 
vid Viborgs handelsinstitut, vilken börjar 
sin verksamhet hösten 1938, och för en 
parallellavdelning å I klassen, för ett vid 
handelsläroverket i Björneborg inrättat 
handelsinstitut, som skall inleda sin verk
samhet hösten 1938, samt för ombildning 
av den 1-åriga hande1sbiträdesskolan till 
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2-årig ävensom för inrättande av parallell
klasser vid Helsingin kaU!ppiaitten kaJUppa
oppilaitos benämnda handelsläroverk erhål
las ett tillägg av 135,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 135,000 
mark till 4,535,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 ,., 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 3,700,000:
mk 4,050,000: -
mk 4,400,000: -

xn. Ge·o1og1ska kommiss~ooen. 

1. AV'löningar. För de löneförhöjningar, 
som innevarande år urtgått ur anslaget un
der 1'5 Ht. II ika·p. 12 mom., erfordras i 
gmndlönstillägg 1315,.400 samt för ålders
och familj.etillägg 16,000 mark eller irraHes 
41,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 41,400 
mark till 899,700 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 629,494: 50 
, 1936 , ........ mk 820,758: -
, 1937 (statsförsl.) mk 858,300: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). Med 
anledning av att kommissionens arbetskraf
ter genom den år 1936 genomförda om
organisationen ökats och enär malmunder
sökningar numera utföras även vintertid, 
erfordras förhål'landevis mera medel till 
resekostnader, varför under momentet före
slås ett tillägg av 20,000 mark. 

Momentet slutar å 120,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 79,141: 55 
, 1936 , ........ mk 108,702: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

5. Vänne, lyse och renhållning (för
slagsanslag). Till följd av at,t personalen 
ökats och •bränsleprisen stigit, hava kostna
derna för värme och lyse st·egrats, med an
ledning varav under momentet föres<Iås ett 
tillägg av 5,000 mark. 

Momentet slutar å 25,000 mark 

År 1935 (boksl.) ......... mk 16,684: 60 
, 1936 , ......... mk 19,962: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 20,000:-

7. Diverse utgifter. Av den intensivare 
och mera mångsidiga verksamheten vid 
kommissionen följer jämväl, att i labora
toriet behöves betydligt mera apparater 
och kemikalier m. m., varför det härför 
bevilj·ade anslaget visat sig otillräckligt 
och föreslås ökat med 15,000 mark. 

Momentets sintsumma ökas med 15,000 
mark till 83,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 48,344: 60 
" 1936 ,, ......... mik 58,488: 95 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 68,500: -

1. Avlöningar. A v g å r: Ålderstilläg
gen nedgå med 4,800 mark. 

T i ·l l k o m m e r: För de löneförhöjnin
gar, som innevarande :år utgått ur anslaget 
under 15 Ht. II karp. 12 mom., erfordras i 
grundlönstillägg 3,!9001 mark och i ålders
tiliä:gg 600 mark eUer sammanlagt 4,500 
mark 

Momentets slutsumma nedgår med 300 
mark till 599,600 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 581,245:-
" 1936 " ........ mk 590,493:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 599,900:-

6. Yä1·me, lyse och städning (förslags
anslag). Till följd av de stegrade vedprisen 
föreslås anslaget förhöjt med 2,000 mark, 
varvid moment·et slutar å 20,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ......... mk 17,997: 05 
, 1936 ,, ......... mk 17,978: 30 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 18,000:-

7. Tryckningskostnader. Enär det är 
möjligt att i någon mån inskränka tryck-
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ningsarbetena, kan anslaget minska:s med 
15,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 15,000 
mark till 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 54,990: 95 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 54,970: 80 
, 1937 (sta:tsförsl.) mk 55,000:-

Xii:V. Särsikilda a.IliSlag. 

4. Understöd för studieresor, till fördel
ning genom handels- och industriministe
riet. De understöd för studieresor, vilka 
utgivas ur detta anslag, äro avsedda såväl 
för affärs- som för industrimän och tek
ni:ker liksom ock för fackmän, vilka \hand
hava till handels- och industriministeriets 
förvaltningsområde hörande uppgifter, 
samt för lärarna vid läroverk, vil,ka äro 
underställda ministeriets inseende. För en 
så vidsträckt användning ä:r anslaget, vil
ket närmast före kristiden år 1931 uppgick 
till 300,000 mark, till sitt nuvarande be
lopp alldeles för litet, varför under momen
tet föreslås ett tillägg av 100,000 mark. 

Momentet slutar å 200,000 mark. 

År 1935 (·boksl.) ........ mk 49,980:-
" 1936 " ........ :mk 74,936:-
, 1937 (statsförsl.) .· .... mk 100,000:-

6. Diverse utgifter. Sedan inventeringen 
av nickelfyndighet·erna i Petsamo-fjällen 
genom djupborrningar lett till sådant re
sultat, att det kan anses konstaterat att 
malmtillgångarna äro tillräckliga för gruv
arbete, är det jämväl klart, att staten !här
efter kommer att behöva en i kontrak
tet angående utnyt•tjande av dessa mal
mer >förutsatt .representant för att över
vaka de ·fortlöpande illndersökn:ings- och 
bJ~ggna:dsarbetena. Så lämge en ·tjläJns.te
man vid geologiska kOilll.Illissionen eller 
annan myndighet vid sidan av egen tjänst 
handhar detta åliggande, !behöves ej sär
skilt penningbelopp för egentlig avlöning, 
men för de 'hiärav påkallade resorna och 

av dem föranleddda ö·vriga omkostnader 
måste vede11börande ers'ättas. Med anled
ning härav och ·då statens övervakare av 
förhållandenas tvång i stor utsträckning 
kommer att anlita dyra turisthotell och 
au:to:mobilskj·U'ts, vore det påkallat att för 
bestridarrdet av utgifter av detta slag 
ett anslag skulle reserveras i utgiftsstaten. 
Då nuvarande lagstiftning ej förutsätter 
någon egentlig inspektion av gruvverksam
het, vore det av vikt, att ministeriet in
till dess saken i framtiden blir i lagstift
ningsväg ordnad, genom tillfälliga inspek
törer kunde utöva til.lsyn över denna verk
samhet samt över huvud vaka över, att 
gruvlagens föreskrifter angående inmut
ning efterlevas. Med stöd av ·det ovan
stående föreslås, att under momentet för 
övervwkning av gruvverksamheten upptages 
ett tillägg av 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark till 196,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 143,836:-
, 1936 , ........ mk 137,558: 50 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk: 171,000: -

7. Bidrag åt harndelskamir:ar. Enär 
centra.Jihandelslkammarens informatio:nsvcerk
samhet avrsevärt 'olmts, föreslås, att ansla
get å,t ventralhandelskammaren för pulbli
'Cering av rapporter och ekonomiska med
delanden Oka1S från 1,5;000 til'J.'6'5,000 mark 

ll\'Lomentets slutsumma· o'kas med 50,000 
mark till :511'5,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 465,000: -
" 1936 " 

. . . . . . . . mk 465,000: -
, :1'91317 (statsförsl.) mk 46<5,000:-

9. statsunderstöd åt Finska sjörädd
ningssällskapet. Med anledning av att en
ligt den la:g angående lästavgi:Eten, som 
trätt i kraft från ingången av detta år, 
de genom nå;mnda avgift inflytande med
len framdeles skola användas för främ
jande av sjömannavård och sjöräddnings
verksamhet, ute~ämnas de för dessa ända-
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mål ·beviljade anslagen framdeles ur ut
giftsstaten. Såsom i motiveringen ,till Re
geringens pmposition till Riksdagen an
gående lag ·Om Sjömannapensionsanstaltens 
försättande i likvidationstillstånd samt Jag 
angående lästavgift omnämnes, har under 
den tid de tidigare bestämmelserna varit 
gäUande intraderna av lästavgiften upp
gått till lägst 632,752 mark och högst 
916,632 mark. Då lästavgift, vilken hit
tills uppburits av varje finskt registerplik
tigt fartyg, 'som användes i handelssjöfart, 
samt av utländskt fartyg, som bedriver 
handelssjöfart på Finland, numera från 
ingången av innevarande år likväl uppbä
res, förutom för utländska farty, för finska 
registerpliktiga fartyg endast i den mån 
de användas i handelssjöfart på utlandet, 
förefinnes tills vidare icke ·erfarenhet om 
huru mycket denna avgift ·efter den nya 
lagens ikraftträdande årligen inbringar, 
varför anslagen ~nnu i0ke ansetts kunna 
i sin helhet uteslutas. Med stöd av det 
ovanstående har under momentet, på 
samma sätt som i statsförslaget för inne
varande år, avdragits en fjärdedel av stats
underdenstödet för år 1936, eller i runt 
tal 96,900 mar:k. 

Momentets slutsumma nedgår med 96,900 
mark till 193,700 mark. 

År 1935 (h<iksl.) ........ m'k 250,000:-
, 1936 , ........ mk 387,500:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 290,600:-

10. statsbidrag för sjömannavård. A v
g å r: a) Med anledning av vad under 
9 momentet anförts, minskas det å detta 
moment utgående statsbi·draget åt Finska 
Sjömanshemsföreningen med 118,000 mark. 
b) Å momentet a;ndrages likaså den åt 
Finska Sjömans-Uniorren r. f. för fartygs
bibliotek beviljade engångsutgiften av 
25,000 mark. - Sammanlagt avgå 143,000 
ma:nk. 

Momentets slutsumma nedgår med 
143,000 mark till 362,000 mark. 

.3217-37 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " 

mk 597,540:
mk 697,540: -

, 1937 (statsförsl.) ..... mk 505,000:-

12. Statsbidrag åt stiftelsen för kemisk 
forskning. stiftelsens bokslut för år 1936 
utvisar, att dess finansiella ställning varit 
så pass svår, att de av affärer erlagda med
lemsavgifterna, vHka borde :läggas till stif
telsens grundfond, måste användas till års
utgifter, vilket naturligtvis 'hindrat verk
samh·eten ;nid denna viktig befunna forsk
ningsanstalt och stwbiliseringen av dess 
ekonomiska grundval. För att stiftelsens 
verksamhet måtte kunna utvidgas och 
göras effektivare föreslås under momentet 
ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentet slutar å 350,000 mark. 

År 1935 (ibaksl.) ........ mk 200,000: -
" 1936 " . . . . . . . . mk 250,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000:-

14. Kostnader, föranledda av ordnandet 
av statens exportkredit (reservationsan
slag). Å det i utgiftsstaten för år 1937 
upptagna anslaget är tbesparing att för
vänta, varför föreslås, att anslaget minskas 
med 25,000 ma:rik. 

Momentets slutsumma nedgår med 25,000 
mark till 175,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
" 1936 ,, ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mik 600,000:
mk 300,000: -
mk 200,000: -

(18). Statsbidrag åt Finskn föreningen 
för industriellt rättsskydd för anordnande 
i Finlund år 1937 av en gemensam kon
gress med motsvarande föreningar i de nor
diska länderna (engångsutgift). Denna en
gångsutgift, 25,000 mark, avgår ur stats
förslaget. 

(19). statsbidrag för utgivande av en 
ny upplaga av teknisk handbok (engångs
utgift). Den under detta moment upp
tagna engångsutgiften, 50,000 maå, avgår 
ur statsförslaget 

47 
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18. statsbidrag till förberedelserna för 
en nordisk yrkesskolekongress i Helsingfors 
år 1939 (engångsutgift) (nytt). Nordiskt 
samarbete mellan yrkesskolelärare och tjän
stemän, som handhava uppsi!kten över yr
kesundervisningen, har bedrivits sedan år 
1924, då det första nordiska yrkesskole
mötet hölls i Stoekholm. Därefter hava så
dana möten regelbundet hällits med fem 
års intervaller, i Köpenhamn 1929 och se
nast i Oslo 1934. Till plats för följande 
möte, som skall hållas år 1939, har Hel
singfors utsetts och framfördes även vid 
mötet i Oslo med den dåvarande regerin
gens sarrntycke till de övriga n<>rdiska län
derna inbjudan att deltaga i nämnda möte. 
Vid dessa möten har i enlighet med ett 
på förhand uvpgjort program behandlats 
principiella och praktiska frågor angående 
yrkesutbildning och -skolning, anordnats 
utstäUningar av elevarbeten och facklit
teratur, T·esor för stiftande av ibekanskap 
med olika yrkesskolar o. s. v. Antalet del
tagare i mötena 1har i allmänhet varit 
1,000-2,000 personer och det kan emotses 
att tLll mötet i Helsingfors ett ännu större 

antal intresserade infinner sig. Represen
tanter för den lokala ikommitti'in i ettvart 
nordiskt land hava året före mötet sam
lats i ·det inbjudande landet för att besluta 
angående det förestående mötets program 
och de frågor, som skola upptagas till be
handling, ävensom träffa avgörande be
träffande övriga förberedande åtgärder. 
Sommaren 1938 bol'de vid sådant förhål
lande ett dylikt möte hållas i Helsingfors. 
Fö11beredandet av ett internationellt möte 
av detta slag kräver avsevärda förarbeten 
och organisationsåtgärder samt för deras 
handhavande ävensom täckande av kostna
derna för kanslial'lbeten, korrespondens, 
tryckningsarbeten m. m. penningmedel, av 
vilka en del erfordras redan året före 
kongressen. Vid sådant förhållande borde 
under detta nya 18 moment i utgiftssta
ten i statsbidrag till täckande av :kostna
derna för de fö.rberedande arbetena för 
nordiska yrkesskolekongress·en i Helsingfors 
år 1939 såsom engångsutgift upptagas 
10,000 mark. 

Moment·et slutar å 10,000 mark. 

Jämföl'ia.lllde ta.b~å över utgifterna. under 13 huvudtiteln, sllimman:srtällda. lkapit,elvis 
för åren 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + 
l 

år 1935 år 1936 år 1937 Summa minskning-

I. Handels- och industriministeriet 2,690,525: 30 2,769,155: 20 2,881,300 + 528,900 3,410,200 
II. Sjöfartsstyrelsen .............. 2,948,366: 10 3,068, 703: 25 3,992,500 + 327,200 4,319,700 

III. Sjöf!l'rtsdistrikten och lotsfördel-
nmgama .................. 16,991,147: 40 17,102,595: 35 17,802,200 +1,140,200 18,942,400 

IV. Sjöfartsväsendets fartyg ........ 19,387,714: 45 20,642,364: 64 21,223,800 +1,958,300 23,182.100 
v. Hamnarna .................. 801,078: 95 1,189,542: 15 954,100 + 12,900 967,000 

VI. Sjöfartsväsendets gemensamma 
utgifter .................... 634,073:90 626,589:55 599,000 + 71,500 670,500 

VII. Sjöfartsläroverken ............ 647,019:35 676,541:60 675,300 + 73,600 748,900 
VIII. Tekniska högskolan .......... 6,124,137: 05 6,462,594: 45 6,819,600 +1,279,200 8,098,000 

IX. Annan teknisk undervisning .... 5,673,557: 95 5,780,688: 20 6,163,900 + 850,700 7,014,600 
x. Yrkesundervisningen .......... 6,327,044: 90 6,888,170: 65 7,830,400 +l 072,500 8,902,900 

XI. Handelsundervisningen ........ 4,900,000:- 5,363,000:- 5,815,000 + 135,000 5,950,000 
XII. Geologiska kommissionen ...... 1,992,268: 20 2,229,863: 90 2,278,800 + 81,400 2,360,200 

XIII. Havsforskningsinstitutet ........ 934,592:55 964,257:55 970,900 - 13,300 957,600 
XIV. Särskilda anslag .............. 4,835,385: 50 9,163,227: 15 5,046,600 - 104,900 4,941,700 

Summa l 74,886,911: 60 l 82,927,293: 641 83,053,400 l +7,413,300 l 90,466,700 
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Fjortonde Huvudtiteln. 

Socialministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

Till dennarr huvudtitel hava fogats tre 
nya kapitel, vilket föranleder ändringar 
i kapitlens ordningsföljd. För det första 
har ett nytt kapitel (VIII), Moderskaps
understöd, införts, till följd varav ordnings
numrorna för kapiHen VIII-XI ändrats. 
Kapit.let (XII) Bidrag till fattigvården har 
ändrats till kapitel XVI. För det andra 
har införts ·ett nytt kapitel (XV) Statens 
utgifter för lösdrivarvården, och XV samt 
XVI kapitlens ordningsnumror ha blivit 
XVII och XVIII. Då ytterligare ett nytt 
ka'Pitel (XIX), Föribättrande av bostads
förhMlandena, inför,ts, blir sista kwpitlets 
ordningsnummer XX. 

1. Avlöningar. A v g å r: Till det föl
jande 2 mom. Öv€rföres arvodet åt ett vakt
måstarbiträde vid byrån för socia·l forsk
ning, 10,000 mark 

T i 11 k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i tillägg för grundlöner 162,600 
mark och i ålderstiLlägg 14,500 mark eller 
sammanlagt 177,100 mark. b) Enligt vid 
·propos~tionen fogad bilaga antecknas i 
gr·rundQönsti!l:lägg 7 ,'500 mark o•ch i ålders
tiJ:lägg 800! mark eller samman[agt 8,300 
mark. c) Antalet inrättningar, som stå 
under överinseende av av;dellningen för 
förs.äikringsrurenden, va•r år 19134 enligt 
den offideiLla sta1tisti:ken 1,0:54. Då lag
stift?ningen på a:vd:elningens verksamhets
område under senaste tider krävt myc-

ket arbete och tid, har avdelningens perso
nal visat sig vara otillräcklig. De nya la
gar, som :äro att emotse, bl. a. d'olkpen
sion•eringslagren, kromrna äv·en att hö
geligen öka övervakningsuppgifterna. 
Då man på försäkringslagstiftningens 
område allt fortfarande kan vänta 
reformer, och övervakningen av detta 
gebit även framdeles kommer att kräva 
mycket arbete, borde vid avdelningen 
inrättas en ny referendarierådstjänst, vars 
innehwvare skull€ omhänderhava de all
männa ärendena angå€nde sociaiförsäkrin
gen oc'h vid •behov även taga del i över
vakningsuppgifterna. Under momentet har 
tillagts ett ref€rendarieråds grundlön, 
715,000 1mark. dl) Även. vid byrån för .social 
forskning hava arbetena under· årens 1opp 
avsevärt ökats, då Here nya, sammanhän
gande delar a·v statistiken Jagts till de tidi
gare. A v denna anledning har man vid 
byrån nödgats avlöna €Xtra tjänstemän och 
•befattningshavare, av vilka flere hava arbe
tat i åratal utan avbrott. För att avhjälpa 
disproportionen mellan •byråns fortgå·ende 
statistiska arbeten 'OCh den för desamma 
disponibla arbetskraften borde en del av 
den extra personalen uppföras på ordi
narie stat. Denna gång föreslås inrättande 
av en ny aktuarietjänst med en grund
lön av 43,500 mark samt en statistikbiträ
desbefattning, grundlön 18,000 mark, 
ävensom en räknebiträdesbefattning av 
lägre avlöningsklass, grundlön 16,800 mark, 
varvid motsvarande minskningar kunna 
göras i avlöningsanslaget för €xtra perso
nal. A v dessa nya tjänster och 'befattnin
gar föranledes ett tillägg av sammanlagt 
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7•8,,300 marlk. e) Med anledning {W den 
nya, omfattande vårdlagstiftningen och på 
grund av vissa sociala understödsåtgärder 
har arten av de ärenden, som behandlas 
av välfärdsavdelningen i hög grad ändrats 
och den av -dem härrörande arbetsmäng
den ökats, så att ruvdelningens personal 
visat sig vara otillräcklig. Av denna 
orsak har man ansett det vara nödvändigt 
att anskaffa mera arbetskraft till avdel
ningen, och därför föreslås, att vid den
samma främst inrättas två avdelningssekre
terartj·änster, vilkas innehavar-e borde hava 
avlagt högre juridisk examen, den ena av 
högre avlöningsklass med en grundlön av 
48,000 mark och den andra av lägre avlö
ningskilass med <36,000 marks grund~ön. Av 
dessa a,vdelningssekreterare, vilka skulle 
fungera såsom extra föredragande, är 
den förra avsedd att främst biträda vid 
handläggningen av fattigvårdsärenden ·och 
den senare av barnskyddsärenden. Den 
vid avdelningen nuförtiden såsom ·extra 
tjänstgörande tjänstemannen med juridisk 
·bildning bleve härigenom onödig. Av 
detta föranledes .ett tillägg av sammanlagt 
'84,000 mark. rl') U tfö·randet av ministeriets 
arbeten förutsätter, att det vid ministeriet 
finnes tillräckligt med stadigvarande- biträ
dande arbetskraft. A v· denna orsak före
slås inrättandet av två nya notariebefatt
ningar med ·en grundilön av 27,000 ma,rk. 
Den ena av dessa skulle anställas vid väl
fär,dsavdelningen, där den under inne
varande år fungerande extra notariens be
fattning kunde indragas. Den andra no
tarien åter är behövlig närmast vid avdel
ningen för nykterhets- och alkoholärenden, 
främst för ~det arbete, som de av alkoholist
lagen och rulkoholistvårdanstalterna föran
ledda nya uppgifterna k11äva. Tillägget 
un1der ·denna [punkt stiger till' 54,000 mark 
g) Fömtom de ·ov,all'nämnda befattnin
garna erfordms för olika uppgifter an
nan arbetskraft. Sålunda föreslås, att 
vid allmänna avdelningen inrättas en 

äldre byråbiträdesbefattning med 21,000 
marks grundlön. Innehavaren av denna 
befattning borde vara kunnig i stenografi. 
Vid avdelningen för försäkringsärenden, 
~ars aribet:e, såsom ovan umlier punkt c) 
framgår, har ökats, föreslås inrättandet av 
l ny ä:ldr-e kanslibiträdesbefattning med 
en grundiön av 19,500 mark. Extra kansli
ibiträdesbefattningen vid välfärdsavdelnin
gen, ·behövlig främst för barnskyddsbyråns 
arbete, föreslås till uppförande på ordinarie 
stat med en grundlön av 16,800 mark. 
Ytterligare föreslås inrättandet av 2 ren
skriverskebefattningar med en grundlön av 
16,800 mark. Dessa vore g·emensamma för 
avdelningarna, och vore av behovet påkal
lade främst för välfärdsavdelningen, där 
två extra renskriverskor funnits. För de 
under denna punkt nämnda nya befattnin
garna med grundlön erfordr!IJS under detta 
moment i tiEägg sammanlagt 90,900 mark. 

Tilläggen uppgå sammanlagt ti,U 567,600 
mark. 

Momentets slutiSurrnma ökas med 5:5,7,600 
maDk till 3,,509,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,855,218:-
, 1936 , ....... mk 2,883,819: 50 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,952,300: -

2. Ar·voden åt extra personal. A v g å r: 
a) Under de förutsättningar, som nämnas 
·ovan under punkt d) av tilläggen under 
14 Ht. I: l mom., kan en notaries arvode, 
24,000 mark, avdragas. b) Anslaget av 
100,000 mark, som beviljats för av,lönande 
av ·extra personal, kan minskas på den 
grund, att ovan under 14 Ht. I: l mom. 
föreslagits inrättandet av vissa nya tjänster 
och befattningar, och då de uppgifter, som 
motsvara dessa, under innevarande år 
handhafts av extra befattningshavare. Ar
voden, som nästa år på grund av upp
förandet på ordinarie stat kunde minskas, 
komma innevarande år uppskattningsvis att 
stiga till sammanlagt 82,800 mark. Med 
:beaktande av, att socialministeriets arbets-
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börda år för år vuxit och ministeriets upp
gifter blivit av alltmera mångskiftande na
tur, erfordras vid ministe:riet undvikEgen 
ytterligare arbet&kratft vid sidan av den 
ordinarie personalen. För avlönande a·v 
densalillma bör fo:rdamnde ·ett tillräckilig>t 
stort anslag reserveras. Speciell t bör till 
anslaget för extra personal reserve·ms ett 
ti!Häggsbelopp för avl'önande av ytterligare 
personall för :be11edande oeh behandling av 
·ärenden ·angående pens.iorner och understöd 
åt 'krigsinvalider och deras anhöriga samt 
ätrend:en, som rf\öranledas a.v den motsedda 
lagen om moderSkapmdemtöd. Av dessa 
orsaJker har från ifrågavarande anslag kun
nat :rninska.s endast 30,000 mark, vadan för 
ändamålet an•tecknats 70,0.00 rnarUe 
Minskningarna utgöra sammanlagt 54,000 
mark. 

Tirllkommmer: a) Från 14 Ht. I: 1 
mom. har ti:ll detta moment överförts arvo
det åt ett va'ktmästarbiträde vid byrån 
för social forskning, 10,000 mark. ·b) Vakt
mästarens åligganden vid den skilt ifrån 
det övriga ministeriet belägna byrån för 
social forskning hava skötts av ett vakt
mästarbiträde, vars arvode uppgår till 
10,000 mar1k. Vid avdelningen för försäk
ringsärenden, som likaså har en skild lo
kal, hava vaktmästarens åligganden skötts 
av ett vaktmästarbiträde med ett arvode 
av 7,800 mark. Då dessa arvoden måste 
anses vara alltför låga i förhållande till 
åliggandena, föreslås, att de höjas till 
13,500 mark. Härav föranledes en ökning 
av 9,200 mark. - Tilläggen utgöra sam
manlagt 19,200 mar1k. 

Momentets slutsumma nedgår med 34,800 
mark till [154,800 mark. 

År !1935 (tboksl.) . . . . . . . . mk 455,227: -
, 1936 , ........ mk 702,600: 25 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 189,600:-

3. Extra statistiska arbeten. I enlighet 
med det ovan under 14 H t. I: l m om. 
gjorda förslaget angående inrättande av en 

ny aktuarietjänst har arvodet åt en extra 
aiktuarie, 43,500 mark ej mera observerats 
under ·detta moment. Under momentet 
hava för år 1938 antecknats följande ut
gifter: a) För avlönande av extra arbets
kraftoer för fortgående statistiska arbeten, 
hava här förenats anslag, som i inneva
rande års utgiftsstat varit anvisade för 
följande ändamål: för avlägsnande av an
hopning särskilt av olycksfalls- och fattig
vårdsstatistik, för undersökningar, som 
blivit kvar från föregående år och för 
statistik över naturaförmånernas medel
pris. För dessa utgifter, för vilka inne
varande år stå sammanlagt 194,500 mark 
till förfo;,;-ande, föreslås reserverande av 
inalles 159,700 mark, under förutsätt
ning, att de under I kap. l mom. tiU 
uppförande på ordinarie stat föreslagna 
befattningarna inrättas vid byrån för social 
forskning. tb) Bland specialundersökningar 
har för slutförande av undersölkningen an
gående sinnessjuka ·och sinnesslöa uppta
gits 70,000 mark. Insamlandet och för
fullständigarrdet av materialet för denna 
undersökning har krä'Vt längre tid än av
sett var, och sålunda har redan i de för 
åren 1935-1936 för ändamålet beviljade 
medlen uppstått en avsevärd besparing, 
och under innevarande år blir, på grund 
av uppskovet med den statistiska thehand
lingen av formulären, synbarligen åter en 
stor del oanvänd. De sammanlagda kost
naderna ibliva härigenom 15,000 mark 
större än de ursprungEgen kalkylerats. 
c) För slutförande av undersökningen om 
studenternas ekonomiska förhållanden er
fordras, då en del av behandlingen av det 
inkomna digra materialet och den utred
ning, som med stöd av detta skall utarbe
tas, framskjutes till år 1938, 55,000 
mark. d) För en undersökning av förhål
landet mellan prisen på bröd och säd har 
i utgiftsstaten för innevarande år bevil
jats 50,000 mark. Enligt uppgjord plan 
skola uppgifterna införskaffas med anli-
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tande a•v särskilda formulär, som skulle 
utarbetas gemensamt av en specialist på 
affärskarkyl och en srukkunnig på bageri
området. Då detta föra:vbete kan fås ut
fört först hösten 1937 och bagerierna där
efter under förloppet av en bestämd tid 
i sin bokföring 1böra följa i formulären 
förutsatta beteckningar, kan det egentliga 
materialet fås till :byråns disposition först 
i ,början av nästa år. Under sådana om
ständigheter blir av ovannämnda belopp 
största delen, uppskattningsvis 45,000 
mark, oanvänd, varför föreslås att i ut
giftsstaten reserveras 45,000 mark för den 
ifrågavarande undersökningens slutfö
rande. e) Arvodena åt insamlarna av pris
uppgifter för levnadskostnaderna och av 
primäruppgifter för lantbr·U'kslönestatisti
ken hava bibehållits vid samma storlek 
som innevarande år, sammanlagt 100,000 
mark. f) Då i den nu aktuella socialpoli
tiken frågan om förbättra'llde av bostads
förhållandena intager främsta rummet, 
vore det särskilt viktigt, att man hade att 
stöda sig på en utredning om de mindre 
bemedlade 1be:Eolkningslagrens, särskilt de 
stora familjernas, bostadsförhållanden. Nå
gon speciell bostadsundersökning i stä
derna har hos oss ej verkställts sedan ho
stadsundersökningen år 1919, varför upp
gifter angående det nuvarande tillståndet å 
detta område icke stå till buds. Under 
sådana omständigheter föreslås, att år 1938 
verkställes en ·enligt det representativa för
frågningssystemet skeende egentlig bo
stadssocial undersökning angående de små 
bostädernas, d. v. s. de som omfa:tta högst 
2 rum och kök, förhållanden. För und
vikande av alltför stor anhopning av ma
terial skulle undersökningen inskränkas 
till att omfatta landets största stwder samt 
vissa andra städer, som representera 
speciella sociala förhållanden, ävensom 
deras omgivningar. Antalet städer, som 
skulle undersökas, bleve 9. Dessas invånar-

antal skulle likväl omfatta 3/4 av landets 
hela stadsbefolkning. Ä ven i dessa städer 
kunde maJn inskränka undersökningen till 
blott en del av !hela antalet små•bostäder. 
Ändamålet med förfrågningarna är att ut
reda invånarnas i dessa bostäder säväl ·eko
nomiska som bostadshygieniska förhållan
den. Kostnaderna för den planerade un
dersökningen vore följande: insamlandet 
av själva materialet 86,000 mark, dess :be
handling 154,800 mark samt hyra för .lo
kal och apparelj, som ibehöves för behand
lingen, 25,000 mark. Härvid har man för 
berä:knandet av insamlingskostnaderna för
utsatt, att vederbörande städer själva 
skulle erloägga en del av dessa kostnader. 
Med ·beaktande av det ovanstående har för 
undersö·kning av bostadsförhållandena i stä
derna för nästa år reserverats samman
lagt 265,800 mark För ändamål, nämnda 
ovan under punkterna a)-f), har sålunda 
observerats sammanlagt 695,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 95,500 
mark till 695,500 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 600,000:-

5. Expensmedel. A v g å r: a) De 25,000 
mark, villka såsom engångsutgift beviljats 
·för ·innevarande år, avglå. lb)' För post
avgifter, som föranledas ·ruv sändarrdet av 
Social tidskrifft, vilka utgifter hava er
lagts av expensmedel, men som sakenligt 
:borde sammaufföras med utgifter, som •för
anletts av tidskriften, har till ett nytt 
moment, 14 Ht. I: 9 överförts 6,000 mark. 
Minskningarna uppgå sammanlagt till 
31,000 mark. 

T i 11 k o mm e r: a) Med anledning av 
att arlbetena cvid lby:rån för social forskning 
ökats och slitaget å gamla skrivmaskiner 
iborde till ibyrån nästa år anskaffas en ny 
skrivmaskin. Till följd av ministeriets till
växt erfordras dessutom två andra skriv
maskiner med ibord. För dessa utgifter 
ihar såsom engångsutgift antecknats 
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18,000 mark. b) Vid byrån för social 
forskning 1finnas vidare andeles för få räk
nemaskiner i 'förhållande till både allbets
och persona:lmängden, virlket föranleder, att 
arbetena ;fördröjas antingen gen'om väntan 
på maskin eller genom att huvudräkning 
anlitats. Flere av dessa maskiner äro 
dessutom redan gammalmodiga samt även 
annars !besvärliga oeh tröga att använda. 
Av denna o:r~sak ihar man planerat att ·till 
byrån inköpa en ny elektriskt driven addi
tionsrrnaskin ocih en elektriskt driven multi
plikations- och divisionsmaskin, för vilka 
såsom engångsutgift upptagits 24,600 
mark. c) Vid aJvdelningen 'för försäkrings
ärenden !finnas iblott två räknemaskiner, en 
additions- och en multiplikationsmaskin. 
Detta antal är i jämförelse med mängden 
av arbete och personal alldeles otillräckligt. 
För ministeriets övriga avdelningar, främst 
för underlättande av de beräkningar, som 
skola utföras vid välfärdsavdelningen, är 
det också nödvändigt att anskaffa en räk
nemaskin. Med anledning härav föreslås, 
att för anskaffning av två additionsmaski
ner oCh en multip'likationsmaskin såsom 
engångsutgift måtte bevil'jas sammanlagt 
12,500 mark. d) Det anslag, som, förutom 
engångsutgiften, under innevarande år står 
till disposition •för egentliga expensutgif
ter, 85,000 mark, är med anledning av 
ökningen av personalen otillräckligt. 
X ven böra nya hyllor anskaffas och andra 
inventarier kompletteras. Vid sådant för
hållande föreslås här ett tillägg av 10,000 
mark. e) Emedan bl. a. övervakningen av 
alkoholförbrukningen innevarande år ställts 
på ordinarie fot och Alkoholiliike Aib. hit
tills erlagt inköpskostnaderna för prov, 
har det ansetts nödvändigt att under detta 
moment reservera anslag för inköp av 
prov, förvaringsskåp för desamma samt 
bcklitteratur. För ändam'å!let har 5,000 
mark observerats. 

Tilläggen uppgå sammanlagt till 70,100 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 39,100 
mark till 199,100 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ mk 11'5,000:-
, 1936 , ........ mk •145,000:-
, 19,37 (statsförsl.) ..... mk 160,000: -

8. Tryckningskostnader. Med anledning 
a v de hojda arbetslönerna har under mo
mentet antecknats ett tillägg av 50,000 
mark. Momentet slutar å 500,000 mark. 

År 193•5 (iboksl.) ........ mk 477,785: -
, 19·36 , ........ mk .399,940:-
, 1937 (stats'förs!l.) ..... mk 450,000: -

9. Utgivandet av Social tidskrift (nytt). 
a) Till detta moment har från 14 Ht. 
XVII: 6 mom. överförts det ·för utgivning 
a;v .Social Tidskrift resel'verade anslaget av 
35,000 mark, emedan utgivandet av nämnda 
tidskrift lbör anses ihöra till ministeriets 
egentliga vel'ksamhet. h) Likaså har från 
14 Ht. I: :5 mom. tHl detta moment över
rörts 6,000 mark postavgifter IfÖr distri:bu
tion av !Social Tidskrift. Momentet slutar 
å 41,000 mark. 

II. Fö11säkringsrådet. 

1. Avlöningar. A .v g å r: a) TiH det 
följande nya momentet överföras såsom 
extraordinarie utgifter följande anslags
poster: 

Anslaget 'för avlönande av le-
damöterna ............... . 

Arvode åt l'äkarledamöterna !för 
100 möten a 100 mk ..... . 

Ersättning åt läkarledamöterna 
·för granskning av handlin-
gar ..................... . 

För avlönande av sakkuniga 
och för anskaffning av tiH
läggsutredning ~ en del 
skadeståndsärenden ...... . 

l extra ibyråläkare, arvode .. 

mk. 

28,000:-

10,000:-

86,000:-

20,000:-
24,000:-
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l syssloman, arvode ........ . 
l stafett, awode ........... . 
För avlönande av tillfällig ar-

ibetskraft, till socialministe-
riets disposition . . ......... . 

6,000:-
6,000:-

94,000:-

Summa mk 274,000:-

Tillkommer: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mDm., 
erfrodras i grundlönetillägg 29,400 mark 
och i ålderstillägg 1,000 mark eller sam
manlagt 30,400 mark. b) Till lagenliga 
ålderstillägg erfordras ett tillägg av 
9,000 mark. c) Vid försäkringsrådet fin
nes för närvarande en kanslist med 
grundlön. Avlöningen uppgår till ett 
belopJ> av 21,000 mark. Denna befattning, 
vars innehavare 1fungerar :som granskare 
av de statistiska arbetena, kan 'jämföras 
med kanslilbit:vädesbefattning av I avlö
ningsklass. Av denna orsak •föreslås, att 
nämnda kanslistbefattning måtte ombildas 
till kanslibiträdesbefattning av I 31vlönings
klass. Av ändringen 'föranledas inga till
läggsutgifter. d) Vid försäkringsrådet hava 
funnits två extra kanslister, av vilka ford
rats •juridisk examen. Av dessa har den 
ena fungerat som (protokollist vid sessioner, 
där .underställda ärenden behandlats, .och 
skött den kDrrespondens, som !härav föran
letts samt uppsatt de ibeslut, som i dessa 
ärenden skola giv31S, under det att den 
andra åter har uppsatt besvärsärenden och 
svenskspråkiga ibeslut. Då behovet av så
dana lägre tjänster, för vilka kräves juri
disk !bildning, är stadigvarande, och då 
deras innehavare vid behov kunna fungera 
som extra föredragande, samt vid tiden 
för sommarferierna såsom vikarier, före
slås, att det ~frågavarande systemet måtte 
stabiliseras oc!h att vid försäkringsrådet så
lunda måtte in:vättas tv'å nya :kanslisttjäns
ter med grundlön, till vilka högre rätts
examen :vore kompetensfordring, den ena 
av högre avlöningsklass, med 30,000 marks 
och den andra av lägre !löneklass med 

25,,500 marks grundlön. Dessa tillägg 
uppgå sammanlagt till 55,500 mark. e) Då 
man vid :försäkringsrådet redan flere år 
varit tvungen att ib:ålla extra arbetskraft, 
föreslås inrättande av två nya kanslibiträ
desbefatt:t;lingar av IV avlöningsklass med 
en grundlön av 1'6,800 mark, varav ett 
tillägg av 33,,600 mark föraruledes. 

Tilläggen uppgå sammanlagt till 128,500 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
145,·500 mark och iblir 715,100 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 81:3,420: 35 
, 1936 , ........ mk 828,391: 90 
, 1937 (statsförsl.) ..... m:k 860,600: -

2. Arvoden åt led!amöter, sakkunniga 
samt extra personal (nytt). Från 14 Ht. 
II: l mom. överföras till detta moment 
utgiftsposter, för vilka närmare redogjorts 
under nämnda moment, sammanlagt 
274,000 mark. Avgår: a) Av det belopp, 
som reserverats för ersättning 'åt 1äkarna 
för granskning av handlingar, har använt~ 
hög:st 8,000 mark till erläggande av ett 
särskilt arvode åt en läkare, som jämte 
försäkringsrlådets extra byrå~äkare på före
dragningslistan översatt till finska de be
nämningar, som utvisa olycksfallens följ
der. Då den extra byråläkaren kunde, om 
han i form av arvodes förhöjning erhölle 
ersättning för ökat arbete, utföra hela det 
ifrågavarande arbetet, kan, under förut
sättning, att den anordning, som nedan 
föreslås, godkännas, sagda ersättnings
belopp minskas med 8,000 mark. 1b) Un
der förutsättning, att vidförsäkringsrådet 
inrättas de under l mom. nämnda nya 
tjänsterna och befattningarna med grund
lön, kunde det för avlönande av extra 
arbetskraft i statsförslaget för innevarande 
år reserverade anslaget minskas med 81,600 
mark. Då likväl arbetsmängden vid för
säkringsrådet ökats, har för avlönande av 
extra arbetskraft till socialministeriets för
fogande reserverats 20,000 mark, varför 
minskningen uppgår till endast 74,000 
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mark. - Minskningarna utgöra samman
lagt 82,000 mark. 

Tillkommer: a) Med anledning av 
den under punkt a) ib[and minskningarna 
nämnda anordningen ,föreslås, att byrålä
karens arvode höjes till 28,500 mark, varav 
ett tillägg av 4,500 mark föranledes. b) 
För höjande av stafettens arvode till 7,200 
mark har ett tillägg av 1,200 mark obser
verats. - Tilläggen uppg'å till sammanlagt 
5,700 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 76,300 
mark oclh !blir 197,700 mark. 

4 (3). Expensmedel. För anskaffande 
av inventarier, främst arkivhyllor, samt en 
ny skrivmaskin föreslås ett tillägg av 8,000 
mark slåsom engångsutgift. Momentet slu
tar å 53,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 55,,626: 25 
, 1936 , ...... -... mk 58,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 4'5,000:-

6 (5). Tryckningskostnader. Med anled
ning av ökningen av antailet ärenden och 
arbetslönernas stegring föresl'ås under mo
mentet ett tillägg aN 6,000 mark. Momen
tet slutar å 316,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 24,976:
mk 42,989:
mk 30,000:-

7. Dispositionsmedel (nytt). Till försäk
ringsrådets dis;position föreslås ställande av 
1,000 mark. Momentet slutar å 1,000 
mark. 

HI. SmtEms olycksfaEsbyrå. 

1. Avlöningar. A v g å r: Til!l det föl
jande nya 2 momentet hava :föl'jande an
slagsposter såsom extra utgifter överförts: 

m k 
Extra bit11ädande sekreterare, 

arvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,000:-

3217-37 

Ombudsman, arvode ........ . 
stafett, arvode ............. . 
Arvoden åt sakkunniga ..... . 
Avlönande av extra arbets-

kraft .................... . 
Avlönande av sommarvikarier 

7,500:-
9,000:-

40,000:-

200,000:-
8,375:-

1Summa mk 303,875:-

T i 11 k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som inneverande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., 
erfordras i grundlönstillägg 28,500 mark 
och i ålderstillägg 1,300 mark ·eller 
sammanlagt 29,800 mark. n) För ålders
tillägg erfrodras ytterligare 1,475 mark. 
c) Med anledning av ökningen av 
o1ycksfal1shyrtåns arbeten borde dess ordi
narie personal ökas. Därför föreslås, att 
där inrättas två kanslisthefattningar av 
högre avlöningsklass med en grundlön av 
21,000 mark, tiH vilka !befattningar lägre 
I"ättsexamen eller motsvarande juridisk 
examen vore kompetensfordring. Ytterli
gare föreslås inrättande av en ny kansli
biträdesbefattning med en grundlön av 
1:6,800 mark samt likaledes en ny renskri
verskebefattning med en grundlön av 
16,800 mark. Av dessa nya befattningar 
föranledes ett tillägg av sammanlagt 75,600 
mark. Tilläggen utgöra inalles 
106,87-5 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
197,000 mark och blir 600,900 mark. 

År 193-5 (boksl.) ........ mk ~611,712: -
, 1936 , ........ mk 7t32,199:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 7·97,900:-

2. Arvoden åt extra personal och sak
kunniga (nytt). Frun III: l mom. ovan 
hava hit ö,verförts utgiftsposter, för vilka 
närmare redogjorts under sagda moment,, 
sammanlagt 303,875 mark. Under förut
sättning, att de under sagda moment 
föreslagna nya tjänstera inrättas, har an
slaget för avlönande av extra arbetskraft 
beräknats kunna minskas med 6'3,000 mark. 

48 
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Då det emellertid .på grund av allbetsök
ningen behöves mera al'betskraft än förut, 
och då arvodena åt de extra borde i nå
gon mån (höjas samt då till granskare av 
olycksfallsbyråns numera stora betalnings
rörelse borde avlönas en person, som förstår 
sig på bokföring och revidering av räken
skaper, har det för ändamålet för år 1938 
reserverade beloppet, 200,000 mark, bibe
hållits vid det förra. 

Momentet slutar å 303,900 mark. 
3 (2). Resekost?Vader (förslwgsanslag). 

Anslaget har, med !beaktande av dess an
vändning, minskats med 500 mark. Mo
mentet slutar å 1,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 546:-
, 1936 , . . . . . . . . . . mk 672: 25 
, 1937 (statsförsl.) ....... mk 1,500:-

5 (4). Ly se (förslagsanslag). Med be
aktande a·v anslagets användning under 
tidigare 'år, kan detsamma minskas med 
2,000 mark. Momentets s'l'utsumma blir 
5,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 19316 

" , 1937 (statsförsl.) ...... . 

mk 4,067: 70 
mk 3,630:
mk 7,000:-

6 (5). Tryckningskostooder. Trycknings
kostnaderna hava under de senatse åren 
regelbundet ökats. Olycksfallsbyråns verk
samhetsomrede har avsevärt utvidgats och 
därför behövas mera blanketter och av 
flere olika slag än förut. Det för se
naste år för ändamålet !beviljade anslaget 
visade sig också vara otillräckligt och det 
för innevarande år reserverade penning- · 
beloppet räcker ej till, utan torde det bliva 
nödvändigt att begära tilläggsanslag. Av 
denna orsak har under momentet anteck
nats ett tillägg av 5,000 mark. Momentet 
slutar å 55,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 50,612:
mk 52,462:
mk 60,000:-

7 (6). Kostnaderna för ombud för sta
tens olycksfallsbyrå (förslagsanslag). År 
1936 inlämnades 509 ansökningar om ersätt
ning för olycksfall i enski1da a11betsgivares 
arlbeten. Då olycksfallsbyrån ·första .gån
gen senaste år hade att erlägga ersättning 
i nämnda ärenden, lhann 'behandlingen av 
dessa ·ärenden på grund av nyorganisatio
nen icke omede1bart sta!biliseras. Först mot 
årets slut kunde man börja behandla dem 
normalt. Det är att ·beakta, att verknin
garna av alla tidigare ändringar i olycks
faEsförsäkringslagarna ävenledes k'ml!aL 
fullständigt förmärkas först efte:· förhppiC't 
av något år . Antalet av dessa ärenden 
kan beräknas nästa år stiga till det dubbla 
eller till c. 1,000 i året. Då ombuden äro 
berättigade att erhålla 30 mark i arvode 
för varje olycksfall, varom grundad an
ledning till anmälan förefunnits, samt 
dessutom resekostnadsersättning föreslås, 
att för arvoden åt ombudsmännen och 
för resekostnader för år 1938 reserveras 
sammanlagt 40,000 mark. I enlighet med 
sin natur har anslaget antecknats som 
förslagsanslag. Momentets slutsumma ned
går med 40,000 mark och !blir 40,000 
mark. 

År 1936 (lboksl.) ......... mk 4,110:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 80,000: -

IV. Socialförsäkring. 

1. Skadestånd för olycksfall i statens 
arbeten (förslagsanslag). A v g å r: De 
dyrtidstillägg, som beviljats till gamla 
skadestånd för olycksfall minskas genom 
dödsfall uppskattningsvis med 10,000 mark, 

T i l l k o m m ·e r: a) Till skadestånd 
för arbetares olycksfall åtgick år 1935 
1,665,551 mark och år 1936 mk 
1,600,684: 90. För år 1937 beräknades an
slaget till endast 1,450,000 mark, då äm
tbetsverken själva böra ansvara för små 
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olycksfall. Detta anslag förslår dock icke, 
ty skadeståndsgrunderna i olycksfallsför
säkringslagen av år 1935 och den stigande 
lönenivån öka avsevärt skadestånden. Det 
erforderliga tillägget beräknas till 250,000 
marik. h) Under den tid olycksfallsförsäk
ringslagen av år 1935 varit i kraft, hava 
tjänstemännens olycksfallsskadestånd känn
bart ökats, varförutom behovet av anslag 
även normalt v•äxer på grund av årligen 
tillkommande nya livräntor. Det för inne
varande år reserverade anslaget, 700,000 
mark, kommer ej att förslå. Det erfor
derliga tillägget beräknas till 175,000 matk. 

I enlighet med det ovansagda föreslås, 
att för momentets ändamål reserveras: 
a) till olycksfallsskadestånd åt statens ar
betare 1,700,000 mark, b) till dyrtidstill
lägg 115,000 mark och c) till olycksfalls
skadestånd åt innehavare av statstjänster 
oeh -befattningar 875,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 415,000 
mark och blir 2,690,000 mal'k. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 5,211,468: 35 
, 1936 , ....... m:k 2,540,732: 70 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,275,000:-

2. Skadestånd för olycksfall i enskilda 
arbetsgivares arbete (förslagsanslag). I 
statsförslaget för innevarande år har 
för ändamålet reserverats i skadestånd 
a) för i enskilda arbetsgivares (,små
arbetsg·ivares' ') arbeten inträffade olycks
fall 1,500,000 mark, b) för olycksfall 
i sådana arbetsgivares arbeten, vilka för
summat sin försäkringsplikt, 300,000 mark 
och c) i dyrtidstillägg att erläggas åt en
skilda försä:kringsanstalter 2,600,000 mark. 
A v gå r: a) och •b) Under år 1936 erla
des av anslaget under momentet i skade
stånd för olycksfall i enskilda arbetsgivares 
aDbeten mk 91,465: 65 och i skadestånd 
för olycksfall i sådana arbetsgivares arbe
ten, vilka försummat sin försäkringsplikt, 
mk 39,044: 95. Såsom ovan under III: 6 
mom. påpekats, kunde dessa ärenden på 

grund av många nyanordningar icke nor
malt behandlas förrän under årets senare 
hälft, så att antalet under år 1936 av an
-slaget under momentet betalade skadestånd 
för olycksfall ej kan läggas till grund för 
beräknandet av storleken av de medel, som 
innevarande år erfordras för ändamålet. 
Före den 31 mars detta år hade redan erlagts 
i skadestånd för olycksfall i småarbetsgiva
res arbeten mk 52,438: 50 och i skadestånd 
för olycksfall i sådana arthetsgivares arbe
ten, vilka försummat sin försä<kringsplikt, 
mk 38,088: 10 eller sammanlagt mk 
90,082: 50; och kan antalet av dessa ären
den allt fortfarande väntas mycket avse
värt stiga. Under sådana omständigheter 
och med beaktande av livräntornas årliga 
ökning föreslås, att för år 1938 reserveras 
under punkt a) i momentet 400,000 mark 
och under punkt b) 200,000 mark. ·c) Av 
dyrtidstillägget åt enskilda försäkrings
anstalter användes år 1935 mk 2,685,863: 50 
och år 1936 mk 2,590,531: 20. Behovet av 
anslag minskas år för år genom pensions
tagarnas död, och kan den normala minsk
ningen uppskattas till c. 3 % av det belopp, 
som nuförtiden erlägges i året. Under 
sådana omständigheter förslår 2,500,000 
mark för år 1938, varför minskningen är 
100,000 mark. 

Minskningarna uppgå sammanlagt till 
1,300,000 mark. Momentet slutar å 3,100,000 
mark. 

År 1936 (boksl.) ....... mk 2,718,776: 85 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,400,000: -

4. Skadestånd vid sjukdoms- och olycks
fall åt värnpliktiga (förslagsanslag), In
till den 31 mars 1937 har av anslaget un
der momentet redan erlagts mk 836,450: 10. 
Då beloppet av de erlagda skadestånden 
regelbundet under senare delen av året va
rit större än under den förra delen, och då 
man med anledning av de sjukdoms- och 
olycksfall, som inträffat vid den stora vin-
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termanövern detta år kan emotse ökning av 
skadeståndsanökningarnas antal, kommer 
också anta:let av dem, som 1938 erhålla 
livränta, att alltfort ökas, och skadestånds
betalningarna därför att fortgående stiga. 
Av denna orsak borde anslaget höjas, och 
därför föreslås, att under momentet reser
veras 3,400,000 mark, varför tillägget utgör 
200,000 mark. Momentet slutar å 3,400,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,113,102: 30 
, 1936 , ....... mk 3,127,508: 50 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,200,000:-

7. Av statsverket erlagda olycksfallsför
säkringspremier (förslagsanslag). Anslags
behovet minskas, emedan verkningarna av 
den år 1925 utfärdade lagen om arbetares 
olyeksfallsförsäkring, vilken varit i kraft 
intill utgången av år 1935, i detta av
seende småningom upphöra, trots att 1det 
i 8agda lag ej är utsatt någon termin för 
inläronandet av ansökningar om försäk
ringspremier till ministeriet. Anslagsbeho
vet för nästa år har uppskattats till 100,000 
mark 

Momentets slutsumma min:s:kas med 
300,000 mark och blir 100,000 mark. 

År 1935 (:boksl.) ....... mk 1,132,215: 65 
, 1936 , ....... mk 2,349,286: 75 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 400,000:-

8. Postavgifter (förslagsanslag). År 
1935, då alla postavgifter första gången 
·erlades av anslaget under samma moment, 
och då statens affärsföretag redan själva 
ombesörjde såndandet av sina olycksfalls
skadestånd, erlade olycksfallsbyrån i post
avgifter mk 101,966: 50 och år 1936 mk 
79,253: 80. Enligt 12 § i ·lagen den 12 
april 1935 angående anbetares olycksfalls
försäkring, vilken trädde i kraft från in
gången av senaste år, hava statens ämbets
vel'lk själva ombesörjt betalandet av små 
skadestånd under 200 mal'lk, förutom 

skadestånd åt innehavare av tjänster och 
befattningar, varav föranletts, att antalet 
skadestånds utbetalningar nedgått, vari
genom även anslagsbehovet för postav
gifter minskats. Då av anslaget under 
momentet även erläggas omkostnaderna för 
såndandet av ·de skadestånd staten bör er
lägga för olycksfall, som inträffat i en
skilda arbetsgivares arbete, och då antalet 
av dessa skadeståndsansökningar kan vän
tas avsevärt stiga, kommer det dock att 
till postavgifter nästa år behövas avsevärt 
mera medel än senaste år. Av denna orsak 
föreslås, att för ändamålet reserveras 
100,000 mark. Momentets slutsumma ned
går med 50,000 mark och blir 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 101,966: 50 
, 1936 ,, ........ mik 79,253: 80 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 150,000:-

V. Yrkesinspelmionen samt utst~en 
för ait'betarskydd och välfärd. 

I ika,pitlets rubrik har intagits utställ
ningens för arbetarskydd och välfärd offi
·ciella benämning. 

Yrkesinspektionen. 

1. Avlöningar. T i 11 k o m m e r: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 1'5 Ht. II 'kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
9,300 mark och i ålderstillägg 700 mark 
eller sammanlagt 10,000 mark. b) Till de 
lagbestämda ålderstilläggen erfordras ett 
tillägg av 5,000 mark. - Tilläggen utgöra 
sammanlagt 15,000 mark. 

Momentet slutar å 1,657,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,540,084:-
, 1936 , . . . . . . . mk 1,591,203: -
, 1937 (.statsförsl.) .... mk 1,642,500:-
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2. Resekostnader (förslagsanslag). Mo
mentet anses rkunna minskas med 40,000 
mark. Momentet slutar å 250,000 mal'k. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 251,195: -
·m'k 238,676: 30 
mk 290,000:-

3. Expensmedel. A v g å r: 5,000 mark, 
som beviljats såsom engångsutgift, avgår. 

Tillkomm€r: a) Då Sortavala och 
Vasa distrikts skrivmaskiner äro gamla och 
slitna, borde de förnyas, och samtidigt 
skilda bord anskaffas för desamma. För 
detta ändamål har en engångsutgift av 
12,700 mark antecknats. <b) För anskaf
fande ruv inventarier til Uleåborgs distrikts 
kansli föresläs beviljande av 2,000 mark så
som engångsutgift. - Tilläggen utgöra 
sammarrlagt 14,700 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 9,700 
mark och :blir 50,700 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 32,490:
mk 43,370: 50 
mik 41,000: -

4. Hyra, lyse, värme och städning (för
slagsanslag). Då Helsingfors distri1kts 
yrkesinspektionskansli har flyttat från sta
tens gård till en hyl'd lokal, har under 
momentet upptagits •hyran för lokalen, 
27,600 mark 

Momentets slutar å 117,600 mark. 

År 1935 (baksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mik 84,670:
mk 87,490: 50 
mk 90,000:-

5. Rese- och andra besiktningskostnader 
för landångpanne- och -ångkärlsbesiktnings
män samt reparationskostnader för kontroll
manometrar (förslagsanslag). A v g å r: a) 
I statsförslaget för år 1937 har för an
skaffning av två nya manometrar be
viljats 5,000 mark såsom engångsut
gift. Detta anslag avgår. b) Anslaget 
under momentet har på grund av dess an
vändning under de föregående åren 

minskats med 20,000 mark. - Minsknin
garna uppgå sammanlagt till 25,000 mark. 
- Tillkommer: Då nya manometrar 
till ett antal av 4 behövas, för viliket redo
gjorts i propositionen angående statsför
slaget för år 1937, har för år 1938 reser
verats 5,000 mark såsom ·engångsutgift för 
anskaffande av två nya manometrar. 

Momentets slutsumma nedgår med 20,000 
mark till 260,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 ( statsförsl.) .... . 

mk 245,501: 55 
mk 240,331: 15 
mk 280,000:-

Utställningen för arbetarskydd och 
välfärd. 

8. Avlöningar. Tillikommer: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått från anslaget under 15 Ht. 
II kap. 12 mom., erfordras i grundlöns
tillägg 3,600 mark och i årderstillägg 
400 mark eller sammanlagt 4,000 mark. 
·b) Till ålderstilläggen erfordras ett tillägg 
av 700 mark. - Tilläggen utgöra samman
lagt 4,700 mark. 

Momentet slutar å 68,900. mark. 

År 1935 (<b<Yksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 63,496:
mk 63,496:
mk 64,200:-

9. övriga utgifter. T i l l k o m m e r: a) 
För kostnaderna för upprätthållande av 
utställningen, såsom lyse och kraftström, 
kostnader för den ambulerande avdelnin
gen m. fl. diverse utgifter, för vilket ända
mål för innevarande år anvisats 43,900 
mal'lk, föreslås med anledning av stegrin
gen av prisen på förnödenheterna och de 
höjda arbetslönerna beviljandet av ett till
lägg av 2,750 mark. b) För nyanskaffning 
har för innevarande år anvisats 10,000 
mark. Vid de olika avdelningarna av ut
ställningen böra nödiga förnyelsearbeten 
verkställas. Särskilt ·er:Eordrar utställnin
gens filmförråd, som till stor del är för-
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åldrat, komplettering. Då med anslaget för 
innevarande år kan anskaffas en ny film, 
berörande förebyggande av olycksfall, 
borde nästa år ovillkorligen inköpas en ny 
förstahjälpsfilm. Då även arbetslönerna 
och prisen på förnödenheter stigit, har 
för ändamålet upptagits samma 1belopp som 
för innevarande år. 

Momentets slutsumma ökas med 2,800 
mark till 56,700 mark. 

År 1935 (bolksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

m'k 49,200: -
mk 55,508:
mk 53,900:-

VI. lnsl~onen ruv vårdverksamheten. 

1. Avlöningar. A v g å r: Efter det 
distriktsinspektörens för vårdverksamheten 
grundlön stigit till 48,000 mark, har be
loppet för familjetillägg, 4,500 mark, av
dragits. 

T i l l k o m m e r: För de löneförhöjnin
gar, som innevarande .år erlagts ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 31,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 27,000 
mark och blir 407,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 273,398: 15 
" 1936 ,, o o o o o o o o mk 270,780: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 380,000:-

3. Expensmedel. För anskaffande av en 
skrivmaskin jämte bord och stol till två 
nya distriktskontor samt för förnyande av 
Kuopio distriktskontors sikrivmaskin före
slås under momentet ett tillägg av inalles 
18,000 mark såsom engångsutgift. 

Momentet slutar å 33,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
" 1936 ,, o o o o o o o o o 

, 1937 (statsförsl.) 

mk 10,700:
mk 10,700:
m'k 15,300: --

VII. Komrollen över lll!lkoholtill!V'erkningen 
och .Jhanteringen. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) 
För de löneförhöjningar, som innevarande 
år utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
9,900 mark och i ålderstillägg 400 mark 
eller sammanlagt 10,300 mark. ;b) För 
ålderstillägg har ytterligare antecknats 
3,000 mark. - Tilläggen uppgå till sam
manlagt 13,300 mark. 

Momentets slutar å 513,300 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 446,700:
mk 462,300: -
mk 500,000: -

VIII. Moderskapsunderstöd (nytt). 

Med beaktande av moderskapsunderstö
dets natur har anslaget för detsamma an
tecknats å ett särskilt kapitel. 

1. Moderskapsunderstöd (förslagsanslag). 
Från 14 H t. XV: 7 mom. i statsför
slaget för innevarande år har till detta 
nya moment överförts anslaget av 
3,750,000 mark för moderskapsunderstöd. 
Den av regeringen till Riksdagen överläm
nade rpropositionen angående lag om IDO

derskapsunderstöd är ännu under behand
ling. Enligt erhållna underrättelser har 
folkförsä:kringsutskottet förordat lagens an
tagande. I enlighet med den lydelse sagda 
utskott föreslagit för lagen skulle det be
lopp, som årligen erfordras för moder
ska;psunderstöd, uppskattningsvis stiga till 
c. 20 miljoner mark. Då det ännu är osä
kert, huru lagen utformas, har vid beräk
nandet av anslaget för nästa år till grund 
för uträkningarna tagits sagda folikförsäk
ringsutskotts förslag. Med det anslag, som 
reserverats för innevarande år, har pla
nerats anskaffning av klädespersedlar, som 
skola utgivas som moderskapsunderstöd, 
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och det för ändamålet erforderliga beloppet 
kommer nästa år till godo. Enär moder
skapsunderstöden erläggas åt kommunerna 
halvårsvis, skola understöden årligen er
läggas för föregående års senare del och 
det löpande årets förra del, och således 
år 1938 endast de understöd erläggas, som 
bev·iljats under sagda års förra hälft. Av 
ovannämnda anledning och med beaktande 
av att 'antalet födelser är större under 
årets förra hälft, har anslagsbehovet år 
l 938 beräknats till 12,000,000 mark. Mo
mentets slutsumma ökas med 8,250,000 
mark och blir 12,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 3,750,000:-

IX (VIII). Befrämjande arv barns ooh 
unga personers yrkesutbildning. 

Då det anslag, som ;beviljats för medel
lösa barns och unga personers yrkesutbild
ning förenats med detta kapitel, har kapit
lets rubrik ändrats. 

Y rkesskolehemrnet på Karelska näset. 

1. Avlöningar. A v g å r: Under förut
sättning, att den under 14 Ht. VIII: 13 
mom. föreslagna tvättmaskinen anskaffa;;, 
kan från anslaget för avlönande av tjäna
rinnor och tillfälliga funktionärer avdra
gas arvodet för den ena tvätterskan, 4,000 
mark. Tillkommer: a) Från 15 Ht. 
II: 12 m om. hava till detta moment över
förts förhöjningar av vissa befattningsha
vares grundlöner, 7,800 mark, -och ålders
tillägg 200 mark eller s·ammanlagt 8,000 
mark. b) För lagbestämda ålderstillägg 
har ett tillägg av 4,200 mark observerats. 
c) För att kunna i någon mån höja ar
vodena för tjänarinnor och tillfälliga 
funktionärer har under momentet upp
tagits ett tillägg av 4,000 mark. - Till
läggen utgöra sammanlagt 16,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 12,200 
mark och blir 349,100 mark. 

År 1935 (·boiksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 324,610: -
mk 333,931: -
mk 336,900: -

2. K osthållning (förslagsanslag). Ans la
get för kosthållning bör reserveras för 100 
elever, hushållslärarinnan-föreståndarinnan, 
5 sköterskor samt 8 till betjäningen 
hörande personer. Sedan elevantalet år 
1935 stigit från 80 till 100 har det upp
stått svårigheter att hålla elevernas mat på 
en tillfredseställande nivå, i synnerhet se
naste år, då mot slutet av året prisen på 
matvaror redan började stiga. Under 
detta moment måste även år 1936 beviljas 
ett tillägg av 15,000 mark. Då kostdagar
nas antal år 1938 förutsättes ibliva det
samma och då matvaruprisens nivå fort
farande stiger, har under momentet upp
tagits ett tillägg av 14,000 mark. Momen
tet slutar å 220,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 199,976: -
mk 221,000: -
mk 206,000:-

7. Värme och lyse (förslagsanslag). 
Med anledning av prisstegringarna har un
der momentet observerats ett tillägg av 
10,000 mark. Momentet slutar å 80,000 
mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 69,762:
mk 69,986: 20 
mk 70,000:-

9. Skolor, kanslier och bibliotek. Arrsia
get har visat sig vara otillräckligt. 
År 1936 erfordrades till detta ända
mål ett tilläggsanslag av 5,000 mark, 
vilket främst föranleddes av den ovan
nämnda ökningen av elevantaJet från 80 
ti1l 100. För att bCYkförrådet och biblio
teket skola kunna förnyas, har under mo
mentet såsom engångsutgift antecknats ett 
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tillägg av 5,000 mark Momentet slutar å 
15,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 193·6 " , 1937 (statsförsl.) 

mik 10,000:
mk 10,000: -'
mik 10,000:-

(13). Iståndsättande av elev- m. fl. bo
städer (engångsutgift). Momentet utgår. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 150,000:-

13. Anskaffning av en tvättmaskin (en
gångsutgift) (nytt). Vid yrkesskolehem
met på Kare'lska näset har tvättarrdet av 
byke hittills verkställts för hand, vilket 
i praktiken visat sig bliva dyrt. Vid in
rättningen hava två ordinarie tvätterskor 
varit avlönade. 8kolhemme.ts .tvätt har be
räknats till 325 kg torrt !byke i veckan, 
vartill dessutom kommer persona.lens pri
vata ·byke eller sammanla,gt c. 400 kg i 
v·ecikan och 20,800 kg i året. Om till skol
hemmet anskaffades en tvättmaskin, vars 
arbetskapacitet vore c. 20 kg torrt byke i 
timmen, komme maskinen sålunda att thava 
-c. 170 arbetsdagar i året, om man beräknar 
6 arbetstimmar om dagen. Tillika skulle 
man reda sig med blott en tvätterska,, var
för det i avlöningsutgifterna skulle uppstå 
en besparing av c. 4,000 mark i året. Un
der momentet har fördenskull som en
gångsutgift upptagits ett anslag av 26,000 
mark för anskaffning av en tvättmaskin. 
Momentet slutar å 26,000 mark. 

Övrig yrkesutbildning. 

14. Medellösa barns och unga personers 
yrkesutbildning (nytt). Til'l detta moment 
har från 14 Ht. XII: 3 mom. överförts 
det anslag, som reserverats för den fri
villiga understödsverksam:het, som staten 
bedriver för befrämjande av medellösa 
barns oeh unga personers yrkesutbildning. 
Med beaktande av, att det under 14 Ht. 
XIH: l mom. reserverats ett anslag av 
200,000 mark av det under 14 H t. XII: 3 

mom. i utgiftsstaten för innevarande år 
ingående anslaget av 2 miljoner mark för 
i 39 § 2 mom. i barnskyddslagen avsedd 
yrkesundervisning, har under detta mo
ment för det nämnda ändamålet obser
verats 1,800,000 mark. 

Momentet slutar å 1,800,000 mark. 

X (IX). Vfu,d- och undemsmngs.alliStalter 
för andesva;ga. 

Berttula uppfostringsanstalt för andesvaga 
och K uhankoski flickhem. 

1. Avlöningar. A v g å r: Under förut
sättning, att det nedan under punkt c) 
framställda förslaget godkännes, kan från 
det för avlönande av tjänarinnor och till
fälliga :lJunktionärer reserverade beloppet, 
sammanlagt 94,200 mark, avdragas det 
belopp, som åtgått till avlönande av de 
funktionärer, som skola uppföras å ordi
narie stat,. sammanlagt 23,400 mark. 

T i l l k o m m e r: För de löneförhöjnin
gar, som innevarande år utgått ur anslaget 
under 15 Ht. II kap. 12 mom. erfordras 
i grundlönstillägg 27,300 mark och i 
ålderstillägg 1,800 mark eller samman
lagt 29,100 mark. b) För ålderstillägg 
har ett tillägg av 1,700 mark upp
tagits. c) Vid Berttula uppfostrings
anstalt hava förutom 6 sköterskor med 
grundlön en längre tid funnits 2 ·extra 
sköterskor. Då dessa befattningar äro 
konstant nödvändiga, föreslås de till upp
förande på ordinarie stat som sköterskor 
av lägre avlöningsklass med en grundlön 
av 12,600 mark. Härav 1föranledes ett tril
lägg av 25,200 mark. d) Till anslaget för 
avlönande av tjänarinnor och tillfälliga 
funktionärer, vilket efter den ovannämnda 
milllskningen uppgår till 70,800 mark, har, 
på det att arvodena måtte kunna i någon 
mån thöjas, antecknats ett tillägg av 6,200 
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mark. - Tilläggen utgöra sammanlagt 
62,200 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 38,800 
mark till 972,600 matk. 

År 1935 ('boksl.) ........ mk 676,744:-
, 1936 , . . . . . . . . mk H00,181: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 933,800: -

2. Kosthållning (förslagsanslag). Med 
anledning av elevantalets ökning och de 
dyrare livsmedlen föreslås a.tt anslaget för 
Kuhankoski flickhems 'behov höjes mea 
6,000 mark. Momentet slutar å 421,000 
mark. 

År 193.5 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 284,951: 60 
mk 393,778: 55 
mk 415,000: -

3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag). 
Med anledning av elevantalets ökning och 
särskilt för förnyande av sängkläderna 
föreslås anslaget för Kuhankoski flickhem 
höjt med 3,000 mark. Momentet slutar å 
68,000 mark. 

.År 193'5 (boksl.) ........ . 
" 193,6 

" , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 33,167: 05 
mk 55,993: 25 
mk 65,000:-

5. Arbetsmaterialier och andra utgifter 
för arbetsverksamheten (förslagsanslag). 
Med anledning av elevantalets ökning, yr
kesundervisningens utveckling och pris
stegringen på arbetsmateriaJierna föreslås 
ett tillägg av 2,000 mark. Momentet slutar 
å 12,000 mark. 

.År 1936, (boksl.) ........ . 
,1937 (statsförsl.) 

mk 10,999: 85 
mk 10,000:-

6. Spar- och flitpenningar (förslagsan
slag). På grund av de erfarenheter man 
gjort betr. utdelningen av flitpenningar, 
föreslås ett tillägg av 400 mark. Momentet 
slutar å 2,000 mark. 

År 1936 (,boksl.) ......... . 
, 1937 (statsförsl.) 

3217-37 

mk 1,600:
mk 1,600:-

7. Värme och lyse (förslagsanslag). Med 
anledning av prisstegringen på brännved 
har under momentet upptagits ett tillägg 
av 70,000 mark. Momentet slutar å 200,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförst) ..... 

mk 119,728: 15 
mk 179,984: 05 
mk 130,000: -

11. Diverse utgifter. Med anledning av 
ökningen av inrättningarnas rumantal och 
av elevantalet och för att bättre kunna 
tillfredsställa hälsovårdens krav föreslås, 
att till anslaget beviljas ett tillägg av 
4,000 mark. Momentet slutar å 33,000 
mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsd'örsL) ..... . 

mk 70,097: 85 
mk 28,979: 20 
mk 29,000:-

X[ (X) . Urppfostring1san:s,t!lllte:r. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i grundlönstillägg 
45,900 mark och i ålderstillägg 4,000 
mark eller sammanlagt 49,900 mark. 
b) För lagbestämda ålderstillägg har ett 
tillägg av 7,000 mark observerats. c) Vid 
Kotiniemi uppfostringsanstalt hava två 
sköterskebefattningar vid elevhemmet hit
tills avlönats med en del av det för av
lönande av tillfälliga funktionärer reser
verade anslaget. Dessa, sköterskors uppgift 
som moderliga vårdarinnor för barnen vid 
en anstalt, där de övriga övervakarna äro 
män, är viktig. Då befattningarna äro 
stadigvarande nödvändiga, hmr för deras 
uppförande på ordinarie stat under mo
mentet antecknats enligt grundlön av 
14,400 mark ett tillägg av 28,800 mark. 
d) För avlönande av tjänarinnor och till
fällig personal finnes för innevarande år 

49 
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reserverat sammanlagt 308,950 mark Detta 
anslag förslår dock icke, då elevantalet 
stiger. Elevantalet i uppfostringsanstal
terna, vilkas egentliga platsantal stiger till 
680, är nuförtiden omkring 100 över nor
malantalet. Tack vare den nya barnskydds
lagen har ,efterfrågan på platser ytterli
gare ökats, varför man kan beräkna,, att 
elevantalet nästa år stiger med ännu ett 
100-tal. Av denna orsak erfordras för 
ändamålet ett tilläggsanslag, vid vars be
räknande dock såsom minskning bör beak
tas den avlöning, som erlagts åt de två 
sköterskor, vilka ovan föreslogos till upp
förande på ordinarie stat. Under momentet 
har fördenskull och för att arvodena skola 
kunna i någon mån höjas antecknats ett 
tillägg av 60,000 mark för det ifråga
varande ändamål. - Tilläggen utgöra 
sammanlagt 145,700 mark. 

Momentet slutar å 3,704,200 mark. 

År 193·5 ('boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 3,692,014: 50 
mk 3,49.2,465: -
mk 3,558,500: -

2. Kosthållning (förslagsanslag). Då man 
vid alla anstalter måst placera avsevärt 
flere elever än normalantalet, föreslås ett 
tillägg av 120,000 mark. Momentet slutar 
å 1,592,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,556,561: 95 
mk 1,481,970: 70 
mk 1,472,000:-

3. Gång- och sängkläder (försl1agsanslag). 
Då elevantalet i alla; anstalter hela tiden 
överstiger normalantalet, har anslaget visat 
sig otillräckligt. Ett tillägg av 60,000 
mark föreslås. Momentet slutar å 619,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 569,334: 15 
, 1936 , ........ mk 574,757: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 559,000:-

6. Spar- och flitpenningar (förslagsan
slag). På grund av elevantalets ökning 

föreslås ett tillägg av 2,000 mark. Momen
tet slutar å 54,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ........ . 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 49,167: -
mk 51,521: -
mk 52,000:-

7. Värme och lyse (förslagsanslag). Med 
anledning av prisstegringen ·på brännved 
föreslås ett tillägg !W 75,000 mark. Mo
mentet slutar 785,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 697,317: 65 
, 1936 , ........ mik 676,400: 85 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 710,000:-

8. Sjukvård (.förslagsanslag). Ett till
lägg av 3,000 mark föreslås. Momentet slu
tar å 63,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mik 80,169: 05 
, 1936 , ......... mk 63,709: 50 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 60,000:-

9. Skolor, kanslier och bibliotek. Med 
anledning !liV det ökade elevantalet före
slås ett tillägg av 4,000 mark. Momentets 
slutsumma 1blir 71,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 66,239: 20 
mk 66,933: 25 
mk 67,000:-

10. Kostnader för privata uppfostrings
hem. På grund av det stora elevantalet 
måste man försöka att i privata hem pla
cera flere elever än förut. Ett tillägg av 
10,000 mark föreslås. Momentet slutar å 
30,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ......... m'k 13,975: 10 
, 1936 , ......... mk 13,027: 50 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 20,000:-

11. Diver·se utgifter. Under momentet 
föreslås ett tillägg av 8,000 mark. Momen
tet slutar å 50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ . 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 50,338: 90 
mk 41,927: 40 
mk 42,000:-
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XH (XI). Understödjande av barnskyddet. 

1. Bidrag till anläggning och upprätt
hållande av kommunala och privata upp
fostringsanstalter (förslagsanslag). På se
nare tider har efterfrågan på vårdplatser 
vid statens uppfostringsanstalter avsevärt 
ökats och i nästan alla statens uppfostrings
anstalter finnes det redan för många inter
ner. Den erfarenhet, som man fått av den 
från ingången av år 1937 gällande barn
skyddslagen, synes tyda på, att belhovet arv 
platser kommer att alltfort ökas. Då staten 
bör draga försorg därom, att det vid behov 
finnes tillräckligt med vårdplatser för till 
uppfostringsanstalt thestämda minderåriga 
samt för sådana, som äro i kommunala 
myndigheters eller t. o. m. i privata för
myndares vård, kommer kommunernas och 
ä ven enskiLdas medverkan i detta avseende 
att i synnerhet de närmaste tiderna vara 
särskilt nödvändig. Å andra sidan ar det 
av vikt, att staten tryggar verksamhetsmöj
ligheterna för kommunernas oc'h enskilda 
organisationers anstalter genom att bevilja 
understöd, där verkligt behov föreligger. 

År 1936 beviljtades åt kommunala och 
enskilda uppfostringsanstalter i statsun
derstöd sammanlagt mk 5,095,837: 40 för 
deras utgifter under året. Då under senare 
hälften av år 1936 upptagningshemmet Elim 
i Viborg samt nya avdelruingen vid den 
nära Åbo belägna Suvilinna uppfostrings
anstalt börjtat sin ver~samhet, ökas de 
årliga vårdkostnaderna och även behovet 
av understöd. I byggnadsunderstöd bevil
jades år 1936 åt anstalterna sammanlagt 
821,.374 mark av anslaget under momentet. 
Av anslaget för år 1937 hava ansökningar 
gjorts om sådant understöd till ett belopp 
av sammanlagt 850,85·3 mark, men på 
grund av anslagets knapphet måste sanno
likt en del av byggnadsunderstöden för år 
1937 lämnas till 1938. Av anslaget för år 
1938 bör byggnadsunderstöd reserveras för 
Helsingfors ·stads anstalter för byggnads-

kostnader, som stiga till ett belopp av 
sammanlagt 432,700 mark. Viborgs stad 
har anhållit om ett understöd av 69·5,000 
mark för uppförande av en planerad ny 
byggnad vid Puistola upptagningshem. 
Likaledes har :Suvilinna flickhem planerat 
uppförandet av en tillbyggnad år 1938 
och en del ombyggnadsarbeten vid iliek
hemmets undervisningsavdeJning, till vilka 
byggnadsallbeten begärts 205,000 mark i 
statsunderstöd. I enlig~het ihärmed erford
ras för nästa år i byggnadsunderstöd c. 
1,150,000 ma1•k. Då anslaget under mo
mentet sålunda är otillräckligt, har ett 
tillägg av 250,000 mark upptagits. 

Momentet slutar å 6,250,000 mark. 

Ar 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 5,046,945: 85 
mk 5,913,793: 65 
mk 6,000,000: -

4. Understödjande av hemuppfostran. 
Antalet barnkrubbor, skoLbarnsdaghem, små
barnshem, lärlingshem samt arbetsformer, 
som avse barns och ungas fritidsarbete 
oeih sommarverksamhet, v•ilka alla åtnjuta 
statsunderstöd under namn av understöd
jandet av hemuppfostran, har under de 
senaste åren oavbrutet vuxit, så att det 
år 1937 är uppe vid siffran 101. Dessutom 
innebär tillän:rpandet av den nya barn
skyddslagen (7 §), att särskilt dessa det 
preventiva barnskyddsarbetets former ökas. 
På grund av anslagets knapphet har mån
gen anstalt kommit att få statsunderstöd 
t. o. m. för mindre än 8 % av årsutgif
terna. Flere av de ifrågavarande inrätt
ningarna upprätthållas av enskilda förenin
gar, och arbeta under mycket svåra ekono
miska förhå11anden. A v förenämnda skäl 
antecknas ett tillägg tav 100,000 mark. 

Momentet slutar å 700,000 mark. 

År 1935. (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 593,000: -
mk 600,000: -
mk 600,000: -
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5. Understödjande av folkbarnträdgår
dar (förslagsanslag). Behovet av barnträd
gårdar och dessas antal ihar år för år 
ökats så, att det år 1937 finnes 104 barn
trädgårdar i verksamhet, under det att 
motsvarande tal år 1935 var 97. Enär barn
trädgårdarnas statsunderstöd är i lag fast
ställt till 1/3 av vissa bestämda, godkända 
utgifter, !har man under de senaste åren 
regelbundet måst överskrida förslagsansla
get. För år 1938 har man, då arbetsmark
naden förbättras, tänkt i många städer 
grunda nya barnträdgårdsavdelningar med 
beaktande av barnens till arbetande mödrar 
behov av uppfostran och vård. Av denna 
orsak föreslås anslaget höjt med 250,000 
mark. 

Momentet slutar å 4;600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 4,223,762: 65 
" 19a6 " mk 4,395,443: 70 
, 1937 (statsförsl.) mk 4,350,000: -

6. UnderhåZ.Z av EbeneiS'erhemmets barn
trädgårdslärarinneseminarium. Med anled
ning av pdsstegringarna och för förnyelse 
av inventarier, som under kristiden icke 
ilståndsatts eller ökats, föreslås understödet 
höjt med 15,000 mark. Momentet slutar å 
185,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... . 
, 19a6 

" , 1937 (statsförsl.) 

mk 170,000: -
mk 170,000: -
mk 170,000: -

8. Utbildning av barnhemsförestånda
rinnor och -föreståndare. Finska Kyrkans 
Inremissionssällskap har år 1918 på statens 
bekostnad i Sortavala grundat ett s. k. 
uppfostringsinstitut, och de, som genom
gått kursen där, ägna sig sedan åt arbete 
vid barnhem eller andva barnskyddsan
stalter. Kursen är nuförtiden tvåårig och 
insHtutets undervisningsprogram har gjorts 
mångsid~gare, vilket även förutsätter ök
ning av lärarkrafterna. Då insitutet är ett 
internat, ökas utgifterna avsevärt av livs
medelsprisens och hyrans stigning. För 

att institutets statsunderstöd skall kunna 
höjas, har under momentet .antecknats ett 
tillägg av 15,000 mark. Momentet slutar 
å 85,000 mark. 

År 19.a·5 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 70,000:
mk 115,000: -
mk 70,000:-

9. Särskilda bidrag. Av anslaget har 
understöd beviljats åt tre barnskyddsor~a
nisationer, närmast för upprätthånande av 
byråer för koncentrering av deras prak
tiska verksamhet. Då den i Uleäborg verk
samma föreningen Nuorten Ystävät r. y. 
upprätthåller ett avsevärt antal olika slags 
barnskyddsanstalter, såsom barnkrubbor, 
barnträdgårdar, daghem, sommar,kolonier, 
ett stort gasshem samt vårdhem för fal
landesjuka, äro ledningen av sällskapets 
arbeten, penningsinsamlandet, 'bokföringen 
och andra byråarbeten så vidlyftiga, att 
sällskapet icke kan bekosta desamma med 
sina medlemsavgifter. Av denna orsa:k 
föreslås, att sällskapet måtte beviljas ett 
understöd av 25,000 mark. Momentet slu
ter å 255,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 275,000:
mk 270,000: -
mk 230,000:-

(10). Byggnadskostnader för det pre
ventiva barnskyddsarbetet (reservationsan
slag) (engångsutgift). Momentet har stru
kits. 

År 1937 (stlatsförsl.) ... mk 1,t500,000: -

XIII. Vålld!utgift.er, för vilka. 1staten i sltM 
av barnskyddsliagen 'Skan ersätta 

ikoonmUillerna 

Innevarande år hava de vårdutgifter, 
för vilka staten i stöd av de nya vård
lagarna skall ersätta kommunerna, upp
tagits under ett g·emensamt moment. Då 
det visat sig sakligt att förena samtliga :r> 
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varje vårdlag föranledda utgifter under 
samma kapitel, ha,va från XIII illa:pitlet 
avskilts de ersättningar, som ,i stöd av alko
holistlagen 'böra ersättas, till XIV kapitlet, 
och de av lösdrivarlagen härrörande utgif
terna till ett nytt XV ka,:pitel. Kapi,tlets 
rubrik har med anledning härav ändrats. 

1. Kostnader, för vilka kom,munerna i 
stöd av barnskyddslagen skola ersättas (för
slagsanslag). Momentets rubrik har änd
rats. A v g å r: Från momentet har till det 
nya 14 H t. XV: 8 mom. överförts det be
lopp, som reserverats för de kostnader för 
lösdrivares vård i kommunala och enskilda 
arbetsinrättningar, vilka staten skall er
sätta, 800,000 mark, ävensom till det nya 
momentet 14 Ht. XIV: 16 20,000 mark, 
för de kostnader för alkoholisters vård, 
för vilka stat~en skall e11sätta kommunerna. 
Minskningarna uppgå till sammanlagt 
820,000 mark. - Anslaget av 50,000 mark, 
som för innevarande år under momentet 
reserverats för de kos1tnader, för vilka kom
munerna i stöd av 39 § l mom. i barn
skyddsl,agen skola ersätt1as, har antecknats 
för sagda ändamål till oförändrat belopp. 

T i l l k o m m e r: Enligt 39 § 2 mom. i 
barnskyddslagen kan socialministeriet en
ligt prövning förordna, att kommunerna 
av statsmedel skola ersättas för högst 
hälften, eller, där synnerligen vägande 
skäl därtill föreligga, ä ven för en större 
del av de utgifter, som fömnledas av i 
vårdnämndens vård upptaget barns eller 
ung per,sons yrkesundervisning, varom i 
20 § 3 mom. i sagda lag är stadgat. I ut
gi,ftsstaten för innevarande år finnes under 
14 Ht. 12: 3 mom. reserverat ett anslag av 
2,000,000 mark för medellösa barns och 
ungas yrkesundervisning, i vilket anslag 
enligt momentets motivering bör anses ingå 
även det belopp, som enligt det ovan
nämnda lagrummet blir 'statsutgift. Då 
enligt det i början nämnda lagrummet er
sättandet av yrkesundervisning, som bör 
meddelas, även bör räknas till vårdutgif-

ter, för vilka staten bör ersätta kommu
nerna, har för detta ändamål här reser
verats ett sär,skilt anslag genom att från 
14 H t. XII: 3 mom. i statsförslaget för 
år 1937 till detta moment överföra 200,000 
mark. 

Momentets 'slutsumma nedgår med 620,000 
mark till 250,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 870,000:-

XIV. Sta.ten:s utgifrter för ailkoibolistvården. 

Då under detta kapitel hava upptagits 
alla de utgifter under socialministeriets 
förvaltning, som föranledas av den nya 
lagen om alkoholistvård, har kapitlets rub
rik ändmts. 

Vårdanstalterna för alkoholister. 

I statsförslaget för innevarande år har 
under XIV kap. l mom. upptagits för ut
gifter för statens vårdanstalter för alko
holister ett gemensamt ansiag av 1,000,000 
mark. Htaten har nu ,tre v;årdanstalter för 
alkoholister, nämligen Bjärnå och Lapp
träsk anstalter för manliga, och Yläne 
anst,alt för kvinnliga alkoholister. Då vård
anstalternas verksamhet fortfarande är run
der utveckling, hava avlöningsutgifterna 
ännu b~behållits såsom extra. Dock har det 
ansetts sakligt att uppdela kapitlet i mo
ment, varvid i huvuds,ak följts indelningen 
av utgifterna för stat,ens uppfostrings- och 
andra anstalter. 

L Avlöningar. Under momentet hava 
upptagits följande arvodesbelopp: 

2 föreståndare, arvod~ 48,000 
,m,k .................... .. 

l föreståndare, arvode ..... . 
3 ekonomer, arvode 26,500 mk 
6 'arbetsledare, arvode 19,500 

mk .................... .. 
l hushåHslärare, arvode ..... . 

m k 

96,000:-
3~3,000:-

76,500:-

117,000:-
18,000:-
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2 hushållsföreståndarinnor, ,ar-
vode 1<6,800 mk .......... . 

2 sjukvårdare, arvode 19,500 
mk .................... .. 

l sjuksköterska, arvode ..... . 
Anslag för avlönande av till

fälliga funktionärer och bi-
träden 

33,600:-

39,000: --
15,600:-

146,000:-

Summa mk 574,700:-

I naturaförmåner erhålla de i vårdan
st,alternas tjänst anställda personerna bo
stad, värme och ljus. Yläne alkohoHst
vårdanstalts föreståndare och sjuksköterska 
samt hushällsföreståndarinnorna och tjäna
rinnorna få de,ssutom kost. För natura
förmånerna avdvagas från föreståndares 
lön 4,500 mark, från ekonoms 3,900 mark, 
från arbe1tsledares och sjukvårdares 2,700 
mark samt från hushållslära.r,es, !hushålls
föreståndarinnas och sjuksköterskas 4,200 
mark. 

Momentet slutar å 574,700 mark. 
2. Kosthållning (förslagsansl<ag). Under 

momentet har antecknats anslag för kost
hållningen, beräknat för 130 interner, in
nehavare av tjänster och befattningar och 
tjänare enligt 8 mark per dag, samman
Lagt 420,000 mark. 

Momentets slutar å 420,000 mark. 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag). 

Då vårdverksamheten blir vidlyftigare, äro 
också grundarrskaffningar nödvändiga. Av 
denna orsak bör vid beräknandet av ut
gifterna ansl,ag,sbehovet uppskattas något 
större än de årligen återkommande utgif
terna. Momentets slutsumma blir 150,000 
mark. 

4. Inventarier och arbetsredskap (för
slagsanslag). Enär dessa utgifter böra ökas 
med de kostnader, som den av internernas 
ökning föranLedda nyanskaffningen med
för, har anslagsbehovet beräknats till 
104,000 mark. 

Momentet slutar å 104,000 mark. 

5. Arbetsmaterialier och andra utgifter 
för arbetsverksamheten (förslagsanslag). 
Under momentet har observera,ts 47,000 
mark. 

Momentet slutar å 47,000 mark. 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsan

slag). Internernas arvoden haVla beräknats 
till i medeltal 2 mark om dagen. I enlig
het härmed har under momentet anteck
nats 85,000 mark. 

Momentet slutar å 85,000 mark. 
7. Värme och lyse (förslagsanslag). För 

ändamåLet har reserverats 126,000 mark. 
Momentet slutar å 126,000 mark. 
8. Sjukvård (f,örslagsanslag). Av an

slaget under momentet erlägg;as även lä,kar
arvodena. Anslagsbehov~et har beräknats 
till 40,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 40,000 mark. 
9. Kansli och bibliotek. Anslagets stor

lek föreslås till 21,000 mark. 
Momentet slutar å 21,000 mark. 
10. Kostnader för renhållning och körs

lor. För ändamålet har reserverat,s 26,000 
mark. Momentets slutsumma blir 26,000 
mark. 

11. Diverse utgifter. För ändamålet har 
antecknats 12,000 mark. 

Momentet slutar å 12,000 mark. 
12. Byggnadskostnader. För mindre 

byggnads- och reparationsarbeten föreslås 
beviljande av 50,000 mark. 

Momentet slutar å 50,000 mark. 
13. Kostnader för frambefordran av in

terner (försla:gsansLag). Under detta mo
ment har upptagits 30,000 mark. 

Momentet slutar å 30,000 mark. 
14. Resekostnader för personalen vid 

alkoholistvårdanstalterna (förslagsanslag). 
För tjänsteresor har 10,000 mark reser
verats. 

Momentet slutar å 10,000 mark. 
15. Till socialministeriets disposition. 

Under momentet har antecknats 40,000 
mark. 

Momentet slutar å 40,000 mark. 
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Övriga utgifter. 

16. Ilostnader för alkoholistvård, som 
skola av staten ersättas, och övriga utgifter 
för alkoholistvåTd (förslagsanslag) (nytt). 
Till detta nya moment har från 14 Ht. 
XIII: l mom. avskilts 20,000 mark, som 
för innevarande år anvisats till de kost
nader för vilka staten ersätter kommu
nerna för alkoholistvården. Ehuru inne
varande års anslag enligt motiveringen av
ser även sådana statens andelar, som för
anledas av vården av alkoholist, som pla
cerats i enskild anstalt, vilken godkänts 
som anstalt för vård av alkoholister, har 
i betraktande av att samma års anslag 
och det kapitel, varunder det upptagits, 
talar endast om vårdutgifter, som skola 
ersättas kommunerna, här skilt för sig 
upptagits ett anslag för erläggande av de 
andelar, som staten bör utbetala till an
stalter av sagda slag, och vilka kunna 
motsvara antingen hela vårdavgiften eller 
2;3 därav. Då bristen på platser sannolikt 
redan snart tvingar att taga i bruk dessa 
platser, ·har under momentet för ändamålet 
antecknats 160,000 mark. Då alkoholist 
är placerad i inrättning, som godkänts så
som allmän av kommun eller enskild un
derhållen vårdanstalt, bör staten bestrida 
sin andel av kostnaderna, vilken kan mot
svara antingen samtliga kostnader eller 
två tredjedelar icke blott av vårdkostna
derna utan även av resekostnaderna. Då 
anspråken på anslaget under momentet 
sålunda i jämförelse med innevarande år 
komma att ökas, har ett tillägg av 30,000 
mark observerats. 

Ytterligare bör under momentet re
ser.veras anslag för sådana till socialmi
nisteriets förvaltningsgren hörande utgif
ter för vård av alkoholister, för vilka 
särskilt anslag ej finnes upptaget. Till 
denna grupp höra utgifterna för interi
mistisk vård av i 28 § i lagen om vård av 
alkoholister avsedd till intagning i anstalt 

för alkoholister förordnad farlig person, 
då denna vård ej kan givas i statens an
stalt och vården påkallar skilda kostnader. 
Likaså ·äro utgifter, som föranledas av 
farlig alkoholists res'a till anstalten, vare 
sig statens, kommunal eller i enskild ägo 
befintlig eller till ovan avsedd interimistisk 
vårdplats liksom utgifterna för bortresa 
från dem, direkta utgifter för staten, vilka 
ej kunna erläggas som ersättningar. Därest 
genom dessa resor uppstå utgifter, vilka 
icke kunna bestridas ur andra moment, 
bör för dem reserveras ett särskilt anslag. 
Ytterligare kunna även andra i lag be
stämda utgifter yppa sig, för vilkas bestri
dande medel erfordras. För alla dessa 
behov 'har under momentet upptagits 
2·5,000 mark. 

Momentet slutar å 235,000 mark. 

XV. !Sta.tens utgifter för lösdrivarvård:en. 
(nytt). 

Under detta nya kapitel hava upptagits 
de av \ösdrivarvården föranledda utgif
ter, vilka skola bestridas rpå förordnande 
av socialministeriet. 

Arbetsinrättningen i Ilmajoki. 

Sedan Riksdagen beviljat nödiga medel 
har i Ilmajoki år 1937 inrli!ttats en statens 
arbetsinrättning för· kvinnliga 'lösdrivare. 
Enligt av landshövdingarna erhållna för
handskalkyler komma under åren 1937-
1939 kvinnliga lösdrivare a,tt förpassas till 
arbetsinrättningarna till ett antal av i 
medeltal c. 165 i året. Enligt nu förelig
gande uppgifter måste man beräkna, att 
i medeltal 125 av dessa komma att vårdas 
å Ilmajoki arbetsinrättning, om ock denna 
siffra tidigare beräknades till endast 100 
personer. De återstående kunna sannolikt 
förläggas i kommunala vårdanstalter. Då 
arbetsinrättningens .verksamhet tillsvidare 
icke slut·ligen ordnats, hava avlöningsutgif
terna upptagits som arvoden. 
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1. Arvoden. Under momentet hava upp
tagits anslag för följande arvoden: 

föreståndare, arvode ....... . 
biträdande föreståndal'e, arvode 
präst, arvode .............. . 
läkare, , .............. . 
manlig arbetsledare, arvode 
kvinnlig , , 

, förman , 
sjuksköterska, , 
kanslibiträde, , 
manlig vårdare, , 
12 kvinnliga vårdare, arvode 

mk 

39,000:-
30,000:-
3,600:-

12,000:-
21,000:-
24,000:-
19,500:-
16,800:-
14,400:-
18,000:-

14,400 mark .............. 172,800:-
anslag för avl>önande av till

fälliga funktionärer och bi
träden, såsom stafett, natt
vakt, alternel'ande vårdare 
o. s. v. 60,000:-

Summa mk 431,100: -

Frå~n arvodena avdrages vederlag för 
naturaförmåner enligt allmänna grunder. 

Momentet slutar å 431,100 mark. 
2. Kosthållning (förslag,sanslag). Under 

momentet har antecknats anslag för kost
håJl'lningskostna:der sålunda, att för 125 in
terner .och för den personal, till vars na
turaförmåner hör kost, enligt 6 mark per 
dag beräknats sammanlagt 273,750 mark. 

Momentet slutar å 273,800 mark. 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag). 

Årsutgiften har beräknats till 500 mark 
per intern, och för 125 interner erfordms 
sammanlagt 162,500 mark. Då arbetsinrätt
ningen grundades, beviljades medel för 
densamma sålunda, att arrskaffningarna be
räknades för 100 interner. Då internernas 
ant,al bör beräknas till i medelta[ 125 per
soner, föreslås, att under detta moment 
dessutom för anskaffning till inrättningen 
av klädespersedlar jämte täckfiltar och 
lakan f~ör 25 kvinnor såsom engångsutgift 

beviljas 62,500 mark. Under momentet har 
sålunda observerats 125,000 mark. 

Momentet slutar å 125,000 mark. 
4. Utgifter för arbetsverksamheten (för

slagsanslag). Under detta moment hava 
följande utgifter antecknats: inventarier 
och arbetsredskap, arbetsmateria.lier och 
övriga utgifter för arbetsverksamheten samt 
flitpenningar åt internerna. Flitpennin
garna haV1a beräknats till i medeltal 2 mark 
om dagen. Under momentet har anteck
nats sammanLagt 226,000 mark. 

Momentet slutar å 2.25,000 mark. 
5. Värme och lyse (föl'slagsanslag). För 

ändamålet har reserverat8 '90,000 mark. 
Momentet slutar å 90,000 mark. 
6. Diverse utgifter. Av anslaget under 

detta moment ~erläggas utgifterna för sjuk
vård, kansli oc<h bibliot~k, kostnaderna för 
renhållning o0h körnlor, diverse utgifter, 
mindre reparationer å byggnaderna, kost
nader för internernas frambefordran,. un
derstödande av interner, som frigivas och 
personalens resekostnader. För dessa ut
gifter har under momentet upptagits sam
manlagt 90,000 mark. 

Momentet slutar å 90,000 mark. 
7. Till socialministeriets disposition. Då 

det ännu ej är möj~igt att alldeles nog
grant •beräkna denna nyorganiserade an
stalts utgifter, föreslås, att till socialmi
nisteriets disposition för anstaltens behov 
reserveras 50,000 mark. 

Momentet slutar å 50,000 mark. 

Övriga utgifter. 

8. Kostnader för lösdrivares vård i 
kommunala och enskilda anstalter, som skola 
av staten ersättas (förslagsanslag) (nytt). 
Till detta nya moment thar frålll XIII: l 
mom. överförts 800,000 mark, som för in
nevarande år beviljats för i rubriken 
nämnt ändamål. I kommunala och enskilda 
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arbetsinrättningar har staten erbjudits 
samman[agt 119 platser för manliga och 
25 för kvinnliga lösdrivare. A v de förra 
kommer en del att bli obesatt, men de 
senare komma aUa att användas, och, så
vitt man av förhandsberäkningar kan be
döma, komma de att fylla blott en del av 
platsbehovet. För ändamålet bör under så
dana omständigheter reserveros ett anslag, 
som motsvarar de två tl'edjedelar av kost
naderna per dag för 130 lösdrivare, som 
staten har att erlägg1a, då den fastställda 
kostnaden per dag är 30 mark. Under 
momentet lhar antecknats 900,000 mark. -
Momentets slutsumma blir 900,000 mark. 

X Vii ( Xll). BildiDag till fa.t,tigvården. 

1. Fattigvårdskostnader, som skola av 
staten ersättas (förslagsanslag). De fattlg
vårdskostnader, för vilka kommunerna 
skola ersättas, komma år 1938 icke nämn
värt 'att sjunka. År 193~6 erlades mk 
8,1686,393: 20 i ersättningar åt kommu
nerna i enlighet med fattigvårdslagens 
stadganden. För de fattigvårdskostnader, 
som finsrna staten i enlighet med den mel
lan de nordiska länderna ingångna fattig
vårdskonventionen har att ersätta., har för 
innevamnde år reserverats e:tt belopp av 
500,000 mark. Då en anhopning skett av 
poster, som fa'Ha på finska sta.t·ens andel, 
komma nästa år större belopp än vanligt 
att betalas, för vilket ändamå!l för nästa 
år bör reservems ett tillräckligt anslag. 
Under sådana oms,.tändigiheter har under 
momentet ,antecknats för enligt fattigvårds
lagen utgående ersättningar samt för hem
sändande av utländska medborgare, som 
här råkat i nöd, 7,700,000 mark samt för 
kostnader, som enligt den nordiska fattig
vårdskonventionen böra ersättas, 1,300,000 

3217-37 

mark. Tillägget utgör 1,000,000 mark och 
momentet slutar å 9,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 8,484,527: 40 
, 1936 , mk 8,943,221: 20 
, 1937 (statsförsl.) mk 8,000,000: -

2. statsunderstöd för anläggning av ar
betsinrättningar (förslagsanslag). T i l l
k o m m e r: a) För anläggningskostnader 
för den av Helsingfors stad å Tervalampi 
lägenhet i Vichtis kommun grundade ar
betsinrättningen har för innevarande år 
reserverats 500,000 mark. Enligt upp
gjorda förhandsberäkningar komma an
läggningskostnaderna för denna inrättning 
att i runt tal uppgå till 12,500,000 mark, 
Därest denna plan godkännes oförändrad, 
bleve statens andel enligt 78 § i fattig
vårdslagen omkring 6,250,000 mark För 
statens andel föreslås upptagandet av 
2,000,000 mark i utgiftsstaten för år 1938. 
b) ]'ör sista posten i kostnaderna för 
den av det utökade jordbruket vid kom
munernas i Nylands län arbetsinrätt
ning nödvändiggjorda nya stallbygg
naden, som för närvarande uppföres enligt 
en av socialministeriet fastställd plan och 
för vilken innevarande år redan beviljats 
328,000 mark, reserveras 200,000 mark. c) 
För statens andel i det till 1,150,000 mark 
uppgående kostnadsförslaget för anlägg
ningskostnaderna för en planerad kvinnlig 
avdelning vid Karelens arbetsinrättning 
har antecknats 50% eller 575,000 mark. 
d) Kommunalförbundet Hämeen työlaitos 
uppför vid arbetsinrättningen i Lamp:is en 
ny ekonomibyggnad i samband med vilken 
inrättas en avdelning för 32 kvinnor. Kost
nadsförslaget slutar å 1,500,000 mark, och 
har anhållan gjorts om statens deltagande 
med 50% . .Såsom statens andel å momentet 
har antecknats 750,000 mark. e) För un
der årets lopp inkommande ansökningar 
om bidrag för mindre tillbyggnader och 
lösegendom med stöd av 78 § i fattigvårds-

50 
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lagen har därjämte observerats 75,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2, 750,000 
mark och 'blir 3,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 77,829: 55 
, 1936 , . . . . . . . . mk 133,205: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 850,000: -

(3). Medellösa barns och unga perso
ners yrkesutbildning. Då den ifrågava
rande utgiften icke mera enligt barn
skyddslagen av den 17 januari 1936 kan 
anses som en utgift för bidrag till fattig
vården, har momentet, uppdelat i två 
skilda moment, överförts till IX och 
XIII kapitlen. Ordningsnumrorna för de 
följande momenten i detta kapitel ändras 
med anledning härav. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,000,000: -
, 1936 , . . . . . . . mk 1,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 2,000,000: -

3 ( 4). Understöd för preventiv fattig
vå1·d. Momentets rubrik har gjorts full
ständigare. Med anslaget hava åt medel
lösa blinda och personer med svag syn 
givits understöd för erhållande av yrkes
undervisning och för anskaffning av ar
betsredskap samt åt lytta för anskaffning 
av proteser och bandager. Då genom barn
förlamningens uppträdande antalet lytta 
har ökats, så att proteser och bandager 
behövas mera än förut, föreslås, att ansla
get ökas med 25,000 mark. 

Momentet slutar å 125,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 87,468: 05 
mk 89,970:
mk 100,000: -

XVII (XV). Understödjande av nykt,e:r
hetiS'- och se:dli:ghetsar:betet samt 

särskilda vårdbidrag. 

1. Nykterhetsundervisnings-, 
nings- och -undersökningsa1·bete. 
tets rubrik har ändrats. 

-upplys
Momen-

2. Undm·stödjande av sedlighetfi_arbetet. 
Åt frälsningsarmen har för upprätthållande 
av ett räddningshem för kvinnor beviljats 
12,000 mark. Då frälsningsarmens verk
samhet på detta område är mycket för
tjänstfull, föresrås att anslaget måtte höjas 
med 13,000 mark för att åt armen kunde 
beviljas i understöd för ett hem för mödrar 
15,000 mark och för ett skyddshem 10,000 
mark eller sammanlagt 25,000 mark. Då 
det belopp, som skall reservems till soci,al
ministeriets disposition, kan minskas med 
1,000 mark, ökas momentets slutsumma med 
12,000 ma.rk till 345,000 mark. 

År 1935 (boks l.) . . . . . . . . mk 333,000: -
, 1936 , . . . . . . . . mk 333,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 333,000: -

(3). Understödjande av blinda. Ansla
get under momentet har överforts till 16 
huvudtiteln. Av denna orsak avgår mo
mentet. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 2,475,000:-

De följande momentens ordningsnummer 
ändras. 

4 ( 5). Understödjande av dövstumma och 
lomhörda. Understödet av 30,000 mark, 
som beviljats åt Kuuromykkäin Auttaja
yhdistys r. y. benämnda förening för 
upprätthållande av ett ålderdomshem för 
dövstumma kvinnor, har varit det un
derstöd, som Å vik ålderdomshem för 
dövstumma kvinnor erhållit. Då detta 
hem upprätthålles av Helsingin kuuro
mykkäin Auttajayhdistys benämnda före
ning, och denna förening, som förut 
existerat såsom en filialavdelning, blivit en 
självständig förening, föreslås, att det un
derstödsbelopp, som beviljats för det ifrå
gavarande ändamålet, överflyttas till Hel
singin kuuromykkäin Auttajayhdistys. A v
g å r: Det belopp av det åt föreningen 
Suomen Kuuromykkäin liitto r. y. särskilt 
beviljade understödet av 30,000 mark, vil-
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ket var avsett för anordnande av en ut
ställning av dövstummas arbeten, kan av
dragas, emedan det icke uppgivits, att nå
gon utställning anordnas år 1938. Däremot 
har åt sagda förbund för anordnande av en 
folkskaleundervisning motsvarande före
läsningsverksamhet för dövstumma reserve
rats 15,000 mark. Minskningen uppgår 
till 15,000 mark. 

T i l l k o m m e r: a) Det understödsbe
lopp av 20,000 mark, som beviljats år 
föreningen Kuuromykkäin Auttajayhdistys 
r. y. för upplysningsarbete bland de döv
stumma samt för transport av dövstumma 
till deras arbetsplats, föreslås höjt till 
30,000 mark, emedan man då kunde främja 
dessa verksamhetsformer, som i vårt land 
ännu äro i sin början. b) År 1929 grun
dade en del dövstumma och personer, som 
ivrade för deras väl, ett tryckeri, vars 
ändamål är att vid sidan av bedrivandet 
av tryckerirörelse utbilda mera utvecklade 
dövstumma för det grafiska området. Då 
det ifrågavarande tryckeriet härigenom 
kommer att hava ur affärssynpunkt sett 
oproportionellt mycket elever, och undervis
ningen av dövstumma elever dessutom är 
mycket svår och erfordrar lång studietid, 
har denna del av undervisningen för tryc
keriet som ett mindre företag blivit myc
ket betungande. Då en sådan verksamhet 
för dövstummas yrkesutbildning är värd 
erkännande och då staten borde understöda 
densamma genom att deltaga i ersättarrdet 
av de utgifter, som företaget åsamkas av 
verksamheten, föreslås, att här måtte upp
tagas ett anslag av 8,000 mark som un
derstöd för dövstummas yrkesundervis
ning i typografi. c) Snomen huonokuu
loisten Huoltoliitto benämnda förbund an
skaffar åt mindre bemedlade lomhörda per
soner hörapparater, meddelar dem anvis
ningar om apparaters användning och ut
arbetar statistik om lomhörda i landet. 
För understödjande av denna verksamhet, 
föreslås beviljande åt förbundet av 25,000 
mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 43,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 28,000 
mark och blir 156,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 38,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 88,000: -
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 128,000: -

(7). Moderskapsunderstöd (förslagsan
slag). Momentet har överförts till ett nytt 
VIII kapitel. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 3,750,000:-

XVIII (XVI). Urtgif.ter, fömnledda av 
al'betarlagsmftningen. 

1. Arbetsförmedlingskostnader (förslags
anslag) . Enligt de för 1937 fastställda 
utgiftsstaterna för kommunernas arbets
förmedlingsbyråer, stiga byråernas utgif
ter år 1937 till sammanlagt 2,358,341 mark, 
vartill dock under innevarande år gjorts 
och ännu kunna göras vissa tillägg. 
statens andel av detta belopp kan 
beräknas stiga till omkring 1,065,000 mark. 
Beloppet av det bidrag, som staten skall 
erlägga för förmedlingar, som arbetsmed
lingsombud fått till stånd, stiger enligt be
räkning till 60,000 mark, och de bidrag, 
som skola erläggas åt föreningar, som be
driva speciell arbetsförmedling, till om
kring 150,000 mark. Då därjämte arbets
förmedlingen för skogsarbetare borde vi
dare utvecklas och på åtgärd av arbetsför
medlingens centralledning allmän reklam 
för arbetsförmedlingen borde i någon mån 
äga rum, till vilka ändamål skulle erford
ras c. 50,000 mark, stege kostnaderna 
för arbetsförmedlingen till sammanlagt 
1,250,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark och blir 1,250,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 418,895:-
, 1936 , mk 445,892: 40 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,200,000: -
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XilX. Förbä.ttmnrde a;v borstadsförhMlan
dena (nytt). 

1. Understöd för förbättrande av bo
stadsförhållandena på landsbygden (reser
vationsanslag). Den 12 februari 1937 till
satte statsrådet en kommitte för att under
söka missförhållandena beträffande bostä
der i landskommunerna samt för att av
giva motiverade förslag till åtgärder f·ör 
deras förbättrande. Uppgiften att för
bättra bostadsförhållandena på landsbyg
den uppdelas i två delar, av vilka den ena 
omfattar avhjälparrdet av bristfälligheter 
och missförhållanden i redan uppförda 
byggnader samt uppförande av nya bostä
der åt sådana familjer, vilka såsom under
hyresgäster bo i andras bostäder (främst 
s. k. inhysingar). Uppgiftens senare del 
åter omfattar åtgärder för mera bestående 
anordnande av bostadsförhållandena på 
landsbygden, såsom utarbetande av bygg
nadsstadga, bostadsinspektionen m. m. s. 
Två undersökningar utföras till grund för 
planerandet av de ifrågavarande åtgär
derna. Den ena undersökningen avser en 
inledande utredning av de missförhållan
den, som råda med avseende å bostadsför
hållandena på landsbygden, med särskild 
hänsyn till kostnaderna för reparations
arbetena. Den andra avser en represen
tativ undersökning angående bostadsförhål
landena på landsbygden i allmänhet, och 
den utföres i 55 kommuner. Fastän un
dersökningarna blott äro i sin början, har 
det redan visat sig nödvändigt, att förbätt
randet av landsbygdens bostadsförhållan
den understödes med statsmedel genom 
beviljande av understöd och lån för repa
rations- och ändringsarbeten och t. o. m. 
för ersättande av gamla, odugliga byggna
der med nya. Dessutom borde även byg
gandet av bostadsgårdar befrämjas med 
särskild hänsyn till att inneboende-systemet 
avskaffas. För en verksamhet av ifråga
varande slag är den nuvarande tidpunkten 

dock icke fördelaktig, emedan byggnads
kostnaderna: äro betydliga, utan bordE' 
verksamheten för förbättrandet av bostads
förhållandena på landsbygden huvudsakli
gen koncentreras till tiden för nästa pe
riod av massarbetslöshet, då byggnadsför
nödenheterna äro billigare och samhäl
let i varje händelse måste sätta allmänna 
arbeten i gång i stor skala för att bereda 
arbete åt arbetslösa. Å andra sidan borde 
den ifrågavarande verksamheten fås i gång 
snarast möjligt delvis, så att de värsta 
missförhållandena kunde avhjälpas och sär
skilt stora familjers bostadsförhållanden 
förbättras, delvis åter för att man skall få 
sådan erfarenhet, att man med stöd av 
densamma kan organisera den under nästa 
kristid skeende vidlyftiga verksamheten 
för förbättrande av landsbygdens bostads
förhållanden på ett sådant sätt, att det 
eftersträvande målet uppnås, och att miss
tag undvikas. Nämnda brådskande verk
samhet för åstadkommande av förbätt
ringar har man tänkt bedriva sålunda, att 
för reparations- och ändringsarbeten å små
folkets egna bostäder huvudsakligen skulle 
beviljas understöd, en viss procent av det 
för arbetet godkända kostnadsförslaget, 
varemot för gamla byggnaders ersät
tande med nya skulle beviljas såväl under
stöd som lån. För förbättrandet av ar
betsgivares arbetarbostäder skulle huvud
sakligen beviljas lån. Understödet skulle 
tilldelas endast arbetsgivare i svag ekono
misk ställning. Understöd och lån skulle 
givas på därom gjorda ansökningar. Vid 
ansökningen skulle fogas en av trovärdig 
yrkesman uppgjord plan jämte ritningar 
och kostnadsförslag. De skulle granskas 
på försorg av sakkunniga, varvid vissa 
miniroifordringar med hänsyn till bygg
nadssättet skulle följas. Understöd och 
lån skulle erläggas i den mån arbetet fram
skrider, vilket förutsätter noggrann kontroll 
av arbetena. 

Med hänvisning till det ovanstående före-
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slås, att för förbättrande av bostadsförhål
landena på landsbygden, med beaktande av, 
:ttt verksamheten främst skulle inriktas på 
förbättr.andet av stora familjers bostads
förhållanden och avhjälpande av de värsta 
missförhå:llandena, i utgiftsstaten för år 
1938 måtte upptagas ett reservationsanslag 
av 15,000,000 mark, varav för egentliga 
understöd och för administrativa utgifter 
för denna förbättringsverksamhet under 
detta moment 12,000,000 mark, och 3,000,000 
mark för byggnadslån under 19 Ht. II: 8 
mom. Då man ännu ej har någon. erfaren
het av det årliga behovet av anslag under 
detta moment, har momentet första ·gången 
upptagits som reserv,a,tionsanslag, men det 
är meningen, att momentet senare skall 
vara fast. 

Momentets slutsumma blir 12,000,000 
mal'lk. 

XX (XVII). Särsiriida ansla:g. 

3. Ersättning för biljettavgifter å stats
järnvägarna. Anslaget visade sig år 1936 
otillräckligt, och därför beviljades ett till
lägg av 10,000 mark. Då utgifterna för 
transport av blinda, dövstumma och lytta 
från hemorterna tillläroanstalterna och till
baka alltfort stiga, föreslås under momentet 
ett tillägg av 10,000 mark. Momentet slu
tar å 130,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 117,785: 50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 125,364: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 120,000: -

4. Utbildande av personer, som ägna sig 
åt social verksamhet. Under de senaste åren 
har momentet kunnat användas endast för 
välfärdsavdelningens kursverksamhet. Ef
ter det socialförvaltningen alltmer utvid
gats, vore det nödvändigt att tid efter 
annan bereda tillfälle för funktionärerna 
vid olika förvaltningsgrenar att göra stu
dieresor även till utlandet och närmast till 

grannländerna. Med beaktande av, 1att den 
ifrågavarande verksamheten även i hem
landet erfordrar mera medel än förut, 
emedan även andra avdelningar än 
välfärdsavdelningen vid ministeriet komma 
att behöva sådana, föreslås ett tillägg av 
15,000 mark under momentet. Moment,et 
slutar å 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 13,475:
mk 14,930:
mk 25,000:-

5. Kostnaderna för internatione-lla ar
betsorganisationen (förslagsanslag). An
slaget har de tre senaste åren varit större 
än förut, främst av den orsaken, att Fin
land varit r,epresenterat vid Internationel'la 
arbetsbyråns förvaltningsråd. Då Finlwnds 
ordinarie plats år 1937 övergår till ett 
annat land, har anslaget minskats till 
120,000 mark. Större nedskärning har ej 
gjorts, emedan det synes ändamålsenligt, 
att vårt land effektivare äm förut deltager 
i Internationella arbetsorganisationens verk
samJJ.et, bl. a. genom at,t sända en större 
representation än på senare tider. Minsk
ningen urnder momentet uppgår således till 
60,000 mark. Momentet slutar å 120,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 19.3,6 

" , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 180,936: 45 
mk 182,856: 65 
mk 180,000:-

6. Särskilda bidrag. A v g å r: Till det 
nya 9 mom. av 14 Ht. I kap. har över
förts anslaget av 35,000 mark, som reser
verats för utgivandet av .Social Tidskrift. 

T i l l k o m m e r: a) Vid sidan av sin 
övriga verksamhet utgiver Föreningen för 
Psykisk hälsa r. f. tidskrifterna Sielun ter
veys och Psykisk hygien. Dessa behandla 
i allmän form aktuella praktiskt-psykolo
giska och psykiatriska spörsmål, för så vitt 
de beröra psykisk hälsovård, uppfostran 
och bekämpande av brottslighet. Då tid
skrifternas verksamhet är soc,ialt betydelse-
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fullt, föreslås, att åt föreningen måtte be
viljas 10,000 ma:rk för deras utgivande, 
vilket belopp har antecknats som tillägg 
till momentet. b) Åt Socialpolit'iska Före
ningen har under detta moment reser
verats ·ett statsbidrag av 10,000 mark. 
Föreningen har såsom en viktig uppgift 
betraktat handhavamdet av de utländska 
förbindelserna på soci,alpolitikens område. 
Därför har föreningen sänt representanter 
till internationella kongr,ess·er och andra 
tillfällen, där sociala frågor dryftats. 
Vidare ha:r föreningen till vårt tland kallat 
framstående utländska nationalekonomer 
och socialpolitiker att hålla föredrag om 
aktuella socialpolitiska frågor. Då denna 
verksamhet måste anses vara viktig, men 
föreningens ekonomiska ställning genom 
densamma blivit svagare, föreslås, att 
föreningens st&tsunderstöd måtte höjas till 
15,000 mark, sålunda, att åt densamma 
för handhavandet av de utländska förbin
delserna skulle beviljas ett tillägg av 5,000 
mark. c) Finska bost<adsreformföreningens 
ändamål är att förena de olik<a intresse
grupperna i bostadspolitiken. Föreningen 
verkar i ·enlighet härmed genom att an
ordna konferenstillfäl·len, byggnadsdagar 
m. fl. tillfällen. För föreningens verksam
het samt för utgifterna för dess publika
tionsverks<amhet föreslås beviljande av ett 
årligt understöd 'av 10,000 mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 25,000 
mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
10,000 mark och blir 139,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 72,537:
mk 90,590:
mk 149,000:-

7. Yrkeskurser för arbetslösa. Då arbets
lösheten i al'lmänhet .och särskilt bland 
unga kvinnor minskats, kan den kurs
verksamhet, som anordnats med under
stöd, beviljade av detta anslag för arbets
lösa kvinnor, unga män och intellektuella 
arbetare, minskas. Momentets slutsumma 
minskas med 500,000 mark och blir 500,000 
mark Tillika har anslaget ändrats ti1l fast. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (strutsförsl.) 

mk 998,963: 80 
mk 985,257: 35 
nik 1,000,000: -

8. Särskilda sakkunniga. Då ministeriet 
utvidgats, har även behovet av anslruget 
ökats. A v denna orsak föreslås under mo
trnentet ett tillägg av 2,000 mark. Momen
tets slutsumma blir 15,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 9,614:
mk 11,095:
mk 13,000:-

• 
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Jij,mförallide tail>lå över utgift,erna under 14 huvudtiteln, sa.mma;ru;,ilillda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

l Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget l 

Ökning + 
l 

år 1935 år 1936 år 1937 Summa 
minskning-

I. Socialministeriet .......... 4,026,951: - 4,254, 782: 55 4,488,900 + 748,400 5,237,300 
II. Försäkringsrådet ........ 902,451: 15 936,537:50 945,600 + 67,200 1,012,800 

III. statens olycksfallsbyrå .... 740,008:50 861,123: 80 1,001,400 + 69,400 1,070,800 
IV. Socialförsäkringen ........ 9,982,270: 30 11,407,941: 40 11,315,000 - 1,035,000 10,280,000 
v. Yrkesinspektionen och ut-

ställningen för arbetarskydd 
och välfärd. . . . . . . . . . . . . . l 2,269,491: 30 2,322,566: 35 2,467,600 - 200 2,467,400 

VI. Inspektionen av vårdverk-
samheten .............. 370,065:65 362,564:50 512,300 + 45,000 h57,300 

VII. Kontrollen över alkoholtill-
verkningen och -hanteringen 1,088,803: 95 1,131,815: - 1,175,000 + 13,300 1,188,300 

VIII. Moderskapsunderstöd .... - - - + 12,000,000 12,000,000 
IX (VIII). Befrämjande av barns och 

~ga personers yrkesutbild-
773,348:- 799,896:30 939,900 + 1,717,200 2,657,100 nmg .................... 

x (IX). Vård- Och undervisnings-
anstalter för andesvaga .. 2,983,001: 55 3,590,987: 80 3,903,400 + 124,200 4,027,600 

XI (X). lJppfostringsanstalterna .. 7,529,610: 65 7,168,844: 90 7,251,500 + 427,700 7,679,200 
XII (XI). Understödjande av barn-

skyddet ................ 10,567,674: 30 12,187,336: 85 13,240,000 - 845,000 12,395,000 
XIII. Vård utgifter, för vilka staten 

i stöd av barnskyddslagen 
skall ersätta kommunerna - - 870,000 - 620,000 250,000 

XIV (XII). statens utgifter för alkoho-
listvården .............. - - 1,000,000 + 970,700 1,970,700 

XV. statens utgiiter för lösdri-
varvården .............. -- - - + 2,184,900 2,184,900 

XVI. Bidrag till fattigvården .. 9, 799,825: - 11,728,396: 20 11,100,000 + 1,775,000 12,875,000 
XVII (XV). Understödjande av nykter-

hets- och sedlighetsarbetet 

[(XIV). 
samt särskilda vårdbidrag 5, 726,893: 05 8,193,223: 30 11;794,000 - 6,185,000 5,609,000 
Vården av de till följd av 
kriget värnlösa .......... 100,000:- - - - -

XVIII (XVI). Utgifter föranledda av ar-
betslagstiftningen ........ 449,303:- 469,080:40 1,235,000 + 50,000 1,285,000 

XIX. Förbättrande av bostads-
förhållandena ............ - - - + 12,000,000 12,000,000 

XX (XVIII). Särskilda anslag ........ 1,427,526: 50 1,441,287: 50 1,537,000 - 543 ,000 994,000 
-Summa l 58,737,223: 90 l 66,856,384: 35 l 74,776,600 l +22,964,800 l 97,741,400 
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Femtonde Huvudtiteln. 

Diverse allmänna utgifter.· 

I. Kos:tnwder för reparation och förnyelse 
av Sltaten!s byg1gnader. 

1. Reparations- och smärre förnyelsear
beten (reservationsanslag). Då anslaget ej 
räckt till för ana arbeten, som skulle ut
föras, har med utförandet av en hel del 
arbeten, som avse byggnadernas bestånd 
och brandsäkerhet fått anstå. I anseende 
till •byggnadernas bristfälliga skick, borde 
anslaget temporärt drygt höjas, så att man 
därefter skulle kunna övergå till den pla
nerade systematiska reparationsverksamhe
ten. Av ·ovannämnd orsak och då såväl ar
betslönerna som prisen .på byggnadsmate
rial hava stigit, föreslås, att under momen
tet beviljas ett tillägg av 5,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 5,000,000 
mark till 22,000,000 mark. 

Ar 1935 (boksl.) ...... m:k 14,382,199: 50 
, 1936 , mk 16,639,979: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 17,000,000:-

H. Särsiki1da anslag. 

3. Kommitteer och sakkunniga (för
slagsanslag). De dagtraktamenten, som en
ligt statsrådets beslut den 16 februari 1928 
tillkomma kommitteernas ordförande och 
medlemmar, äro avsevärt lägre än vad som 
t. ex. stadskommuner och ensk~Lda affärs
företag erlägga för motsvarande uppdrag. 
Pördenskull föreslås, att nämnda dagtrak
tamenten höjas med ungefär 25 %· Där 
kommitte sammanträder i stad, skulle där 
bosatt ordförande tillkomma 125 mark och 
medlem 100 mark i dagtraktamente. An-

norstä·des bosatt ordförande s'kulle erhålla 
175 mark och medlem 150 ma:rlli:. Då kom
mitte sammanträder på landsbygden, :skulle 
motsvarande dagtraktamente utgå med 
resp. 100 maDk Dch 80mark samt 135 mark 
och 110 mark. :Med anledning av de:ssa för
höjningar och i betraktande av, att an
slaget under momentet år efter år över
skddits, observeras ett tillägg av 1,000,000 
mark. Momentet slutar å 2,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,343,844: 40 
, 1936 , ....... mk 2,683,142: 90 
, 1937 (statsförsl.) .... mik 1,500,000:-

7. statsunderstöd åt landskapet Åland 
(förslagsanslag). Momentets rubrik har 
'ändrats. - Under år 1938 förfaller till 
betalning det understöd, som bör utgå åt 
landskapet Åland i enlighet med treårs
avräkningen för åren 1935-1937, vartill, 
med beaktande av till landskapet redan 
utgifna förskott, för .sagda år, beräknat<S 
åtgå 4,000,000 mark. Därjämte :borde i ut
gifts:staten upptagas 6,000,000 mark i för
skott å 1938 års utgifter. 

Momentet<S slutsumma ökas med 4,000,000 
mark till 10,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 6,000,000: --
" 1936 ,, ....... mk 6,000,000:-
, 1937 (statsförs.l.) .... mk 6,000,000:-

8. Ränta å restituerade skattebelopp 
(förslagsanslag). Ett tillägg av 150,000 
mark observeras. Momentet slutar å 
250,000 mar1k. 

År 1936 (hoksl.) ........ mk 447,031: 46 
, 1'9'37 (stat.sförsl.) mk 100,000: -



15 Ht. 401 

9. Representation vid kongresser och 
möten. Antalet av utländska kongresser 
oeh möten, vid vilka Finland borde låta 
representera sig, har år för år ökats, va
dan anslaget för denna representation be
funnits vara otiUräckligt för sitt ändamål. 
Ett tillägg av 100,000 mark har observerats 
under momentet, som slutar å 300,000 
mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 181,356: 50 
" 1936 ,, . . . . . . . . mk 196,903: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000:-

(11). Val av Republikens President 
{förslagsanslag). Momentet utgår ur ut
giftsstaten. 

(12). Förhöjning av statstjänstemäns 
.och -befattningshavm·es avlöningar. Mo
mentet utgår ur utgiftsstaten. 

(13). Understöd åt nödställda finska 
medborgare, vilkas egendom kvarblivit i 
Ryssland (engångsutgift). Momentet ut
går ur utgiftsstaten. 

(14). Bidrag för inrättande av en rå
.sockerfabrik i östra Finland ( engångsut
gift). Momentet utgå·r ur utgiftsstaten. 

( 15). Avskrivningar å utlåningsrörelsen 
{engångsutgift) . J\!Lamentet utgår ur ut
giftsstaten. 

11. statsbidrag åt Finlandsavdelningen 
<tw Nordiska Administrativa Förbundet 
(nytt). Föreningen Nordiska Administra
tiva Föribundet, som !har till uppgi•ft att 
.sammanföra tjänstemän i Danmark (och 
Island), Norge, Sverige och Finland och 
göra dem förtrogna med dessa länders 
administrativa förhållanden ävensom verka 
för genomförande av enhetlighet och refor
mer i dessa länders förvaltning, utgiver i 
detta syfte en särski·ld tidskrift, Nordisk 
Administrativ Tidskrift, samt anordnar 
gemensamma möten, stipendiatutbyte o. s. v. 
Till •kostnaderna för denna verksamhet har 
'Statsrådet, allt sedan Finland år 1920 an
:slöt sig till fönbundet, beviljat bidrag i 
olika former. Närmast har erläggande av 

:3217-37 

Finlands andel i tryckningskostnaderna för 
tidskriften, bidrag till utgifterna för del
tagandet från Finlands sida i förbundets 
a1lmänna möten samt anslag för stipen
diatutbyte mellan medlemsländerna 1rommit 
i fråga. Enär åtminstone tryckningskostna
derna för tidskriften och utgifterna för 
stipendiatutbytet även framdeles komma 
att förbliva årligen åte:rkommande, före
slås, att åt fönbundets Finlandsavdelning 
måtte beviljas ett !bidrag av 25,000 mark 
om året, varvid avdelningen skulle med 
detta anslag bestrida utgifter för tryck
ning av förbundets tidskrift och för sti
pendiatutbytet. Momentet slutar å 25,000 
mark. 

W. Kommunernas andel i .a.lkoholbola.gets 
vi.nst. 

1. Kommunernas andel i alkoholbolagets 
vinst (förslagsanslag). I anseende till folk
mängdens i landet tillväxt upptages ett 
tillägg av 1,000,000 mark. Momentet slu
tar å 44,000,000 mank . 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 43,177,713:
mik 41,627,729:
mik 43,000,000: -

IV. Bidrag ät särskliida kredita.nstlalter för 
lindrande a.v deras lå.nevillkor.. 

1. Ersättning åt Andelskassornas Ocnt
ralkl'editanstalt A. B. för den agioförlust, 
som det s. k. franclånet förorsakat (för
slagsanslag). Till ersättning av denna 
förluSit berä'knas ina1l€s 20,000,000 ma:r!k: 
bliva erforderliga. Momentets slutsumma 
nedgår med 10,000,000 mank ti.U 20,000,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 27,800,851: 60 
, 1936 , mk 24,277,415: 95 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 30,000,000:-

3. Täokande av Osakeyhtiö Maakiin
teistöpankkis förlust (förslagsanslag). I 

51 
• 
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händelse bankens [ån kunna bliva lmnver
.terade på sätt som ·planerats, är det ej ute
slutet, att bankens rörelse ej kommer att 
m~dföra förlust, varför momentet kunde 
utgå ur utgif.tsstaten. Då det emellertid 
ännu ej är känt, huru 1bokslutet kommer 
att gestalta sig, bibehålles momentet, 
minskat till 500,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgåy med 
1,500,000 mark till 500,000 ma:rk. 

År 1937 (statsförsl.) ... mk 2,000,000:-

4. Sänkning av räntan å de av Andels
~O'Ml!O!S Oe,'ntrolkreditom,stalt A. B. be
viljaile lånoon (engångsutgimt). Momentets 
rulbrik hair ändrats. För Andelskassornas 
Centralkreditanstalts vidkommande obser
veras under momentet 2,400,000 mark. 
Momentets slutsumma nedgår med 700,000 
m.arik till 2,400,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ... mik 3,100,000:-

V. .Arlbetslöshetens linidmnde och under
stöd åt 1särsklilda kommuner. 

2. Understöd åt kommuner, som råkat i 
svårigheter (reservationsanslag) (engångs
utgift). De fl.€sta _ av de kommuner, som 

erhållit understöd av anslaget under detta 
moment, befinna sig alltfort i sådant eko
nomiskt .trångmäl, att ull'derstöd av stats
mede1 måste dem lb.eviljas. I anseende tiH 
a1tt sagda lkommrwn·ers el]mnomiB'ka titlBtålnd 
håller plå att :EörbättTals,, kan anslaget dock 
minslms. Momenltet oodgår med 1,000,000 
mark till 131,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) mk 4,000,000: -

3. Understöd åt norra Finlands befolk
ning för lindrande av den tunga, som upp
kommer genom spannmålstullen (engångs
utgift). Ersättning för rå:g och lkorn, S<lm 
vid fattigvården använts uti ekonomiskt 
svaga ikommuner i norra Finland •borde un
der ar 1938 utgå till dessa kommuner en
ligt enahanda grunder som under åren 
1934--1936. För ändamålet har €tt belopp 
av 3,500,000 mark beräiknats ·erforderligt. 
Likaså föreslås, att i utgiftsstaten upptages 
ett anslag av 10,000,000 mark, vilket skulle 
användas enligt av statsrådet fastställda 
allmänna grunder till understöd åt sådana 
familjer i norra Finland, som hava barn 
att försörja. Moment€t slutar å 13,500,000 
mark. 

År 1937 (statsförsl.) .. mk 14,000,000:-

Jäm:fömnde tablå. över utgifterna under 15 huvudifåteln, sammrunstäJlda. kapitelvis 
för år·en 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + J år 1935 år 1936 • år 1937 Summa minskning-

I. Kostnader för reparation 
och förnyelse av statens 
byggnader ............ 14,382,199: 50 16,639,979: 15 17,000,000 + 5,000,000 22,000,000 

II. Särskilda anslag ..•..... 23,133,366: 96 30,206,026: 37 45,086,700 -26,981,700 18,105.000 
III. Kommunernas andel i al-

koholbolagets vinst .... 43,177,713:- 41,627,729:- 43,000,000 + 1,000,000 44,000,000 
IV. Bidrag till särskilda kre- l ditanstalter för lindrande 

av deras lånevillkor .... l 60,719,613: 65 40,775,000 -12,200,000 28,575,000 
v. Arbetslöshetens lindrande ( 

och understöd åt särskilda 
kommuner ............ 47,256,294: 70 J 32,000,000 + 1,500,000 30,500,000 

Summa l 127,949,574:16 l 149,193,348: 17 l 177,861,700 l -34,681,700 l 143,180,000 
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Sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar. 

I. Ordinarie pensi.oneT. 

1. På grund av statstjänst beviljade pen
sioner (förslagsanslag). Utgiften för pen
sioner,. som utgå ur anslaget under detta 
moment, har under de senaste åren så 
ökats, ·att anslaget i fråga måste höjas 
med förslagsvis 4,500,000 mark. Momentet 
slutar å 39,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 33,535,342: 05 
" 193.6 " mk 35,322,411: 20 
, 1937 (statsförs'l.) .. mk 34,500,000:-

2. På grund av kommunal- och försam
lingstjänst beviljade pensioner (förslags
anslag). Då utgifter för dessa pensioner 
år för år ökas, måste anslaget under mo
mentet höjas med förslagsvis 400,000 :m'ark. 
Momentet slutar å 16,500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 15,139,258: 20 
, 1936 , mk 15,684,796: 35 
, 1937 (statsförsl.) mk 16,100,000:-

1. Tidigare beviljade extra pensioner. 
Å pensionerna under detta moment avgår 
under innevarande och nästa år till fö~jd 
av dödsfall m. m. ett ungefär Eka stort 
belopp som under momentet i pensioner 
övergår rfrån följande 2 room. Enär 
från följande 3 och 4 mom. härunder 
övergår 3,300,000 mark i pensioner åt 
jägare och deras anhöriga samt 2,700,000 
mark i pensioner åt krigsinvalider och 

deras anhöriga, måste anslaget under mo
mentet höjas med 6,000,000 mark. Mo
m~mtet slutar å 20,.000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 13,802,869: 88 
, 1936 , mk 13,810,794: 28 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 14,000,000: -

2. Under årets lopp tillkommamde extra 
pensioner. Ur anslaget lhar ej i anseende 
till dess otillräck-lighet kunnat beviljas .pen
sioner ens i a;lla ömmande fall, varförutom 
de beviljade ·pensionerna av samma orsak 
i aillmänhet varit alldeles obetydliga. Då 
dessutom pensioner borde beviljas 'även så
dana förtjänstfulla samhällsfunktionärer, 
som äro i behov av dylikt understöd, ihar 
å momentet antecknats ett tillägg av 
350,000 mark. M'Omentet slutar å 1,500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 731,154: 90 
, :1936 , ....... mk S51,529: 65 
, •1937 (statsförsl.) ... mk 1,150,000:-

(3). Extra pensioner och understöd åt 
jägare och deras anhöriga (reservations
anslag). Dessa pensioner överföras under 
l mom. i detta kapitel. Momentet utgår 
ur utgiftsstaten. 

(4). Extra pensioner och understöd åt 
krigsinvalider och deras anhöriga (reserva
tionsanslag).. Dessa pensioner och under
stöd överföras under l mom. i detta kapi
tel. Momentet utgår ur utgi1ftsstaten. 

3. Understöd åt blinda (nytt). I stats
förslaget för år 1935 upptogs för första 
gången ett anslag till underlättande av 
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medellösa, men arbetsföra blindas utkomst 
genom tilldelande av understöd ur stats
medel. För dessa understöd har därefter 
årligen under 14 Ht. upptagits ett anslag, 
som innevarande år anvisats under 14 Ht. 
XV: 3 med 2,475,000 mark. Understöden 
hava beviljats på grund av beslut, som av 
statsrådet för varj·e år fastställts. Sålunda 
har erfarenlhet i fråga om understöd åt 
blinda vunnits, och hava normer i prak
tiken delvis redan stadgats. Understödens 
årliga beviljande ter sig emellertid för 
understödstagarna obekvämt och ger myn
digheterna mycket arbete. Då understöden 
äro nödvändiga och icke kunna nu indragas, 
har det synts sakenligare, att de skulle 
beviljas att utgå tills vidare på samma sätt 
som extra pensioner. Understöden skulle 'fÖr 
det första året utgå ur detta moment och 
därefter gamla understöd ur l mom. i 
samma kapitel och ur anslag, som för året 
anvisas under nu ifrågavarande moment. 
I anseende härtill har förenämnda anslag 
för innevarande år överförts under detta 
nya moment. Enär man (Vid fördelningen 
av anslaget för innevarande år till följd 
av ökat antal ansökningar om understöd 
varit nöds'akad att sänka de enskilda Ull

derstödsbeloppen så mycket, att medan an
talet personer, som erhållit högsta under
stödsbelopp, 3,000 mark om året, år 1936 
uppgingo till 25 %, motsvarande antal un
der innevaronde år var 10.3 %, samt an
talet personer, som erhållit mera än 1,200 
mark, år 1936 50.2% mot 40:.7% inne
varande år, föreslås, på det att understöd 
må vid stigande antal understödsansöknin
gar kunna beviljas och deras belopp i nå
gon mån höjas, att under momentet obser
veras ett tillägg av 27·5,000 mark. Ur an
slaget måste försändningskostnaderna för 
beviljade understöd fortfarande erläggas åt 

post- och telegrafstyrelsen. Momentet slu
tar å 2,750,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 916,950: -
mk 2,338,2·57: 60 
:m:k 2,475,000:-

LV. Sä.Mkilda. anslag. 

1. Till följd av frihetskriget beviljade 
pensioner och understöd (förslagsan~lag). 
I betraktande av att utgiften för dessa 
pensioner och understöd årligen nedgår, 
kan anslaget under momentet nedbringas 
med förslagsvis 750,000 mark. Momentet 
slutar å 9,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 10,000,946: 35 
, 1936 , ...... mk 9,653,408: 50 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 9,750,000:-

8. Understöd åt anhöriga till värnplik
tiga i aktiv tjän.st (förslagsanslag). Medan 
utgifterna under momentet åren 1930 och 
1931 .överstego 10 milj. mark och år 1932 
utgjorde inemot 9.4 milj. mark, nedgingo 
de år 1933 till c. 6.8 milj. och år 1934 
till c. 5.85 milj. mark till följd därav, att 
genom lagen den 10 februari 1933 utgivan
det av understöd åt andra anhöriga till 
värnpliktig än hustru, barn och föräldrar 
inställdes. Under åren 1935 och 1936 hava 
utgifterna åter stigit, uppenbarligen i an
ledning av de under dessa år anordnade 
repetitionsövningarna. Då till följd av i 
sagda lag vidtagna ändringar under nästa 
år även andra än ovannämnda anhöriga, 
komma att bliva delaktiga av understöd, 
har försvarsministeriet beräknat, att ansla
get under momentet måste höjas med 
4,000,000 mark. Momentet slutar å 
10,000,000 mark. 

År 1935 (•boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 6,391,370: 60 
mk 7,7.55,948: 10 
mk 6,000,{)()(): -
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Jäm:fömnde talblå över utgifterna under 16 huvudtilteln, saiDllWmStälllda. ka.pitellvis 
för ~en 1935-1938. 

Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift Staltsförslaget 

Ökning + l år 1935 år 19!36 är 1937 Summa minskning-

I. Ordinarie pensfoner •..... 48,827,338: 85 51,159,479: 30 50,765,000 + 4,900,000 55,665,000 
II. Extraordinarie pensioner .. 14,534,024: 78 14,662,323: 93 21,150,000 + 3,100,000 24,250,000 

III. Indragningsstaten ........ 1,342,100: 20 1,578,894: 80 1,400,000 - 1,400,000 
IV. Särskilda anslag . ....... 25,659,205: 45 26,577,349: 75 25,141,000 + 3,250,000 28,391,000 

Summa l 90,362,669:28 l 93,978,047: 78 l 98,456,000 l +11,250,000 l 109,706,000 
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Sjuttonde Huvudtiteln. 

Räntor och omkostnader för statsskulden. 

I. Ränta å ut<ländsk skuld. 

I ränta å konsoliderad skuld erfordras 
fö~jande belopp utländsk valuta: 

dollar .................... . 
pund .................... . 
franska francs ........... . 
gulden ................... . 
svenska kronor ........... . 

929,206:-
37,412:-

216,600:-
250,400:-
502,695:-

Liksom innevarande år hava räntemo
menten för respektive lån, förutom 1935 
års dollarlån, vars kurs är 46, beräknwts 
enligt al parikurs, medan under 'huvudtitelns 
III kap. l mom. observerats det agio, som 
uppkommer vid högre inköpskurs för ut
ländsk valuta. Räntemomenten för obliga
tionslånen av åren 1895, 189!8, 1901 och 
1903 hava beräknats sålunda, att från de 
låneavtalsenliga beloppen avdragits räntan 
för inlösta och ur räkenskaperna avförda 
obligationer. 

I enlighet med det ovanstående uppgår 
räntan a utländsk skuld ti1l 55,598,900 
mark, som fördela sig på de skilda momen
ten sålunda: 

1. Ränta å 1889 års 
3 Vz % lån . . . . . . . . . . . . . . 3,996,400: -

2. Ränta å 1895 års 
3%% lån . . . . . . . . . . . . . . 74,400:-

3. Ränta å 1898 års 3% 
lån . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. 1'50,600:-

4. Ränta å 1901 års 
3lf2% lån . .. .. . .. . .. .. . 80,300:-

5. Ränta å 1903 års 
3%% lån . . . . . . . . . . . . . . 31,800:-

6. Ränta å 1923 års 
3 Vz % lån ....... , . . . . . . 11,645,500: -

7. Ränta å 1923 års 
6% lån ................. 17,304,100:-

8. Ränta å 1923 års 5 % 
lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,229,200:-

9. Ränta å 1934 års 
4 Vz % lån . . . . . . . . . . . . . . 5,886,600: -

10. Ränta å 1935 års 4% 
lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,200,000: -

I kap. år 1935 (boksl.) mk 143,615,871: -
I 

" " 
1936 

" 
mk 119,676,250: 25 

I 
" " 

1937 (starts-
försl.). mk 76,828,700: -

Iii. Ränta. å inhemsk skuid. 

I ränta å den i finskt mynt upptagna 
konsoliderade krediten erfordras 116,2.54,500 
mark och i ränta å kortvarig kredit 
approximativt 3,250,000 mark eller inalles 
119,504,500 mark. Denna summa fördelar 
sig på de olika momenten sålunda: 

1. Ränta å det för ersät
tande av krigsskador upp-
tagna obligationslånet . . . . 4,252,200: -

2. Ränta å 1932 års 7 % 
obligationslån för arbetslös-
hetens lindrande . . . . . . . . . . 7,000,000: -

3. Ränta å det hos Aktie-
bolaget Enso-Gutzeit upp-
tagna lånet . . . . . . . . . . . . . . 342,400: -

4. Ränta å det för smugg-
lingens bekämpande upp-
tagna lånet . . . . . . . . . . . . . . 800,000: -
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5. Ränta å 1934 års 
5l;2% obligationslån . . . . . 7,758,600:-

6. Till 1934 års premie-
obligationslån hörande vin-
ster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000: -

7. Ränta å 1935 års 5 % 
.obligationslån . . . . . . . . . . . . 14,104,500: -

8. Till 1935 års premie-
obligationslån hörande vin-
ster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000: -

9. Ränta å 1936 års 
4 l j 2 % obligration-slårn . . . . . ,13,215,600: -

10. Ränta å 1936 års 
andra 4 Y2 % obligationslårn 26,447,900: -

11. Till 1937 års premie-
>Obligationslån hörande · vin-
ster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000: -

12. Ränta å 1937 års 4 % 
.obligationslån . . . . . . . . . . . . 23,400,000: -

13. Ränta å obligations
lånet för betalning av Fin
lands Hypoteksförenings 
gamla avdelnings skUlder . . 3,933,300: -

14. Ränta å de lån, som 
.skola uppläggas år 1938 
(föl'slagsanslag) . . . . . . . . . . 2,000,000: -

15. Ränta å kortvariga 
inhemska lån (förslagsan-
slag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,250,000:-

H kap. år 1935 (boksl.) mk 71,429,575: 15 
II , , 1936 , mk 79,900,532: 30 
n " " 1937 (stats-

först) mk 110,253,700: -

III. övriga. OIDilroStnader för statslån. 

1. Agio, provisioner och övriga omkost
nader för statslånen ( fömlagsanslag). 
Därest do1larkursen år 1938 är 46, kursen 
på gu:lden 215, på franska franc 1,75 ooh 
pundkurse.n 2·2rT, uppstår å den konso
IJ.iderade utlän.dslka SlkWden en ag~oförlust 
av c. 17,000,000• martk. Då under momentet 
därjämte måste observeras utgif,ter i pro
visioner, ~apital·S1änkThingar oC'h .andra om~ 
kostnader, !har ans:la;get beräilmats tiH 
214,000,000 ma'I'k. 

·Moment·et slutar å 214,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . mk 221,293,382: -
" 1936 " mk 143,789,174:
, 1937 (statsförsl.) . . mk 25,000,000: -

Jämfömnde ta.blå. över utgifterna under 17 huvudtiteln, sammanställda kapitelvis 
för åren 1936-1938. 

l Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift l stataförslaget 

år 1935 år 1936 år 1937 Ökning + l Summa minskning-

I. Ränta å utländsk skuld 143,615,871:- 119,676,250: 25 l 76,828,700 -21,229,800 55,598,900 
II. Ränta å inhemsk skuld 71,429,575: 15 79,900,532: 30 110,253,700 + 9,250,800 119,504,500 

III. Övriga omkostnader för 
statslån .............. 221,293,382: - 143,789,174:- 25,000,000 - 1,000,000 24,000,000 

Summa l 436,338,828: 15 l 343,365,956: 55 l 212,082,400 l -12,979,000 1 199,103,400 
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Adertonde Huvudtiteln. 

Statens affärsverksamhet samt skogs· och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrättninga~ 

S t a t s j ä r n v ä g a r n a. 

I. Järnvägsstyrelsen. 

1. Avlöningar. T i IJ.l k o m m e •r: a) För 
le löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II 'kap. 
12 mom., edordras i grundlönstillägg 
403,200 mark. b) Enlig.t vid p.ropositio
nen fogad bilaga an tooknas i grundlöns
tillägg 309,000 mark och i ålderstillägg 
30,900 mark eller sammanilagt 339,900 
mark. c) För ålders- och familjetillägg 
föreslås 1beviljande av 326,000 mark, d) 
Med anledning av ar!betenas ökning före
slås, att vid tra:fik!byrån jnrättas 1 andra 
klaElS 1bokb:ållartjänst av högre avlönings
klass, g.rundlön 27,000 mark. d) 'För upp
förande av tjänster och befattningar .på 
ordinarie stat föresläs inrättandet av cföl
jande nya tjänster och befattningar: 

vid banavdelningen: 

3 baningenjörer av andra 
'klass, grundlön a 57,000 : - 171,000 : -

l kontorsbiträde av andra av
iJ.öningsklassen . . . . . . . . . . . . 19,500:-

vid maskinavdelningen: 

3. maskiningenjörer ·av andra 
klass, grundlön a 57,000:- 171,000:-

vid tariffavdelningen: 

10 kontorsbiträden av andra 
avlöningsklass, grundlön å 
·19;500:- ................ 195.000:-

Summa mk 556,500:-

iSamtidigt som med anledning av de 
ovannämnda .tjänsterna och befattningar
nas uppförande på ordinarie stat det cför 
avlönande av extra: personal anvisade an
slaget under 18 H t. I : 2 mom. minskas med 
53r5,200 mark, observeras 'här ett tillägg av 
556,500 mark. e) Enär kontorschefens vid 
statistiska byrån grundlön, trots den inne
varande år skedda löneförhöjningen, allt 
ännu i jämförelse med andra motsvarande 
tjänter är i lägre avlöningsklass än vad 
den billigtvis borde vara, föreslås, att 
tjänsten 'höjes till VI avlöningsklassen,. 
grundlön 63,000 mark, men att det åt 
tjänstens nuvarande innehavare beviljade 
personella lönetiHägget av 4,500 mark in
neslutes i förhöjningen, varför tillägget 
blir endast ·1;500 mark. - Tillägg.en utgöra 
sammanlagt 1,654,100 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1;654,100 
mark ocrh iblir 17,002,500 mark. 

År 1935 (iboksl.) ...... mk 14,730,761: 2& 
, 1936 , mk! 14,782,576: 5& 
, 1937 (statsförsl.) mk 15,348,400:-
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2. Arvoden åt extr·a personal (förslags
aTh'llag). A v g å r: Under förutsättning, 
att de under punkt d) i motiveringen till 
föregående moment föreslagna nya tjän
sterna och berfattningarna inrättas, kan an
slaget minskas med 535,200 mark. 

'Tillkommer: a) Avlöningar åt extra 
ingenjörer :hava erlagts såväl av ansla,get 
under detta moment som av vederbörande 
arbetsanslag. Med anledning av en av 
statsrevisorerna gjord anmärkning föreslås, 
att de härefter erläggas enbart av anslaget 
under detta moment. .Sagda arvoden hava 
beräknats stiga vid maskin'avdelningen .till 
1,050,000 mark och vid banavdelningen till 
1,500,000 mark eller sammanlagt 2,550,000 
mark. Då för ändamålet i innevarande års 
statsförslag finnes 1,144,000 mark till för
fogande, föreslås ett tillägg av 1,406,000 
mark. b) statsjärnvägarnas annonsin.
komster stego senaste år till nära 400,000 
mark. För anskaffning av annonser er
lades anskaffningspremier till ett belopp 
av 67,ÖOO mark. Då härför ej finnes något 
särskilt anslag, föreslås, att för ändamå:let 
här beviljas 80,000 mark för nästa år. -
Tillä:ggen utgöra sammanlagt 1,486,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 950,800 
mark till 4,027,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,725,873:70 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,831,316: 60 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,076,600:-

3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag). Då 
utgifterna senaste år varit stör.re än an
slaget för innevarande år, föreslås under 
momentet ett tillägg av 20,000 mark, var
för momentet slutar å 205,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) ..... 

mk 164,473:70 
mk 201,63.7: 50 
mk 185,000: -

6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag), 
De av ordinarie pensioner förpnledda ut-

3217-37 

gifterna hava vid statsjärnvägarna i deras 
helhet under åren 1929-1936 ökats med 
i medeltal 9.s % i året. Under detta mo
ment föreslås ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,0')0 
mark och blir 1,120,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk e:n,815: -
, 1936 , . . . . . . . mk 945,137: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,070,000:-

9. Yrkesundervisning. Anslage~ under 
momentet kan minskas med 63,600 mark, 
varför momentet slutar å 200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " " 1937 (statsförsl.) 

mk 122,928 : 60 
mk 168,303: -
mk 263,60'CI:-

10. Expensmedel. T i Il k o m m e l': a) 
För anskaffning av nya räknemaskiner och 
för komplettering av inventarierna erford
ras under momentet ett tillägg av 81,000 
mark, och härav antecknas 65,000 mark 
såsom engångsutgift. b) Den av arbetets 
ökning föranledda större förbrukningen av 
kontorsförnödenheter föranleder ett utgifts
tillägg av 24,000 mark. - Tilläggen utgöra 
sammanlagt 105,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 105,000 
mark, varav 65,000 mar'k är engångsutgift, 
och blir 713,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 566,897 : 15 
mk 669,593:
mk 608,000:-

12. Värme, lyse, vatten och renhållning 
{förslagsanslag). T i ll k o m m e r: a) Med 
anledning av prisstegringen på stenkol, och 
då tillbyggnaden till förvaltningsbyggna
den blir färdig, föreslås ett tillägg av 
100,000 mark. b) Med anledning av pris
stegringen på ·elektriska lampor, och an
nan elektrisk materiel föreslås ett iillägg 
I}IV 15,000 mark. 

52 



410 18 Bt. 

Momentets slutsumma ökas med 115,000 
mark till 635,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 452,526: 40 
" 1936 " ........ m.k 499,908: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 520,000:-

13. Tryckningskostnader. På grund av
anslagets otillräckli~het föreslås ett tillägg 
av 10,000 mark, varför momentets slut
summa blir 210,000 ma:vk. 

År 193•5 (iboksl.) ........ mk 199,871: 70 
, 1·936 , . . . . . . . . mk 208,356: 80 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000:-

14. Diverse utgiftM·. A v g å r: a) An
slaget för berättelsen om statsjärnvägarnas 
utveckling 1912-1937 avgår, minskning 
150,000 mark. ib) Engångsanslaget för 
statsjärnvägarnas 7•5-årsfest avgår, minsk
ning 50,000 mark. - Minskningarna sam
manlagt 200,000 mark. 

Tillkommer: a) Föreslås, att till 
det anslag av 100,000 matk, som under 
detta moment anvisats för understödande 
av inom järnvägspersonalen verkande 

statistiska maskiner 

föreningar och läsestugor, beviljas ett till
lägg av 20,000 mark. ib) Till annonskost
nader finnes för innevarande år ett an
slag av 330,000 mark till förfogande, varav 
60,000 ma11k beräknats erfordras för 
publicering av annonser av officiell natur 
och 270,000 mark för publicering av tid
ta;beller. Enligt uppgjorda !beräkningar 
erfordras för publicering av tidtwbeller 
nästa iir 390,000 mark, varför för ända
målet föreslås ibeviljande av ett tillägg av 
120,000 mark. - Tilläggen utgöra sam
manlagt 140,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 60,000 
mark till 1,548,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,167,767: 60 
, 1936 , ....... mk 1,014,343: 50 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,608,000:-

15. Amorteringar. Statistiska maskiner 
amorteras fortfarande med 25 % och an
nan egendom likaså fortfarande med 10%
Egendomens värde, amorteringsprocenterna 
och •amorteringsbeloppen komma år 1938 
att vara följande: 

1,007,000 mk 25% 252,000 mk 
övriga inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,000 mk 10 % 52,000 mk 

---------------------------------------
Momentets slutsumma nedgår med 35,000 

mark .till 304,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 223,000:-
" 1936 " ........ m.k 181,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 339,000:-

n. Järnvägarnas linjeförvaltning och 
driftutgifter. 

P ersanalutgifter. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 

1,529,000 mk 304,000 mk 

utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., • erfordras i grundlönstillägg 
8,449,500 mark. b) Enligt vid propositio
nen fogad ibilaga ·antecknas i g.rundlönstill
lägg 2,914,·500 mark o0h i ålderstillägg 
291,400 eHer inalles 3,205,900 mark. c) Med 
anledning av bannätets utvidgning före
slås, att för organisationen av tjänster och 
befattningar vid banavdelningen inrättas 2 
till första avlöningsklassen hörande banmäs
tartjänster av första klass, grundlön 28,500 
mark, l •andra klass banmästartjänst, grund
lön 25,500 mark och 10 banvaktsbefattnin
gar, grundlön 15,600 mark, tillägg samman-
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lagt 238,500 mark. d) Med anledning av 
trafikö~ningen och då en avsevärd del av 
lokomotivmännen redan förut är rpå extra 
stat, föreslås inrättandet av 100 lokomotiv
förarbefattningar av andra klass, grundlön 
25,500 mark, oeh 100 lo:komotiveldarbefatt
ningar, grundlön 21,000 mark, tillägg för 
dessa ändamål sammanlagt 4,650,000 mark. 
e) Vid trafikplatserna vid de nya ibanorna 
Björnehorg-Haapamäki och Tainion
koski-Elisenvaara föreslås inrättandet av 
4 stationsmästartjänster, grundlön 25,500 
mark; tillägg 102,000 mark. f) Med anled
ning av ökningen i trafiken och öppnan
det av nya trafikplatser för trafik föreslås 
inrättandet av 10 telegrafisttjänster av 
andra avlöningsklassen, grundlön 24,000 
mark; tillägg 240,000 mark. g) Vid La:hti 
station, där ett fullständigt ställverk instal
lerats, föreslås inrättande av 3 ställverks
karlsbefattningar av ,första a:vlöningsklas
sen, grundlön 22,500 mark, tillägg 67,500 
mark. h) Med anledning av den avsevärda 
ökning av trafiken, som industriinrättnin
garna och turismen föranlett, föreslås, att 
Kemi station av tredje klass måtte ändras 
till station av andra klass, varav följer ett 
tillägg av 9,000 mark. i) Såsom chefer för 
telegrafteknikerdistrikten fungera, förutom 
i ett distrikt, telegraftekniker av andra 
klass. I fyra telegrafteknikerdistri>kt, näm
ligen i dem, vi~kas chefers stationsorter äro 
Helsingfors, Riihimäki, Tammerfors och 
Kouvola, har dessas arbetsmängd mä:vk
bart vuxit därigenom, att signalanordnin
garna avsevärt ökats och skötseln av be
lysningsanordningarna överförts till tele
grafteknikerna. Med anledning härav, 
oeih ·då skötseln av sagda anordningar av 
dem, som 'handhava ·densamma, erforurar 
mångsidig sakkunskap, föreslås, att nämnda 
distrikts chefers telegrafteknikertjäTIBter av 
andra klass ombildas till telegraftekniker
tjänster av första k1ass o0h högre avlönings
klass, varav föranledes ett tillägg av 18,000 
mark. j) Enär man, då trafiken på stats-

Jarnvägarna tilltager oeh verksamheten på 
olika områden utvidgas, har för arbetenas 
rationella utförande måst öka personalen, 
har detta främst skett genom att antaga 
extra arbetskraft. Erfarenheten har under 
de gångna tiderna utvisat, att en /beaktans
värt stor del av den extra personalen, obe
roende av växlingarna i trafiken, har varit 
b'ehövlig 'hela året. Av flere orsruker, och 
särskilt under verkan av den för några år 
sedan rådande kristiden, då man på allt 
sätt försökte undvika ökningar i statsut
gifterna, hava dessa extra ibefattnings
havare, fastän de varit alldeles nödvändiga 
för järnvägarnas regeLbundna verksamh'et, 
i allmänhet kval'blivit i sin förra ställning 
och kunnat få en ordinarie >befattning blott 
när en sådan blivit ~edig genom förra inne
havarens avgång. En följd av det ovan
sagda är, att en oproportionerligt stor del 
av personalen är extra, och att synner
ligen många hava måst vänta t. o. m. 
inemot tjugu år, innan de blivit ordinarie. 
Såsom exempel hänpå anföras nedan vissa 
upplysande siffror. Vid linjeförvaltnin
gens olika avdelningar finnas .58 ordinarie 
kontorsbiträden, under det att där tjänst
göra 215 extra. Ordinarie lokomotivförare 
oeh -eldare finnas till ett anta1 av inalles 
2,019 och extra inalles 900, av dessa loko
motiveldare över 600. De ordinarie tele
gl'afmontörerna äro 15, och de extra även
som arbetare med månadslön över 30. De 
ordinarie vagnsrevisorerna och -smörjarna 
äro 292 och de extra över 100. Vid rna
skinavdelningen !finnas iblott 20 ordinarie 
.vaktkarlar, men över 100 extra. Vid tra
fikavdelningen åter ~har det vid flere sta-
tioner funnits praktikanter, som i åratal 
skött ordinarie tjänsteturer. Sådana fun
nos senaste år till ett antal av c. 160, av 
dem 76 sådana, som för praktikants lön 
sköta ordinarie tj·änsteniäns åligganden. 
För närvarande finnas 256 extra konduk
törer eller c. 37 % av antalet ordinarie 
överkonduktörer och konduktörer. De 
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ordinarie stationskarlarna äro för närva
rande 2,4'54 samt de vid tåg- och stations
tjänst'er fungerande extra något över 1,000. 
Då såväl billighetsskäl som järnvägarnas 
egen fördel kräver, att 'härutinnan en nö
dig förbättring fås till stånd, föreslås, att 

största möjliga antal av dessa extra befatt
ningar ombildas till ordinarie. De tjänster 
och befattningar, som denna gång föreslås 
till uppförande på ordinarie stat, uppräk
nas i nedanstående förteckning: 

Banavdelningen: 

6 kontorsbiträden av andra avlönings-
klassen ....... ; .................... a 19,500:-

M askinavdelningen. 

150 lokomotiveldare 
150 lokomotiveldare 

•••• o o ••••••• •'• ••••• 

10 telegramontörer av andra avlönings-

a 25,500:
a 21,ooo:-

klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 21,000: -
5 kontorsbiträden av andra avlönings-

klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 19,500: -
20 vagnssmörjare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 18,000: -
30 vaktkarlar ......................... a 16,800:-

Trafikavdelning en: 

50 telegrafister av andra avlöningsklas-
sen ................. '• ............. a 24,000:-

20 kontorsbiträden av andra avlönings-
klassen ............. , .............. a 19,500:-

100 konduktörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 24,000: -
200 tågkarlar .......................... a 19,·500:-
300 stationskaDiar av tredje avlöningsklas-

sen a 16,800:-

Förrådsavdelning en. 

117,000:-

3,825,000: -
3,150,000: -

210,000:-

97,500:-
360,000:-
504,000:-

1,200,000: -

390,000:-
2,400,000: -
3,900,000: -

5,040,000: -

l kontorSbiträ,(le av andra avlöningsklassen . . . . . . . . 19,500: -

Tillägget utgör 21,213,000 . mark, och 
motsvaras av en minskning av 19,796,·600 
mark under 18 Ht. II: 2 mom. k) För 
höjning av innehavares av tjänster och be
fattningar vid järnvägarnas linjeförvalt
ning grundlöner på i bilaga anfört sätt 
föresiås ett tillägg av 3,205,900 mark. l) 

----------------------------Summa mk 21,213,000: -

Anslaget för utbetalande av unifomnsbi
dmg föresl'ås höjt med 77,000 mark. -
Tilläggen uppgå sammanlagt till 38,270,400 
mark, med vilket belopp momentets slut
summa borde ökas. Då emellertid en stor 
del av de föreslagna nya tjänsterna och 
befattningarna ej hinner besättas förrän 
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senare under loppet av nästa år och i 
utgiJftsstaten upptagna avlöningsutgifter 
~lunda inbesparas, kan den till 3,000,000 
mark uppgående besparing, som beräknats 
uppstå genom ·lön, som innehållits under 
sjukledighet och annan tjänstledighet, upp
skattats till 1,800,000 mark större än •för 
närvarande, varför såsom tillägg antecknas 
36,470,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
36,470,400 mark till 313,429,~00 mark. 

År 1935 (hoksl.) ..... mk 269,855,341: 15 
" 193·6 " :mk 271,689,077: 15 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 27,6,958,800:-

2. Arvoden åt extra personal och arbets
kraft (förs·lagsanslag). A v gå r: Under 
förutsättning, att de under punkt j) i 
motiveringen till föregående moment ·före
slagna nya tjänsterna och befattningarna 
inrättas, kan ·från anslaget under detta mo
ment avdragas 19,796,,600 mark. 

T i l l k o m m e r: a) De ·vid den av järn
vägarna hedrivna automobiltrafiken avlö
nade chaufförerna hava hittills avlönats 
delvis med anslagsmedel från lediga sta
tionskarls- och tågkarlsbefattningar, delvis 
med anslag, som observerats under detta 
moment. Föreslås, att under detta moment 
anvisas ett särskilt anslag för ·avlönande av 
c. 90 ~haurfförer. Linjeautomobilchauf-fö
rernas arvoden hava beräknats till 16;800 
oc:h 21,000 mark, beroende på tjänstetiden, 
förmågan och aflbetsintensiteten, och last
automobilchaufförernas arvoden enligt 
samma grunder till15,,600 och 19,500 mark. 
Härav fömnledes ett <tiLlägg av 1,800,000 
mark. b) Till arwoden åt perrong- och 
grindvakter, till vilket ändamål år 1936 åt
gick 1,073,418 mark, beräknas år 1938 er
fordras 1,1:20,000 mark; tillägget utgör 
80,000 mark. e) statronsstäderskornas ar
vuoden, vilka år 193·6 stego till 1,602,282 
mark, och för vilka i statsförslaget .för 
år 1937 upptagits 1,700,000 mark, be
räknas för nästa år till 1,770,000 mark; 

tillägget utgör 70,000 mark. d) För vagns
rengöring, vartill i statsförslaget för inne
varande år anvisats 3,700,000 mark, beräk
nas nästa år erfordras ett tillägg av 200,000 
mark. e) Till ,förrådsavdelningens anslag 
för avlönande av extra personal föresrås 
ett tillägg av 44,000 mark. Tilläggen ut
göra sammanlagt 2,194,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
17,r602,600 mark till 35,255,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 40,417,023: 15 
, 1936 , mk 46,938,089: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 52,857,600: ---.. 

3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag). Ut
gifterna under detta moment voro senaste 
år redan omkring 800,000 mark större än 
anslaget för innevarande år. Under mo
mentet ,föres1ås ett tiLlägg av 1,730,000 
mark, varför momentet slutar å 18,500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 16,387,773: 75 
, 193,6 , mk 17,590,087: 60 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 16,770,000: -

4. Tjänstgöringspenningar och premier 
för inbesparande av förnödenheter (för
slagsanslag). Tillkommer: a) Utgif
terna för tjänstgöringspenningar, som di
rekt bero av trafikväxlingarna, stego år 
193<6 till sammanlagt 9,114,220 mark. An
slaget för innevarande år är 9,000,000. 
mark. Med anledning av tra·fikens tiH
växt ,föreslås ett tillägg av 1,200,000 mark. 
b) I :premier för inbesparande av 'förnö
denheter erlades senaste år 568,523 mark. 
Då anslaget för innevarande år är blott 
550,000 mark, föreslås ett tillägg av 50,000 
mark. Tilläggen utgöra sammanlagt 
1,250,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,250,000 
mark och blir 10,810,000 mark. 

År'1935 (iboksl.) ....... mk 8,9,24,943:-
, 1936 , ....... mk 9,683,493:-
, 1937 (statsförsl.) .fik 9,560,000:-
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7. Extraordinarie pensioner (förslags
anslag. Anslaget kan minskas med 
440,000 mark. De .pensioner, som utgå 
ur anslaget under momentet, erläggas det 
år, då de beviljas, av anslaget under 
16 Ht. II: 2 mom., och överföras ·först där
e:i)ter i avseende å utbetalning ti1l anslaget 
under detta moment. :Då deras belopp 
under sådana omständigheter !beror därav, 
huru royeket pensioner som ibeviljats från 
det under sistnämnda moment upptagna 
fasta anslaget, kan anslaget under detta 
moment vara 'förslagsanslag, och föresläs, 
att detsamma ändras till sådant. 

Momentets slutsumma nedgår med 
440,000 mark oeh blir 2,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... :mk 2,048,478: 55 
, 1936 , ....... mk 1,996,732: 65 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,440,000:-

8. Bidrag till pensionsinrättningen (för
slagsanslag). Bidraget utgår författnings
enligt med 60% av !beloppet av de pen
sioner, som pensionsinrättningen d'ör var:je 
år erlägger åt delägares änkor och ibarn. 
Ett tillägg av 100,000 mark till anslaget 
föreslås, att momentet slutar å 3,525,000 
mark. 

År '1935 (boksl.) . . . . . . . mk 3,032,507: 50 
" 1936 " . . . . . . . :mik 3,190,808: 65 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,425,000:-

9. Skadestånd för olycksfall (förslags
anslag). Ett tillägg av 100,000 mark före
slås. 

Ar 1936 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark och blir 2,100,000 marile 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 2,129,404: 50 
, 1936 , ....... mk 2,085,047: 35 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,000,000:-

Inventarier och driftmaterialier. 

11. Komplettering och underhåll av in
ventarier jämte inventeringskostwader. Då 
inventarierna ansenligt kompletterats och 
då prisen på förnödenheter samt arbetslö
nerna stigit, •föreslås under momentet ett 
tilJ:ägg av 3~60,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 360,000 
mark oeh blir 3,330,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 3,441,439:-
, 1936 , ....... mk 2,974,762: 90 
, 1937 (statsförsl.) .... mik 2,970,000:-

12. Kowtorsmaterialier. Med anl~dning 
av den av spårlängdens tillväxt förorsaJkade 
ökningen av al'lbetet, trafikens ökning, öpp
nandet av nya trafikplatser för trafik: och 
prisstegringarna föreslås under momentet 
ett tillägg av 36,000 mark, varför momen
tets slutsumma 'blir 396,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ m:k 324,892: 65 
" 1936 " . . . . . . . . mk 353,009: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 360,000:-

13. Bränsle (förslagsanslag). T i 11 :k o m
m e r: a) Lo•komotivens och motorvagnar
nas bränsleföl1brukning år 1936 och den 
·berålknade förbrukningen samt de erforder
liga anslagen för år 1938 framgå av ne
danstående tabell: 

År 1938 

Bränsle Förbrukad 
mängd 

Erlagt pris Beräknad 
förbrukning 

Beräkna t pris 

Ved, m3 .............. 1,419,968 
Stenkol, ton . . . . . . . . . . 84,998 
Torv och trålbriketter .. 
Petroleum och bensin .. 

Summa 

69,767,052: 35 
20,127,135:-
1,193,710:-

577,448:-

91,665,345: 35 

1,200,000 ·68: -
170,000 342:-

81,600,000: -
58,140,000:-
1,4'60,000: -

800,000:-

142,000,000:-
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Då anslaget för lokomotivens och motor
vagnarnas ibränsle år 1937 uppgår till 
106,092,000 mark, erfordras således för än
damålet ett tillägg av 3'5,908,000 mark. 
ib) För annan 1bränslekonsumtion, varför 
innevarande år anvisats 7,745,000 mark, er
fordras med anledning av ökad förbruk
ning oeh prisstegringar tillägg av inalles 
1,8'50,000 ma11k. - Tilläggen utgöra sam· 
manlagt 37,758,000 mark. 

Momentets slutsumma akas med 
37,758,000 mark och 1blir 151,595,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... mk 86,745,065: 25 
" 193'6 " mk 99,295,362: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 113,837,000:-

14. Övriga driftma;terialier ooh diverse 
anskaffning (förslagsanslag). Med anled-

ning av den ökade förbrukningen och pris
stegringarna före8lås under momentet ett 
tillägg av 2,'500,000 mark, varför momentet 
slutar å 17,895,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 14,889,844:30 
, 1936 , mk 15,866,286 : 50 
, 1937 (statsförsl.) .. mk '15,395,000:-

Bana och byggnader. 

15. Underhåll av bana och banområde 
samt byggnader (förslagsanslag). T i l l
k o m m e r: a) De av banavdelningens be
räkn~ade utgifter, som skola erläggas av 
anslaget under detta moment, och för
bru'kningen år 1936 framgå ur nedan
stående t31blå : 

Förbrukning Anslag Föreslås för Ökning+ 
år 1936 år 1937 år 1938 minskning-

mk. m k. m k. m k. 

Grundbyggnad ............... 7,212,711 6,850,000 8,000,000 + 1,150,000 
Grusning och uträtning av 

spår o ••• o ••••••• o. o ••••• o o 14,687,464 13,700,000 16,400,000 + 2,700,000 
Sliprar • o ••••••••••••••••••• 20,157,832 22,000,000 27,500,000 + 5,500,000 
Skenor, växlar och fasta buf-

fertar ..................... 4,591,567 5,500,000 4,700,000 800,000 
Underhåll av byggnader o o o o. o 12,294,755 10,000,000 13,000,000 + 3,000,000 

Summa 58,944,329 58,050,000 69,600,000 + 11,550,000 

ökningen beror del vis därpå, a t t inne
varande år omkring 100 km nya banor 
bliva färdiga, delvis därpå, att arbets
lönerna och förnödenheterna fortfarande 
uppvisa stigande tendens. Likaså kräver 
ökningen av tågens farhastighet bättre 
ballastering än förut. Av sistnämnda or
sak har man till ballast börjat använda 
krossad sten eller s. k. makadam, varmed 
man under de par senaste åren även belagt 
kortare banstumpar. Då man av makadam 
såsom ballast fått goda resultat och den 
framdeles minskar banans reparationskost
nader, har man planerat att använda den
samma i större utsträckning än förut. Med 
anledning av stegringarna av sliprarnas 

pris och av arbetskostnaderna för ombyte 
av desamma beräknas de av ombytet av 
sliprar föranledda kostnaderna stiga till 
27,500,000 mark. Tillägg 5,500,000 mark. 
Då även prisen på andra förnödenheter sti
git, och då för underhåll av byggnader med 
anledning av de talrika arbeten, som måste 
utföras, bör anvisas 3,000,000 mark mera 
än för innevarande år, stiga kostnaderna 
vid banavdelningen med 11,550,000 mark. 
b) Maskina vdelning~ens utgifter stego se
naste år tiH 730,527 mark; anslaget för 
år 1937 är 550,000 mark. Enär till maskin
avdelningen överförts även 1ågtryckspan
norna, kommer förbrukningen för maskin
avdelningens del att stiga. Då dessutom 
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vattenåtgången och således även pump
verkens arbete och konsUJmtion står i pro
portion tiU trafiken, beräknas, att under 
momentet erfordras 850,000 mark. Ett till
lägg av 300,000 mark föreslås. Tilläggen 
uppgå till sammanlagt 11,850,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 11,850,000 
mark och blir 70,450,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 56,195,170: 95 
mk 59,674,855:85 
mk 58,600,000: -

16. Underhåll av anläggningar föt· elekt
risk drift jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon (förslagsanslag). Med 
anledning av utv1dgandet av statsjärnvä
garnas såväl stark- som svagströmsnät 
föreslås under momentet ett tillägg av 
250,000 mark. 

iMomerrtet slutar å 3,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,837,834: 40 
, 1936 , . . . . . . . mk 3,182,559: -
, 1937 (statsförsl.) mk 2,950,000:-

17. Underhåll av signal- och säkerhets
anordningar (förslagsanslag). Med an:led
ning av ö'kningen av säkerhetsanordnin
garna och den av signalreglementets för
nyande föranledda förnyelsen av signal
tecknen föreslås ett tillägg av 200,000 mark. 

·Momentet slutar å 2,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,594,145:05 
, 1936 , . . . . . . . mk 1,666,505 : -
, 1937 ( statsförsl.) . . . . mk 1,800,000:-

18. Snö- och isröjning (förslagsanslag). 
Med anledning av den ökade spårlängden 
och då anslaget även under normala vint
rar visat sig ·otillräekligt, föreslås under 
momentet ett tillägg av 775,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 775,000 
mark och blir 4,475,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,327,746: 50 
, 1936 , ....... mk 4,705,701: 60 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,700,000:-

Rörlig materiel. 

19. Underhåll av rörlig materiel, arbets
maskiner och maskinella anordningar (för
slagsanslag). T i 11 k o m m e r: a) Anta
let vagnsaxelkilometer var senaste år 
1,042,024,000 och beräknas för nästa år 
till i runt tal 1,100,000,000. Reparations
kostnaderna för den rörliga materielen 
stego senaste år till mk 75: 32 per tusen 
vagnsaxelkilometer och år 1938 heraknas 
de uppgå till 82 mark per sagda enhet. 
Anslaget för reparationskostnader bleve då 
1,100,000 X 82 = 90,200,000 mark eller i 
runt tal 90,000,000 mark. Av detta belopp 
skulle användas till: 

underhåll av lokomotiv ...... . 45,600,000 
1,200,000 

13,200,000 
30,000,000 

" 
, motorvagnar ... . 

" 
, personvagnar ... . 

" 
, godsvagnar ..... . 

Summa mk 90,000,000 

Under förutsättning av att det av inne
varande års anslag under detta moment 
till ministeriets för kommunikationsväsen
det och allmänna arbetena förfogande 
ställda beloppet av 3,000,000 mark i sin 
helhet under årets lopp blir anvisat för 
underhåll av den rörliga materielen och 
att detta år sålunda till förfogande för 
ändamålet stå 79,800,000 mark, utgör till
lägget för nästa år 10,200,000 mark. b) 
Då en stor del av såväl linje- som last
automobilerna är i ett sådant skick, att 
grundliga reparationer äro nödvändiga, 
föreslås, att till det för underhåll av auto
mobiler anvisade anslaget måtte beviljas 
ett tillägg av 500,000 mark. c) Till det 
för underhåll av arbetsmaskiner och maski
nella inrättningar beviljade anslaget före
slås ett tillägg på 50,000 mark. - Tilläg
gen utgöra sammanlagt 10,7<50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 10,750,000 
mark och blir 92,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 74,996,502:90 
, 1936 , mk 79,967,274:.30 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 81,250,000:-
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20. Ersättning för begagnande av främ
mande rörlig materiel (förslagsanslag). An
.slaget under momentet kan minskas med 
100,000 mark, och momentet slutar å 
200,000 mark 

År 1935 (boksl.) ........ mk 56,646:50 
, 1936 , . . . . . . . . mk 73,062: 25 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000:-

övriga sakutgifter. 

21. Tryckningskostnader. Med anledning 
av prisstegringen på papper föres~ås ett 
tillägg till anslaget av 100,000 mark, var
för momentets slutsumma blir 2,600,000 
mark. 

År 19-35 (boksl.) . . . . . . . mk 2,376,0-32: 55 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,283,039: 20 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 2,500,000:-

22. skadeersättningar (förslagsanslag) o 

Anslaget kan minskas med 100,000 mark 
och momentet slutar å 350,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 319,238:70 
, 1936 , . . . . . . . . mk 299,413: 15 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 450,000:-

Banavdelningen: 

Skenor och växlar ..................... . 

,Järnvägs- och landsvägsbroar: 

Järnvägsbroar ...................... . 
Landsvägsbroar ..................... . 

Byggnader ........................... . 

Plattformer: 
stenplat-tformer 
Träplattformer 

Signal- och säkerhetsanordningar ....... . 

Bangårdsmaskiner ..................... . 
Vagnsvågar ......................... . 
Svängbord ......................... . 
Fristående vattenkastare 'jämte ledningar 

:3217-37 

23. Skatter (förslagsanslag). Anslaget 
under momentet kan minskas med 100,000 
mark och momentets slutsumma blir 500,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 472,738:25 
. '' 1936 " o o o o • o • • mk 4·56,863: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 600,000:-'-

25. Diverse utgifter. Enär å allt flere 
stationer inst.allerats telefon, ökas trafik
avdelningens telefonutgifter, och föresläs 
därför till momentet ett tillägg av 25,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark och blir 705,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ........ mk 479,628:55 
, 1936 , ........ mk 486,745: 85 
, 1937 (statsförsL) ..... mk 680,000:-

28. Amorteringar. Ur nedanstående taiblå 
framgå egendomens värde, amorterings
procenterna och amorteringgbeloppen: 

EgendoDil! värde Amorterings % Amorteringsbelopp 

1,112,590,000: - 2 22,252,000: -

423,668,000: - 1.5 6,355,000:-
28,537,000: - 2.5 713,000:-

601,667,000: - 1.5 9,025,000: -

40,457,000: - 2 809,000:-
18,311,000: - 5 916,000:-

32,69'5,000: - 3 981,000:-

5,981,000: - 3 179,000:-
25,794,000: - 3 774,000:-
4,929,000: - 4 197,000:-

53 
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Depå- och förrådsbyggnader, lokomotivstall, 
.vattentorn, gasverk, oljecisterner m. fl. 
till dem hörande anläggningar: 
Ldkomotivsta:ll och vattentorn ....... . 
Depåernas och pumphusens fasta inred-

ning m. m. , ...................... . 
Gasverkens fasta inredning ......... . 
Vattentornens cisterner och ledningar .. 
Oljecisterner ....................... . 

Banavdelningens arbetsmaskiner: 
!Snöplogar, rullvagnar, dressiner m. m. 

Maskinavdelningen: 

Rörlig materiel: 
Lokomotiv och vagnar ............... . 

Depåverkstädernas arbetsmaskiner ...... . 
Telegraf- och telefonanläggningar ....... . 
Elektriska belysnings- och kraftanläggnin-

gar jämte ledningar ................. . 

Förrådsavdelningen: 

Oljecisterner .......................... . 
A:Vbetsmaskiner, automobiler m. m. . .... . 
Motorfordon .......................... . 

Trafikavdelningen: 

Arbetsmaskiner och automobiler 

Momentets slutsumma ökas med 1,054,000 
mark och blir 75,125,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) . . . . . . m'k 7'2,257,000:
, 1936 , . . . . . . mk 72,281,500 : -
, 1937 (statsförsl.) .. m'k 74,071,000:-

29. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Såsom statsjärnvägarnas driftkapi
tal, varå beräknas ränta, räknas förnöden
heternas förrådsvärde, från vilket avdragits 
värdet av de förnödenheter, som utlämnats 
till järnvägsbyggnader, nj"byggnadsarbeten 
å färdig.a banor samt till huvudverkstä
derna för tillverkning av rörlig materiel. 

Egendoms värde 

130,757,000:-

8,720,000: -
4,518,000: -

12,039,000: -
3,736,000: -

8,27'3,000:-

1,067,140,000:-
2,299,000: -

'33,'394,000:-

16,035,000: -

Amorterinl!l! % 

1.5 

5 
3 
4 
1.5 

10 

2.5 
7 
2 

5 

441,000: - 1.5 
1,829,000: - 7 

749,000: - 10 

5,065,000: - 10 

Amorteringsbelopp 

1,961,000: -

436,000:-
136,000:-
482,000:-
56,000:-

827,000:-

46,099,000: -

26,·679,000: -
161,000:
·668,000:-

802,000:-

28,310,000: -

6,000:-
128,000:-

75,000:-

209,000:-

507,000:-

75,125,000: -

Förrådens ka'Pital, varå ränta iberäknas, 
vilket år 1936 steg till mk 135,285,796: 90, 
beräknas för år 1937 till 150,000,000 mark,. 
o~h, då prisen på förnödenheterna fort
farande stiga, för år 1938 till 180,000,000 
mark. Ränta enligt 5 % å denna summa 
utgör 9,000,000 mark. I enlighet härmed 
föreslås ett tillägg av 1,'500,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 9,000,000 
mark. 

År 1935 , (iboksl.) . . . . . . . m.k 7,903,210: 15 
" 19'36 " ....... mk 8,117,147:80 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 7,500,000:-
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UI. Huvudverkstäderna. 

1. Avlöningar. A v g å r: Det till familje
tillägg anvisade anslaget ·kan nedbringas 
med 6,200 mark. 

Tillkommer: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 122,700 ma-rk. 
b) Enligt vid propositionen •fogad bilaga 
antecknas i g.rundlönstiJ:lägg 252,000 mark 
och i ålderstillägg, 25,200 mark eller sam
manlagt 277,200 mark. c) TiH ålderstilläg
gen erfordras ytterligare 47,000 mark. Till
läggen utgöra inaUes 446,900 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 440,700 
mark och blir 5,819,600 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 5,140,157 : -
, 1936 , . . . . . . . mk '5,045,611:
, 1937 (statsförsl.) .... mk 5,378,900:-

5. Arbetslöner (förslagsanslag.) Då ar
betarnas vid de mekaniska verkstäderna lö
ner innevarande år höjts med i medeltal 
10 %, föranledes härav ett tillägg av c. 
4,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 4,000,000 
mark och blir 54,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 43,502,700:-
" 1936 " mk 44,742,808:-
, 1937 (statsförsl.) mk '50,000,000:-

11. Underhåll av byggnader och inven
tarier (förslagsanslag). Av de utgifter, 
som besridas med ·anslag under detta mo
ment åtgår c. l j 5 till förnödenheter oeh 
4/5 till löner. Med anledning av steg
ringen av såväl material- som a:r<betskost
naderna föranleda de förra tilläggskostna
der av 202,000 mark och de senare 269,000 
mark eller sammanlagt 471,000 mark, var
för . utgifterna under momentet med beak
tande av förbrukningen senaste år •beräknas 

till 3,840,000 marik. Tillägget utgor 90,000 
mal'k och momentet slutar å 3,840,000 
mark. 

År 1935 (.boksl.) ....... mk 3,472,733:-
, 1936 , ....... mk 3,368,039:-
, 1937 (statsförS:l.) .... mk 3,750,000;-

12. Värme, lyse, vatten och renhållning 
(förslagsanslag). Med anledning av pris
stegringen på materiaHer och ökningen av 
arbetslönerna föreslås under momentet ett 
tillägg av 416,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 416,000 
mark och blir 3,450,000 mark. 

År 1935 (.boksl.) ....... mk 2,598,015:-
, 1936 , ....... mk 2,919,833:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,034,000:-

13. Kraftström (förslagsanslag). Med 
anledning av den ökade förtbrukningen av 
kraftström föreslås ett tillägg av 340,000 
mark till anslaget under momentet, varför 
momentets slutsumma ,blir 2,000,000 mark. 

År 1935 (1baksl.) ....... mk 1,'525,964:-
, 1936 , ....... mk 1,630,732:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,660,000:-

14. Råmaterial och halvfabrikat (för
slagsanslag). Leveransen av värme och 
elektrisk ström till Helsingfors nya post
och telegra:Dhus kommer att ombesörjas av 
centralvärme- och elektricitetsanläggningen 
vid järnvägsstyrelsens fö:r:valtningsbyggnad. 
De härav föranledda kostnaderna •beräknas 
till 2,·500,000 mark, vilket anteeknas såsom 
tillägg till momentet, vars sl\}tsumma blir 
60,500,000 mark. 

År 1935 (boks!.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) ... 

mk 59,711,802:
mk 69,787,732:
mk 58,000,000: -
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16. Amorteringar (förslagsanslag). Ur 
nedanstående tablå framgå den amortering 

underkastade egendomens värde, amorte
ringsprocenterna och amorteringsbeloppen: 

Byggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,373,000 1.5 % 905,700 mark 
Inredningar och fasta anordningar . . . . . . 10,158,000 3.o , 304,700 , 
Elektriska anordningar och ledningar . . . . 6,76•6,000 3.o , 203,000 , 
Arbetsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,225,000 7.o , 925,800 , 

-------------------------------------------Summa 90,522,000 2,339,200 mark 

Momentets slutsumma nedgår med 11,800 
mark .till 2,339,200 mark. 

År 1935 (:boksl.) ....... mk 2,240,000:-
, 1936 , ....... mk 2,310,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,351,000: -

17. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Räntan å driftkapitalet beräknas 
till 5 % å medeltalet av månadsutgifterna. 
I enlighet härmed kommer räntan att ut
göra 690,518 mark, varför tillägget stiger 
till 164,218 mark, och momentets slut
summa blir 690,'500 mark. 

År 1935 (tboksl.) ........ mk 611,878:-
, 1936 , ........ mk 671,974:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 526,300: --

IV. Trävarurörelsen. 

1. Avlöningar. T i l l k o m m e r: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur alliSlaget under 15 Ht. II ·bp. 
12 mom., erfordras i grundlönsti-llägg 7,500 
mark b) Enligt vid propositionen fogad 
bilaga antecknas i grundlönstillägg 60,000 
mark och i ålderstillägg 6,000 mark eller 
inalles 66,000 mark. c) I ålderstillägg er
fordras ytterligare 8,300 mark och i fa
miljetillägg 1,200 mark eller sammanlaqt 
9,500 mark. Tilläggen uppgå sammanlagt 
till 83,000 mark. 

Momentets slutsumma ()kas med 83,000 
mark till 1,134,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 970,167:-
, 1936 , ....... mk 1,030,099: 25 
, 1937 (.statsförsl.) .... mk 1,051,000:-

2. A1·voden åt extra personal (förslags
anslag). T i 11 k o m m e r: a) Med anled
ning av ökningen av leveranserna och arbe
tena vid trävarnrörelsens arbetsplatser 
föreslås ett tillägg av 25,500 mark till an
slaget under momentet. b) För arvodesför
höjningar efter bestämt antal år har ett 
tillägg av 7,900 mark theräknats vara erfor
derligt. - Tilläggen utgöra sammanlagt 
33,400 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 33,400 
mark till 5:87,000 mark. 

År 1935 (ib6ksl.) ........ mk 491,061: 05 
, 1936 , . . . . . . . . mk 509,270: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 553,600:-

5. Tillverknings- och transportkostnader 
(förslagsanslag). A v g å r: Av anslaget 
under detta moment har erlagts brandför
säkringsavgiften för Roikonkoski sågverk 
och förråd av sågade v·aror, 15,000 mark. 
Sagda utgiftspost överföres till 18 Ht. 
IV: 13 mom., och under detta moment an
tecknas en minskning av 15,000 mark. 

T i 11 k o m m e r: a) Mängden av den 
ved, som skall avverkas och transporteras 
från skogar, vilka skola köpas vid strän
derna av vattendrag, har ökats med 
20,_000 m3, och då avverknings-, körning.s-
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och arbetsledningskostnaderna för veden 
vid de olika vattendragen uppskattats stiga 
med 2-4 mar'k per m3, berä;knas för dessa 
kostnader ett tillägg av 1,295,000 mark 
vara erforderligt. b) Såsom en ny utgifts
post har under momentet upptagits avverk
nings-, körnings- och arbetsledningskostna
der för ved, som skall köpas från skogar 
invid ·banorna. Då den vedmängd, som 
skall anskaffas på detta sätt, uppskattats 
till 50,000 m3 och de ovannämnda kostna
derna till 25 mark per m3, utgör tillägget 
1,250,000 mark. c) Likaledes har under 
momentet såsom en ny utgiftspost uppta
gits körnings- och arbetsledningskostnader 
för ved, som skall inköpas och transporte
ras till landsvägarna. Mängden av denna 
ved har beräknats till 40,000 m3, och kost
naderna till 12 mark per m3, varför tilläg
get utgör 480,000 mark. d) Den mängd 
sliprar, som :skall ,skeppas, har beräknats 
stiga, och hava skeppningskostnaderna av 
denna orsak ökats med 26,000 mark. 
e) Mängden av de sågade varor, som skola 
tillverkas, har ökats med 200 standard, och 
med anledning av ökningen av arbetskost
naderna hava tillver'knings-, lagrings- och 
försändningskostnaderna för sågad vara 
ökats med 25 mark per standard, varav 
följer ett tillägg av sammanlagt 170,000 
mark. f) Med anledning av prisstegrin
gen på impregneringsolja har beräknats ett 
tillägg av 20 penni per kg, och då den er
forderliga oljemängden uppskattats till 
2,500,000 kg, såsom även tidigare, utgör 
tillägget 500,000 mark. Tilläggen uppgå 
till sammanlagt 3,720,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
3,705,000 mark till 19,905,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) mk 12,240,142: '20 
, 1936 , mk 13,382,383: 30 
, 1937 (statsförsl.) .,. mk 16,200,000:-

11. Byggnads- och inventariekosttwde·r 
(förslagsanslag). Största delen av anslaget 

användes till reparationskostnader för far
tyg, pråmar, ar'betsmaskiner och övriga in
ventarier. Då ar'betslönerna och speciellt 
prisen på vid reparationerna erforderliga 
förnödenheter avsevärt stigit, har ,för dessa 
kostnader ett tiHägg av 30,000 mark ansetts 
erforderligt. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark till 775,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 689,284: 50 
, 1936 ,, ......... mk 708,842: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 745,000:-

12. Tt·ävara och övrigt råmaterial (för
slagsanslag). T i 1l k o m m e r: a) Inköps
priset på färdig ved för leverans vid strän
derna av vattendrag, har höjts med i me
deltal 10 mark per m3, varav ett tillägg 
av 3,055,000 mark föranletts. - ib) För 
stubbhyra för ved, som inköpts genom av
verkningskontrakt vid stränderna av vat
tendrag, har ett tiUägg av 250,000 mark 
beräknats erfordras. c) Inköpskvantiteten 
sliprar, som skola levereras till vattendra
gens stränder, har :beräknats stiga, och 
därför har priset för inköp av desamma 
ökats med 100,000 ma1.1k. - d) Såsom en 
ny utgiftspost har under momentet upp
tagits stubbhyror för ved, som kommer 
från skogar, vilka skola köpas invid ban
linjen. Då den mängd, som på detta sätt 
skall anskaffas, ;berä;knats till 50,000 m3 
och stubbhyran till 25 mark per m3, utgör 
tillägget 1,250,000 mark. e) Likaså har 
under momentet som en ny utgiftspost upp
tagits inköpspriset för ved, som skaH in
köpas invid landsvägarna. Mängden av 
denna ved har ;beräknats till 40,000 m3, 
oeh priset för densamma titl 40 mark per 
m3, varför tillägget utgör 1,600,000 mark. 
f) Priset på sågstockar, som skola inköpas 
till Roikonkoski såg, har 1berä:knats höjt 
med 2 mark 90 penni per kubikfot, och då 
inköpsmängden liksom förut beräknats till 
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1,000,000 kubikfot, utgör tillägget 2,900,000 
mark. - Tilläggen sammanligt 9,155,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 9,1'55,000 
mark till 30,855,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 17,820,242: 60 
" 1936 " IDik 17,261,344: 70 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 21,700,000:-

13. Diverse utgifter. A v g å r: Det för 
annonskostnader reserverade ans1aget min
skas med 10,000 mark. 

T i l l k o m m e r: Hit överföres brand
försäkringsavgiften för Roikonkoski sågverk 

Skogsavverkningarna: 

Bogserbåtar .......................... . 
Pråmar ............................... . 
Automobiler .......................... . 
AI"Thetsmaskiner ....................... . 
Slipar ............................... . 
Bostadsbyggnader ..................... . 
Förrådsbyggnader ..................... . 

Sågverket: 

A1~betsmaskiner ....................... . 
Sågbyggnader ......................... . 
Bostadsbyggnader ..................... . 
Förrådsbyggnader .................... . 

Mornen•tets slutsumma ökas med 60,400 
mark ,tiU 323,400 mark. 

År 1935 (rboksl.) ........ mk 130,000:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 181,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 263,000:-

15. Ränta å driftkapitalet (förslagsan-
slag). Ränta å driftkapitalet, vilken räk-

och förråd av sågad vara, 15,000 mark, som 
observerats såsom minskning under 18 Ht. 
IV: 5. 

Momentets slutsumma ökas med 5,000 
mark till 191,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 146,531: 15 
, 1936 , . . . . . . . . mk 155,261: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mik 1'86,000:-

14. Amorteringar. Ur · nedanstående 
trublå framgå den amortering underkastade 
egendomens värde, amorteringsprocent ooh 
amorteringsbeloppen: 

1,002,000: -
2,474,000: -

76,000:-
108,490:-
255,600:-
58,600:-

203,350:-

577,382:-
631,950:-
169,250:-
23,500:-

3% 

8 " 
15 " 
7 " 
3 " 
2 , 
2 " 

7 " 
3 " 
2 " 
2 , 

30,000:-
198,000:-
11,400:-
7,600:-
7,700:-
1,200:-
4,100:-

40,500:-
19,000:-
3,400:-

500:-
--------------------------Summa mk 323,400: -

nas till 5 % av månadsutgifterna, upptages 
i runt tal till ·225,300 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 62,300 
mark till 225,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 163,747:90 
, 1936 , . . . . . . . . mk 167,204: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 163,000:-
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Post- och telegrafverket. 

V. Post- och telegrafstyrelsen. 

1. Avlöningar. A v g å r: Anslaget för 
erläggande av personella tilläggsarvoden åt 
de innehavare av tjänster och befattningar, 
vilkas •tjänster hava räknats till en lägre 
avlöningsklass, mimikas med 6,000 mark. 

'T i 11 k o m m e .r: a) För de löneförhöj
ningar, ,som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundslönstillägg 112,500 mark. 

postavde•lningen: 

b) Enligt vid propositionen ·fogad bilaga 
antecknas i grundlönstillägg 6,000 mark. 
c) Föreslås, att nedannämnda extra tjän
ster och befattningar, vilka redan flere 
år varit extra och som äro oundgängligen 
behövliga även framdeles, måtte uppföras 
på ordinarie stat, och att vid post- och 
telegrafstyreisens olika avdelningar och by
råer i enlighet härmed måtte .tillsättas föl
jande nya ordinarie innehavare av tjänster 
och befattningar, nämligen: 

l ingenjör av första avlöningsklwssen, grundlön 63,000:-

telegraftekniska avdelningen: 

2 ingenjörer av andra avlöningsklassen, grundlön a 52,500: - ..... . 105,000:-
48,000:-

130,500:-
54,000:-

l ingenjör av tredje avlöningsklassen, grundlön ........... , ..... . 
3 linlj•einspektörer, grundlön a 43,500:- ......................... . 
2 ritare, grundlön a 27,000: - ................................. . 

telegraftrafikavdelning en: 

l trafikinspektör, grundlön ..................................... . 43,500:-

räkenskapsbyrån: 

3 biträdande revisorer, grundlön a 25,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,500:-
2 första bokhållare av lägre avlöningsklass, grundlön a 25,500:- . . 51,000:-

Tillägget utgör 571,500 mark, vilket mot
svaras av ·en minskning av 568,.500 mark 
under 18 Ht. V: 2 mom. - Tilläggen ut
göra sammanlagt 690,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 684,000 
mark till 4,116,000 mark. 

--------------------------Summa mk 571,500: -

År 1935 (hoksl.) ....... mk 2,029,924:-
" 1936 " . . . . . . . mk 3,083,540: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,432,000:-

2. Arvoden åt extra personal. A v g å r: 
a) Från momentet avgår det såsom en-
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gångsutgift upptagna :beloppet för arvo
den för uta~betande av posthistorik; minsk
ning 100,000 mark. b) Under förutsätt
ning, att de under punkt c) i motiverin
gen till föregående moment nämnda nya 
tjänsterna och befattningarna inrättas, kan 
från momentet. avdragas 568,500 mark i 
arvoden åt extra personal. Minskningarna 
uppgå till sammanlagt 668;500 mark. 

Momentets slutsummanedgår med 668,500 
mark till '1, 730,900 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,837,641:05 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,302,002: 10 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,399,400:-

5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag). 
De pensioner, som nästa år erläggas av 
anslaget under momentet, stiga till 360,000 
mark, varför ett tillägg av 110,000 mark 
föreslås, och momentets slutsumma blir 
360,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 165,140:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 202,525 : -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 250,000:-

6. Extraordinarie pensioner (förslagsan
slag). Anslaget kan minskas med 10,000 
mark. Med hänvisning till motiveringen 
under 18 H t. H: 7 mom. föreslås, att an
slaget ändras till 'förslagsanslag. 

Momentets slutsUilllllla minskas med 
10,000 ma~k oeh iblir 20,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . . mk 13,860:
, 1936 , . . . . . . . . . mk 13,860:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 30,000:-

7. Expensmedel. Med anledning av den 
ökade föl'lbrukningen och prisförthöjnin
garna på förnödenheter föreslås anslaget 
förhöjt med 20,000 mark, varför momentet 
slutar å 265,400 mark. 

År 1935 iboksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

nik 254,315 : 70 
mk 286,158 : 53 
mk 245,400:-

9. Hyra, värme, lyse och renhållning 
(förslagsanslag). A v g å r : Under förut
sättning, att Helsingfors nya post- och 
telegrafhus blir färdigt i så god tid, att 
post- och telegrafstyrelsen kan flytta dit 
i början av juni 1938, nedgå hyreskostna
derna med 115,000 mark. 

T i Il k o m m e r: a) Då det för central
förvaltningen reserverade utrymmet i det 
nya post- och telegrafhuset kommer att 
vara större än det nuvarande, komma 
centralstyr.elsens kostnader för värme att 
ökas i jämförelse med de nuvarande. Då 
kostnaderna för värme för närvarande ä ven 
i allmänhet avsevärt stiga, uppskattas ut
giftsökningen för nästa år till 100,000 mark. 
b) Fastän kostnaderna för lyse i det nya 
post- och telegrafhuset på grund av billi
gare enhetspris på elektrisk ström komma 
aH vara proportionsvis mindre, måste dock, 
med beaktande av, att de rum, som central
förvaltningen kommer att erhålla, äro 
större än de nuvarande, ett tillägg av 
35,000 mark 01bserveras. c) Utgifterna för 
renhållning komma i centralförvaltningens 
nya lokaliteter på grund av •att rummen 
äro avsevärt större, att stiga i jämförelse 
med de nuvarande, varför för densamma 
föreslås ett tillägg av 50,000 mark. - Till
lägg sammanlagt 185,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 70,000' 
mark •till 530,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 355,829: 57 
, 1936 , ........ mk 445,704: 14 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 460,000:-

10. Tryckningskostnader. T i l l k o m
m e r: a) För centralförvaltningens blan
ketter och illlbindningsarbeten har 50,000· 
mark reserverats. Dessa utgifter stego se
naste år till 69,917 mark 30 penni. Då 
genom post- och telefontrafikens utveck
lmg utgifterna nästa år ytterligare ökas, 
erfordras under momentet ett tillägg av 
30,000 mark. :b) Under momentet har för 
innevarande år för tryckningskostnader för 
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postens historia reserverats 100,000 mark, 
såsom engålllgsutgift. Tryckningen påbör
jas i slutet av innevarande år och kommer 
att fortsättas även i början av nästa år. 
Då kostnaderna för tryckning, klicneer och 
inbindning hava S<tigit, föreslås, att under 
moment ,fortfarande under år 1938 reser
veras en engångsutgift av 100,000 mark 
för tryckningskostnader för postens histo
ria. Tillägg 30,000 mark. 

~fomentets slutsumma ökas med 30,000 
mark och blir 200,000 mark, varav 100,000 
mark är engångsutgift. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 62,765: 90 
mk 88,667: 30 
mk 170,000:-

11. Diverse utgifter. A v g å r: Anslaget 
av 4,000 mark för uniformsbidrag ät vakt
mästare, vilket ;beviljats såsom engångsut
gift, avgår ur utgiftsstaten. 

Till k o m m e r: a) :B'ör kostnader, 
föranledda av flyttningen av de olika av
delningarna vid post- och telegrafstyrelsen 
till Helsingfors nya post- och telegra:f'hus, 
erfordras under momentet 50,000 mark så
som engångsutgift. b) Finlands postverk 
kommer år 1938 att fylla 300 år. I enlighet 
med internationell kutym har planerats 
att med anledning av 300-årsdagen anordna 
en fest till vilken förutom repr.esentanter 
för statsmakten o. a. skulle inbjudas repre
sentanter även för postförvaltningarna i 
utlandet. För dessa utgifter föreslås !bevil
jande av 50,000 mark såsom engångsut
gift. Tilläggen utgöra sammanlagt 100,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 96,000 
mark till 235,000 mark, varav 100,000 
mark är engångsutgift. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

3217-37 

m'k 46,940 : 45 
mk 77,700:95 
mk 139,000:-

12. Deltagande i in•ternationella samm.an
komster. I februari nästa år börjar i Kairo 
allmänna internationella telegraf-, telefon
och radiokonferenser, till vilka även Fin
land är inbjudet att deltaga. Vid konfe
renserna utal'lbetas nya konv;entioner å 
sagda områden i stället för dem, som i 
Finland 'fastställts genom en 'förord
ning av den 16 november 1934 om 
bringande i verkställighet av en interna
tionell konvention angående snabbmedde
landen. Då anslaget under momentet ej 
förslår för bestridande av de kostnader 
deltagandet i nämnda konferenser föran
leder, föreslås, att under momentet för 
ändamålet beviljas ett tillägg av 40,000 
mark såsom engångsutgift. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mark till 7'6,000 mark, varav 40,000 mark 

· är engångsutgift. 

År 1935 (bo'ksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... . 

mk 21,040: 10 
mk 33,374:
mk 36,000:-

VI. Post- och telegrafverkets linjeförvalt
ning och förvaltningsutgifter. 

1. Llvlöningar. T i Il k o m m e r: a) För 
de lönefövhöjningar, som innevaa.rnde år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i gr~ndlönstillägg 
1,627,800 mark. b) Enligt vid propositio
nen fogad bilaga antecknas i grundlöns
tilliigg 664,500 mark och i ålderstillägg 
66,500 mark eller sammanligt 731,000 
mark. c) För ålderstillägg erfordras yt
t·erligare 218,000 mark. d) För att 
posUrafikens fordringar :skola kunna till
godoses och betjänandet av allmänhe
ten vid Helsingfors nya post- och te
legrafhus måtte kunna :försiggå på ett till
fredsställande sätt, och då i stället för det 
nuvarande postkontoret vid Snellmansgatan 

54 
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bör inrättas en post- och telegraffilial och 
för denna reserveras personal, är det nöd
vändigt att vid Helsingfors postkontor in
rätta vissa nya tjänster. Med anledning av 
den avsevärda arbetsökningen i kupepost
distriktet, och då funktionärer ej under de 
senaste åren kunnat anställas där i den 
mängd, som trafiken erfordrat, är det nöd
vändigt att denna gång inrätta en del nya 
tjänster vid kupepostdistriktet. Vid di
striktskontoret för Lapplands post- och 
telegrafdistrikt finnes ingen skild personal, 
utan föreståndaren för Rovaniemi post- och 
telegrafkontor fungerar såsom postinspek
tör och erhåller vid utförandet av uppgif
terna hjälp från post- och telegrafkontoret. 
Sedan arbetena ökats vid sagda två kontor, 
är det av nöden att få stadigvarande hjälp 
till telegrafdistriktskontoret. I Kotka upp-

Vid Helsingfors postkontor: 

föres innevarande år en radiostation, som 
kommer att fungera som kuststation. Till 
föreståndare för stationen borde fås en 
ordinarie tjänsteman, varemot den övriga 
personalen tills vidare kunde vara extra. 
Ytterligare borde de inom Tammerfors 
stads område belä:gna postanstalterna Epilä 
och Pispala ändras till filialavdelningar un
der stadens postkontor, såsom även är fallet 
i andra städer. För detta ändamål borde, 
samtidigt som de avlöningar, som frilbliva 
från föreståndartjänsterna vid sagda post
anstalt, skulle användas till avlönande av 
föreståndare vid de nya postanstalterna, 
vid Tammerfors postkontor inrättas två 
nya tjänster. Av förenämnda skäl föreslås, 
att vid post- oc htelegrafstyrelsens linje
förvaltning tillsättas :följande nya tjänster, 
nämligen: 

l kontorsföreståndarbiträde, grundlön ........................... . 48,000:-
135,000:-
126,000:-

5 ,första bokhåUare, grundlön a 27,000:- ....................... . 
6 borohållare av första klass, grundlön a 21,000: - ............... . 

Vid kupepostdistrildet: 

2 expeditörer av första klass, grundlön a 33,000:- ............... . 
2 expeditörer av andra klass, grundlön a 30,000: -· ............... . 
2 bokhållare av andra klass, grundlön a 19,500:- ............... . 

Vid distriktskontoret för Lapplands post- och telegrafdistrikt: 

l expeditör av andra klass, grundlön ........................... . 

Kotka radiostation: 

l stationsföreståndare, grundlön 

Tammerfors postkontor: 

2 bokhållare av andra klass, grundlön a 19,500:-

Summa mk 

66,000:-
60,ÖOO:-
39,000:-

30,000:-

36,000:-

39,000:-

579,000:-

Tillägget utgör 579,000 mark. e) Då 
post- och telegrafverket år 1925 övertog 
skötseln av Helsingfors radiostation, inrät-

tades vid stationen 4 första telegrafist
tjänster av för.sta klass, vilkas grundlön 
för närvarande är 33,000 mark. Genom 
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stationen förmedlades till en början endast 
väderleksrapporter och ett mindre antal 
utländska telegram. Numera har radiosta
tionens verksamhet blivit mycket större och 
detta til1 den grad, att största delen av 
telegraftrafiken mellan Finland och en del 
länder förmedlas genom densamma. A v 
denna orsa;k har man måst utbilda 9 av 
de skickligaste telegrafisterna vid Helsing
fors telegrafkontor till radiotelegrafister 
och förordna dem till tjänstgöring vid ra
diostationen. Då dessa emellertid äro 
tredje telegrafister av första klass, och åt
njuta en grundlön av endast 24,000 mark, 
trots att de utföra alldeles samma arbete 
och i fråga om skicklighet och förmåga äro 
fuUständigt jämförbara med ovannämnda 
telegrafister, råder i detta avseende dispro
portion i avlöningarna. Av denna orsak 

föreslås, att ifrågavarande 9 tredje telegra
fisttjänster av första klass överflyttas från 
Helsingfors telegrafkontor till radiostatio
nen och om:bildas till andra telegrafist
tjänster av första klass, grundlön 27,000 
mark; tillägg 27,000 mark. f) En stor del 
av personalen vid post- och telegrafverket 
har i flere års tid fortfarit att vara extra, 
fastän denna personal Ekasåväl som den 
ordinarie är alldeles nödvändig för uppgif
ternas utförande. Då redan ovan med an
ledning av trafikens ökning föreslagits in
rättandet av vissa nya tjänster, föreslås, att 
för uppförande av innehavare av extra 
tjänster 00h befattningar vid post- och 
telegrafverkets linjeförvaltning på ordi
narie stat, följande innehavare av tjänster 
och befattningar måtte tillsättas: 

10 första telefonister, grundlön a 21,000:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,000:-
30 andra telefonister, grundlön a 19,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585,000:-
40 tredje te1efonister, grundlön a 18,000: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720,000: -
14 byråibiträden, grundlön a 16,800:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,200:-
5 andra montörer av första avlöningsklassen, grundlön a 21,000: - 105,000: -
3 montörer av andra avlöningsklassen, grundlön a 19,500: - . . . . 58,500": -
2 garageförmän av första avlöningsklassen, grundlön a 36,000: - 72,000: -
l garageförman av andra avlöningsklassen, grundlön . . . . . . . . . . . . 33,000: -

100 postiljoner av tredje klass, grundlön a 18,000:- . . . . . . . . . . . . . . 1,800,000: .....:_ 

För uppförande av dessa tjänster och ·be
fattningar <på ordinarie stat, varav föranle
des en minskning av 3,682,000 mark under 
18 Ht. VI: 2 mom., observeras här ett till
lägg av 3,81'8,700 mark. g) Under för
utsättning, att förslaget om förhöjning 
av 'kontrollörs av andra klass vid statsjärn
vägarna grundlön till 39,000 mark godkän
nes, antecknas här motsvarande förhöjning 
även för de två kontrollörers löner, som 
post- och telegafver•ket avlönar som ersätt
ning för granskningen av å järnvägssta
tioner belägna postanstalters kassor; tiHägg 

--------------------------Summa mk 3,818,700:-

6,000 mark. - Tilläggen utgöra samman
lagt 7,007,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 
7,007,500 mark och •blir 57,092,200 mark. 

År 1935 (·boksl.) mk 49,077,737:-
" 1936 " m:k 49,243,914: 85 
, 1937 (statsförsl.) mk 50,084,700:-

2. Arvoden åt extra personal och ut
förande av tillfälliga arbeten (förslagsan
slag). A v g å r: Under förutsättning, att 
de under punkt e) i motiveringen till före
gående moment nämnda nya tjänsterna och 
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befattningarna inrättas, kan detta moment 
minskas med 3,682,000 mark. 

Tillkommer: a) Med anledning av 
den starka ökningen i telefontrafiken och 
öppnandet av nya telefonföribindelser är 
det nödvändigt att i nästa år avsevärt öka 
antalet extra telefonister, och för aviö
nande av denna tilläggspersonal har 
2,300,000 mark berä:knats erfordras. ib) Då 
med en del städer under de senaste åren 
inkorporerats vidsträckta förstadsområden, 
har bre'"bä.rningen å dessa områden fort
farande kommit att omhänderhavas av lant
'brevbärare. För uppnående av enhetlighet 
vid postiljonernas avlönande borde i stället 
för dessa till en obörjan avlönas extra 
postiljoner. Den alltmera tillväxande post
trafiken kräver även inrättandet av nya 
extra postiljonsbefattningar såväl vid post
kontoren i f.lere städer som vid kupepost
distriktet. A v förenämnda skäl föreslås, att 
det för avlönande av extra postiljoner an
visade anslaget höjes med 1,500,000 mark. 
c) Med det i anslaget under momentet in
gående beloppet, som är avsett för inrät
tande av nya •postanstalter, hava inneva
rande år flere anstalter inrättats, och för 
avlönande av dessas föreståndare föreslås 
beviljande för nästa år av ett tillägg av 
100,000 mark. d) Föreståndarnas för post
stationerna och posthaltpunkterna arvo
den, vilka till stor del va·rit desamma i 
åratal, äro synnerligen små, varför de 
iborde i någon mån höjas. För ändamålet 
föreslås beviljoande av 350,000 mark. e) 
F'ör höjande av kontorsbiträdenas och extra 
<postiljonernas arvoden med ett skäligt be
lopp föreslås beviljande av ett tillägg av 
770,000 mark. f) För inrättande av nya 
'lanthrevbärningslinjer föreslås beviljande 
av 500,000 mark. g) Med anledning av 
post- och telegrafverkets ökade uppgifter 
föreslås följande tillägg under momentet: 
för avlönande av föreståndarna för de nya 
telefonstationer, som anslutits till statens 
telefonnät, 150,000 mark, för avlönande av 

personalen vid Kotka nya radiostation 
130,000 mark samt för skötseln av radiosta
tionerna för lufttrafik i Helsingfors och 
.&bo 180,000 mark e'ller sammanlagt 460,000 
mark. Tilläggen uppgå till sammanlagt 
5,980,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,298,000 
mark till 52,795,300 mark. 

År 1935 ('boksl.) 
" 1936 " , 1937 ( statsförsl.) 

mk 42,307,72'6: 60 
mk 47,462,064: 15 
mk 50,497,300:-

3. Vika1·iatsarvoden. Då för den av
löning av 700-750 mark i månaden, som 
inom ramen för anslaget kunnat erläggas, 
icke kunnat erhållas kompetent arbetskraft 
till vikarier för postiljonerna, vore en an
slagsökning för detta ändamål av nöden. 
A v denna orsak, och d:å personalen ökats 
och de från momentet utgående utgif
terna även därigenom blivit större, .före
slås, att till anslaget !beviljas ett tillägg av 
200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 200,000 
mark till 2;695,000 mark. 

År 193:5 (boksl.) . . . . . . . mk 2,034,467: 60 
, 1935 , ....... mk 2,202,802: 35 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,495,000:-

4. Resekostnadsersättningar och dagtrak
tamenten (förslagsanslag). T i 'l l k o m
m e r: a) För att åt de postfunktionärer, 
som resa å de nya bansträckor, som öppnas 
för trafik nästa år, måtte kunna erläggas 
stadgade resemedel, erfordras under mo
mentet ett tillägg av 60,000 mark. b) At 
personautomobilchaufförer erlägges såsom 
reseersättning 10 penni per tillryggalagd 
kilometer, och det för ändamålet erforder
liga anslagets storlek beror således på an
talet tillryggalagda kilometer. Detta antal 
beräknas nästa år stiga till ·6.5 milj. kilo
meter, varför den ersättning, som bör er
lä~gas, blir 650,000 mark. Då det i 
statsförslaget för innevarande år upp-
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tagna beloppet är 550,000 mark, erford
ras för ändamålet ett tillägg av 100,000 
mark. c) K u pepostdistriktets tjänstemän 
erhålla för närvarande såsom fasta rese
medel högst 3,;600 och postiljonerna högst 
2,400 mark i året. Då dessa resemedel, som 
redan flere år varit gällande, b'lott till en 
del ersätta de tilläggskostnader, som den 
resande personalen åsamkas av tjänstere
sorna, borde reseersättningarna höjas med 
åtminstone 25 %, varav under momentet 
föranledes ett tillägg av 200,000 mark. 
d) Åt automobilposWjonerna har hittills 
ej erlagts reseersättning, utan de erhålla en
dast månadslön, vars belopp varierar mel
lan 1,000 och 1,200 mark. Då automobil
postiljonerna med hänsyn till kostnaderna 
under resan äro fullständigt jämförbara 
med chaufförerna, är det skäligt, att även 
åt dem erlägges ersättning för tjänsteresor, 
vilken dock kunde vara mindre än den åt 
chaufförerna utgående ersättningen. Före
slås, att den ifrågavarande ersättningen 
måtte erläggas till ett belopp av 5 penni 
per tillryggalagd kilometer, och att för 
detta ändamål måtte beviljas 325,000 mal'k. 
- Tillägg sammanlagt 685,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med inalles 
685,000 mark till 2,272,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,411,710: 35 
, 1936 , ....... mk 1,528,542: 70 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,587,000: --

5. Ordinarie pensionet· (förslagsanslag). 
De pensioner, som för närvarande erläggas 
av anslaget under momentet, stiga till om
kring 3,515,000 mark. Då anslaget under 
momentet i innevarande års utgiftsstat är 
endast 3,250,000 mark, föreslås ett tillägg 
till detsamma av 300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 300,000 
ma<rk till 3,550,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 3,153,083: 50 
, 1936 , ....... mk 3,378,663: 10 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,250,000:-

6. Extram·dinat-ie pensione1· (förslagsan
slag). Anslaget kan minskas med 65,000 
mark. Med hänvisning till motiveringen 
under 18 Ht. Il: 7 mom. föreslås, at ansla
get ändras till förslagsanslag. 

Momentets slutsumma nedgår med 65,000 
mark till 600,000 mark. 

År 1935 ('boksl.) ........ m'k 598,318: 90 
, 1936 , . . . . . . . . mk 561,651: 20 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 665,000: -

Sakutgifter. 

10. Drift- och underhållskostnader för 
tjänsteautomobiler (förslagsanslag). Med 
anledning av de ökade kostnaderna föreslås 
under momentet ett tillägg av 40,000 mark, 
varför momentets slutsumma blir 1,540,000 
mark. 

År 1935 (:boksl.) ....... mk 1,257,460: 85 
, 1936 , ....... mk 1,406,608: 97 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,500,000: -

.11. Drift- och underhållskostnader för 
passagerarautomobilet· (förslagsanslag). 
T i 11 k o m m e r: Dessa kostnader stå i 
direkt proportion till antalet tillryggalagda 
kilometer, och hava de, till följd av den 
på senare tider inträffade prisstegringen 
på hensin och förnödenheter, för närva
rande stigit till l mark 6'5 penni per till
ryggalagd kilometer. Såsom ovan i moti
veringen till 18 Ht. VI: 4 mom. sagts, 'be
räknas, att antalet tillryggalagda kilometer' 
år 1938 stiger till 6.5 milj. kilometer. I 
enlighet med ovannämnda enhetspris för 
underhållskostnaderna beräknas utgifterna 
nästa år stiga till 10,725,000 mark, varför 
tillägget i jämförelse med anslaget för inne
varande år uppgår till 2,525,000 mark. 

M·omentets. slutsumma ökas med 2,525,000 
mark till 10,7;25,000 mark. 

År 1935 (tboksl.) ....... mk 7,490,531: 27 
, 1936 , ....... mk 9,107,268: 15 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 8,200,000:-
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12. Ersättning åt fartygsbolag för be
fordring av utlandsposten (förslagsanslag). 
Anslaget kan minskas med 70,000 mark, 
varför mome~tet slutar å 350,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 331,821: 55 
, 1936 , ........ mk 323,181: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 420,000:-

13. Ersättning för befordring av flyg
post (förslagsanslag) . Kostnaderna för 
egentlig befordring med flygpost stiga 
nästa år till c. 1,100,000 mark. Den utan 
flygpostavgift försiggående flygpostbeford
ringen å den för de nordiska länderna ge
mensamma s. k. nattpostflyglinjen Helsing
fors- Åbo- Malmö- Köpenhamn-Hanno
ver-lKöln-London-Paris--lBerlin sker 
från den l maj senaste år året om. Kost
naderna för denna flygpostbefordring stiga 
till 3,600,000 mark, och de från momentet 
utgående utgifterna under sådana omstän
digheter till sammanlagt 4,700,000 mark. 
Då anslaget för detta år är 2,100,000 mark, 
utgör tillägget 2,600,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,600,000 
mark till 4,700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,623,414:35 
, 1936 , ....... mk 2,701,858:57 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,100,000:-

14. Ersättning för: befordring av post 
och postvagnar å statsjärnvägarna. Ersätt
ningen för postbefordringen å statsjärn
vägarna beräknas till 55 penni per vagns
axelkilometer, som postvagnarna gått. Post
vagnarnas vagnsaxelkilometeranta1, som är 
1935 var 27,645,700, och år 1936 29,047,300, 
beräknas år 1938 stiga till ungefär 
30,000,000, och den ifrågavarande ersätt
ningen vore då 16,500,000 mark. Då härtill 
ännu lägges ersättning för transport av 
postpaket i gods- och konduktörsvagnar, 
förslagsvis ·650,000 mark, stiger den er
sättning, som bör utgivas åt statsjärn-

vägarna för befordring av post, till sam
manlagt 17,150,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,150,000 
mark och blir 17,150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 16,000,000:-
, 1936 , mk 16,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 16,000,000:-

15. Undm·håll och vård av post- och tele
graffastigheter och lokaler. Fastighetsut
gifterna stiga nästa år dels fördenskull. 
att Helsingfors nya post- och telegrafhus 
ävensom andra större post- och telegraf
hus under årets lopp bliva färdiga och 
övertagas av post- och telegrafstyrelsen, 
dels därför, att dessa utgifter i allmänhet 
äro i stigande. 

Momentets slutsumma ökas med 130,000 
mark ttiU 950,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 748,801:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 800,881: 99 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 820,000:-

16. Kostnader för underhåll och drift av 
telegraf- och telefonledningar samt telegraf
och telefonanordningar (förslagsanslag). 
T i 11 k o m m e r : a) Med anledning a v 
prisstegringen på förnödenheter och sär
skilt stolpar samt arbetslönernas stegring 
erfordras ett tillägg av 1,200,000 mark. 
b) Enär längden av de telefonledningar, 
som böra hällas i skick, år 1938 kommer 
att bliva c. 18,000 trådkilometer större 
än för närvar.ande, erfordras ett til.lägg 
av 700,000 mark. c) Driftkostnaderna hava 
beräknats innevarande år stiga till inalles 
200,000 mark. Till dessa kostnader er
fordras år 1938 för anordnande av nya 
bärvågsanordningar ocb. inrättande av nya 
telefonstationer ett tillägg av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,000,000 
mark till 1'1,700,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ....... mk 7,588,934: 37 
, 1936 , ....... mk 9,830,790: 80 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 9,700,000:-
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18. Tjänstetelefoner och telefonanstcilter
nas förbindelselinjer (förslagsanslag). A v
g å r: Det för telefonanstalternas föl'lbin
delselinjer anvisade anslaget, som detta år 
är 380,000 mark, kan minskas med 200,000 
mark. 

T i l l k o m m e r: Då post-, telegraf- och 
telefontrafiken blir större och v~er i om
fång, är det nödvändigt att öka antalet 
tjänstetelefoner vid anstalterna. För att 
därjämte vid låmpligb~funna postanstalter 
kunna inrätta telegrafanstalter böra ytter
ligare telefoner anskaffas. Det nuvarande 
anslaget under momentet för tjänstetele
foner, 225,000 mark, borde för nästa år 
höjas med 75,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 125,000 
mark till 480,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 258,486:09 
, 1936 , . . . . . . . . mk 287,916: 68 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 605,000:-

19. Lokala ledningar (förslagsanslag). 
Då genom inlösen av telefoninrättningar de 
skötsel underkastade, lokala telefonnäten 
ökas, måste anslag,et un.der momentet nästa 
år höjas med 100,000 mark, varför mo
mentet slutar å 4J50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 199,084: 36 
, ,1936 , ........ mk 362,913: 42 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 350,000:-

20. Materialier och förnödenheter. Med 
anledning av ökningen av de utgifter, som 
skola bestridas med anslaget under mo
mentet, föreslås, att anslaget ökas med 
50,000 mark, varför momentets slutsumma 
blir 1,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ 1pk 862,663: 64 
, 1936 , ........ mk 885,255: 18 
, 1937 (statsförsl.) mk 950,000:-

22. Hyra, värme, lyse och renhållning 
(förslagsanslag). Anslaget måste ökas, före 
denskull, att de utgifter, som regelbundet 
skola bestridas med anslaget i fråga, stiga. 

Dessutom har det med anledning av tele
fontrafikens utvidgning blivit nödvändigt 
att i Sortavala, Tavastehus, Kotka, St. 
Michel, lLahti och Uleå:borg tills vidare hyra 
lokaler för telegrafen och telefonen, be
lägna på annat ställe än ortens postkontor. 
Lokalerna hava hyrts i sammanhang med 
de lokala telefoninrättningarnas lokaliteter, 
och därigenom hava förbindelserna kunnat 
anordnas fördelaktigt, men härav föranle
das även tilläggskostnader för lokalhyra. 
A v dessa orsaker heraknas det under mo
mentet erforderliga tillägget till 600,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 600,000 
mark till 9,4'50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 8,122,949:22 
, 1936 , . . . . . . . mk 8, 739,596: 80 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 8,850,000:-

23. Underhåll av postvagnar (förslags
anslag). Med anledning av ökade kostna
der, och då detta år två nya postvagnar 
bliva färdiga för trafik, föreslås, att an
slaget ökas med 50,000 mark, varför mo
mentet slutar å 850,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 789,830:90 
, 1936 , . . . . . . . . mk 804,028 : 90 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 800,000:-

24. Tillverkning av frankotecken (för
slagsanslag). Då nästa år frimärkspapper 
ej anskaffas, nedgår anslaget under mo
mentet med 150,000 mark, och momentet 
slutar å 500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 477,580:95 
" 1936 " ........ mk 327,596: 05 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 650,000:-

28. Diverse utgifter. För de kostnader, 
som föraniedas av flyttningen till det nya 
post- och telegrafhuset i Helsingfors, före
slås beviljande av 150,000 mark såsom en
gångsutgift. 

Momentets slutsumma ökas med 150,000 
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mark till 230,000 mark, varav 150,000 
mark är engångsutgift. 

År 1936 ('boksl.) ......... mk 13,722:40 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . . mk 80,000: -

(30). Anskaffning av postvågar till de 
viktigaste posthaltpunkterna ( engångsut
gift). Momentet och den å detsamma upp
ta.gna engångsutgiften avgå från statsför
slaget. 

De följande momentens ordningsnumror 
ändras till följd härav. 

År 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

30 (31). Amorteringa1·. Föreslås, att 
amorteringarna å fastigheter och rörlig 
materiel, d. v. s. postvagnar och motorior
don, beräknas enligt enahandet grunder :nm 
tidigare. 

Amorteringarna å det i tele'fon- och tele
grafnätet samt i radioanlåggningar ned
lagda kapitalet har tidigare beräknats så
lunda, att amorteringen varit å central
anläggningar 10 %, telegrafanläggningar 
5 %, luftkaiblar 5 %, land- och sjökablar 
4 %, ledningar 3 %, samt radioanläggnin
gar 10 %. Å Södra Finlands Interurbana 
Telefonaktiebolags telefonaläggningar, vil_ka 

år 1935 såsom delvis gamla övergingo tili. 
staten, hava ovannämnda amorteringsbe
lopp beräknats till det dubbla. Å stolpled
ningar, som med telegrafv:erkets disposi
tionsmedel årligen underhållits och för
nyats, har amortering, enligt princip, som 
följes även vid utländska telegrafförvalt
ningar, hittills icke beräknats. 

Emedan det med hänsyn till framtida 
räntabilitet vore fördelaktigt att i större 
utsträckning amortera i telefonanläggnin
gar nu nedlagt kapital, <har en extraordi
narie amortering av 40 % beräknats å de 
centralanläggningar, som från :södra Fin
lands Interu11bana Telefonaktiebolag över
gått till staten. Dessa anläggningar, vil
kas värde vid inköpet till staten :var 
4,177,000 mark, bliva med denna amorte
ring slutamorterade inom förloppet av år 
1938. Även föreslås, att å värdet av ka
beln mellan Finland och Sverige heraknas 
en extraordinarie amortering av 12 %. Då 
det i vissa fall under senaste år inträ;ffat, 
att stalplinjer förnyats med användning av 
kapitalutgifter, :har rför amortering av 
stalplinjer anvisats. 272,954 mark, vilket 
utgör l%% av deras kapitalvärde. 

Amorteringarna bleve sålunda följande: 

Fastigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,518,106: - 1.5 % 802,772:-

Rörlig materiel: 
Postvagnar ......................... . 
Motorfordon ........................ . 

Telefonnätet: 

C entra.lard.äggningar: 

14,547,304: -
20,959,500:-

statens egentliga telefonnät . . . . . . . . . . 33,614,094: -
Södra Finlands Interurbana Telefonak-

tiebolags telefonnät . . . . . . . . . . . . . . . . 4,177,000:-
Extraordinarie amortering å ovannämnda 

bO'lags centralanläggningar ......... . 

Luftledningar: 
Statens egentliga telefonnät . . . . . . . . . . 90,540,151:
Södra Finlands Interurbana Telefonak-

tiebolags telefonnät . . . . . . . . . . . . . . . . 24,486,000: -
Avskrivning av rivna ledningars värde 

10% 

20 " 

6 " 

285,613:-
1,669,200: -

1,954,813:-

3,361,472:-

835,400:-

1,670,800:-

2,716,205: -

1,469,160: -
61,800:-
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Kablar: 

Statens egentliga telefonnät 
Land- och sjökablar ................. . 
LuftkaJbl·ar ......................... . 
Södra Finlands Interul'lbana Telefonak-

tiebolags nåt ..................... . 
Extraordinarie amortering å ka:beln Fin-

land-1Sverige .................... . 
Stolpledningar ...................... . 

Telegrafnät et: 

Anläggningar ....................... . 
Ledningar .......................... . 
Avskrivning av rivna ledningars värde 
Kablar ............................. . 

Radioanläggningar .................. . 

Momentets slutsumma ökas med 5,587,100 
mark och blir 17,457,400 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 8,748,000:-
, 1936 , mk 10,905,900: -
, 1937 (statsförsl.) mk 11,870,300:-

31 (32). Ränta å driftkapitalet (för
slagsanslag). Momentets ordningsnummer 
har ändrats. 

(33). Beklädnadsbidrag åt postiljo-
ner (engångsutgift). För beklädnadsbi
drag åt postHjoner :har under de tre se
naste åren årligen 1beviljats anslag av en
gångsutgifts natur. Med dessa anslag har 
åt nästan alla såväl ordinarie som extra 
postiljoner vid fasta anstalter kunnat an
shffas tjänstedräkter. Beviljandet av ett 
sådant anslag även framdeles är av !beho
vet påkallat, men det är ändamålsenligare, 
att det beviljas åt postHjonerna såsom ett 
årligt bidrag av viss storlek. Då postiljo
nerna emellertid nu erhållit tjänstedräkter, 
kan uppgörande av förslag i detta av
seende u:ppskjutas till framtiden, och ånyo 

3217-37 

29,094,322: -
884,256:-

1,297,000:-

2,139,465: -
3,947,500:-

5,074,035:-

3,004,767:-

4% 
5 " 

8 " 

5% 
3 " 

10 " 
Summa mk 

1,163,773: -
44,213:--

103,760:-

2,162,040: -
272,954:-

13,861,577: -

106,974:-
118,425:-
109,400:-
202,9·62:-

537,761:-

300,477:-

17,457,400:-

upptagas i samband med statsförslaget för 
något senare år. Av denna orsak kan mo
mentet och det å detsamma Hipptagna an
slaget för denna gång uteslutas ur utgifts
staten. 

vn. Kanalerna. 

1. Avlöningar. A v g å r: Den vakanta 
kanalkassörstjänsten av andra klass vid 
Kalkkinen kanal, grundlön 24,000 mark, 
ombildas tilll kanalvaktsbefattning, grund
lön 14,400 mark; minskning 9,600 mark. 

T i l l k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande år utgått ur an
slaget under 15 Ht. II kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 66,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 56,400 
mark till 1,969,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,887,470:-
, 1936 , ....... mk 1,885,430: 50 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,912,600:-

55 
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2. Arvoden åt extra och t~?Jfällig perso
nal. För beviljande av nödig förhöjning 
av extra p·ersonalens avlöningar föresläs be
viljande av ett tillägg av 158,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 158,000 
mark till 1,170,000 mark. 

År 1935 (lbaksl.) . . . . . . . mk 895,337: 20 
, 1936 , . . . . . . . mk 935,647: 15 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,012,000:-

6. Extraordinarie pensioner. Enär av 
anslaget redan rbeviljats sammanlagt 72,120 
mark, föresläs ett tillägg av 10,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 85,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mik 62,361: 65 
, 1936 , ......... mk 59,195:-
, 1937 {statsförsl.) ...... mk 75,000:-

7. Skadestånd för olycksfall (förslagsan
slag). Då de utgifter, som skola bestridas 
med anslaget under momentet, redan se
naste år varit större än anslaget för inne-

Kanalfarleder, hamnar, slussar oeh broar 
F·arledsmärken, fyrar och 'belysningsanord-

ningar ............................. . 
Områden, vägar och stängsel ........... . 
Husbyggnader ........................ . 
Transportmateriel .. ' ................... . 
]{otorfordon och -båtar ................ . 
Arbetsmaskiner ....................... . 
Spårskenor och växlar ................. . 
Inventarier ........................... . 

varande år, föreslås ett tillägg av 30,000 
ma:rk, varför momentets slutsumma iblir 
2180,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 169,091: 85 
, 1936 , ........ mk 270,829: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 250,000:-

8. Underhåll av kanaler och svängbroar. 
Då till kanaler och svängbroar hörande an
läggningar med det tillbudsstående ansla
get icke kunnat hållas i tillfredsställande 
skick, utan iflere av dem i brist på repara
tionsmedel fått förfalla, föreslås, att ansla
get ökas med 200,000 mark. Momentet slu
tar å 2;500,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mik 2,371,719: 15 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,292,256: 10 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,300,000:-

11. Amorteringar. Den amortering un
derkastade egendomens belopp, amorte
ringsprocenterna och amorteringsbeloppen 
framgå ur det följande: 

271,436,568:-

3,'682,200:-
4,229,000: -
7,265,800:-
1,774,929: -

381,922:-
3,959,874: -

497,330:-
1,141,437: -

0.4 

1.5 
0.4 
1.5 
2.0 
2.o 
7.0 
2.0 

lO.o 

1,085,800: -

55,200:-
16,900:-

109,000:-
35,500:-
7;635:-

277,191:-
9,940:-

114,134:-

Summa 294,369,060: - 1,711,300:-

Momentets slutsumma ökas med 419,600 
mark till l, 711,300 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 1,177,200:-

År 1936 (lboksl.) ....... mk 1,201,500:-
, 1937 (statsförsl.) .... m'k 1,291,700:-
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F ö r s v a r s v ä s e n d e t s f a b r i k e r. 

VIII. Krutfabriken. 

1. Avlöningar. T il l ko mm e r: a) 
Med hänsyn till redan inträffad och fort
farande försiggående ökning av levnads
kostnaderna föreslås, att till de avlönin
gar, som erläggas av anslaget under mo
mentet, beviljas ett tillägg av 71,640 mark. 
b) Med anledning av ·de ökade al'betena 
föres}ås, att vid falbrikens kontor anställes 
en ny kontorist med en lön av 26,400 amrk. 
c) Med anledning av prisstegringen på 
brännved och personalens ökning föreslås, 
att utgiftsposten för personalens fria ved 
!höjes med 48,960 mark. - Tilläggen ut
göra sammanlagt 147,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 147,000 
mark till 1,010,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 655,552:-
" 1936 ,, ........ mk 730,11'3: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 863,000: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). Eme
dan anslaget under detta moment under de 
senaste åren •befunnits otillräckligt, och då 
den utländska försäljningen nästa år be
räknas stiga och produktionen för hem
landet ökas, föreslås, att under momentet 
•beviljas ett tillägg av 30,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark till 80,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ......... mk 79,034: 65 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 56,027: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 50,000:-

3. Kontorsutgifter. För kontorsutgifter 
·har under de senaste åren i utgiftsstaten 
upptagits 35,000 mark årligen. Då faibri
'kens produktion under samma tid emeller
tid stigit till 2-3 gånger mera än förut, 
föreslås, att med anledning av ökningen 
av telefonutgifterna och den ökade för
brukningen av kontorstillbehör under mo
mentet :beviljas ett tillägg av 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark till 60,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) .......... mk 34,9:60: 75 
, 1936 , ......... mk 33,833: 1•5 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 3•5,000: -

4. Dispositionsmedel. Med anledning av 
fa:brikens avsevärt större försäljning och 
ökade porduktion stiga direktionens repre
sentations- o. a. kostnader. Av denna orsa:k 
föreslås, att under momentet beviljas ett 
tillägg av 15,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 15,000 
mark till 50,000 mark. 

År 1935 (:boksl.) ......... mk 30,299: 20 
, 1936 , ......... mk 34,716:-
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 35,000:-

5. Byggnads- och inventariekostnader 
(förslagsanslag). Med anledning av arbets
lönernas stigning oeh pristtegringen på 
'byggnadsmaterial föreslås under momentet 
ett tillägg av 100,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 100,000 
mark till 600,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 4!52,640: 10 
, 1936 , . . . . . . . . mk 574,507: -
, 1937 (statsförsl.) ..... :mk 500,000:-

6. Råvaror och material samt förädling 
(förslagsanslag). Tillkom m ·e r: a) 
•Med anledning av produktionens ökning, 
prisstegringen på vissa råmaterial och för
nödenheter samt arlbetslönernas stigning 
föreslås beviljande av ett tillägg av 
3,750,000 mark under momentet. lb) Eme
dan det ansetts skäligt att thevilja tio av 
fabrikens direktion bestämda ansvariga 
funktionärer oeh al.'lbetsledare lönetillägg 
för till utlandet och till enskilda i ~em
landet försålt krut, som överstiger faJbri
kens grundproduktion, föreslås !beviljande 
under momentet av 90,000 mark d'ör dessa 



436 18 Bt. 

lönetillägg. Tilläggen utgöra sammanlagt 
3,840,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,840,000 
mark och blir 12,090,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . mk 6,921,653: 10 
, 1936 , mk 11,250,004: 15 
, 1937 (statsförsl.) mk 8,250,000: -

8. Diverse utgifter. Enär med anled
ning av den ökade produktionen och perso
nalens ökning utgifterna för tidskrifter och 
biblioteket, för olycksfallsförsäkringsavgif
ter för nya ingenjörer och för brandför
säkringsavgifter för råämnesförrådet samt 
för brännved för matsalen och badstugorna 
stiga, föreslås, att under momentet beviljas 
ett tillägg av 40,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 40,000 
mark och blir 280,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 198,948: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 231,888: 80 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . mk 240,000: -

9. Amorteringar (förslagsanslag). Med 
anledning av den ökade produktionen 
föreslås, att för amorteringar å fabrikens 
maskiner, anläggningar och byggnader be
viljas ett tillägg av 155,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 155,000 
mark och blir 300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 936,000: -
, 1936 , . . . . . . . mk 2,039,526: -
, 1937 (statsförsl.) mk 145,000:-

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Då vid beräknandet av räntan å 
driftkapitalet användes samma beräknings
grund som hittills, erfordras under momen
tet ett tillägg av 10,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark ti11 60,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 39,000:-
, 1936 , ......... mk 39,000: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 50,000: -

IX. Patronfabriken. 

6. Råvaror och material samt förädling 
(förslagsanslag). Med anledning av pris
stegringarna på råvaror och material samt 
arbetslönernas stigning föreslås under mo
mentet ett tillägg av 2,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,000,000 
mark till 19,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 13,479,957: 35 
, 1936 , mk 17,639,425: 95 
, 1937 (statsförsl.) mk 17,000,000: -

X. Gevärsfabriken. 

1. Avlöningar. Med anledning av ök
ningen av fabrikens arbeten föreslås, att 
under momentet beviljas ett tillägg av 
110,000 mark för avlönande av extra per
sonal för arbetsövervakningen och vid rit
kontoret. 

Momentets slutsumma ökas med 110,000 
mark till 1,150,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... . 
" 1936 " ...... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 939,643: -
mk 931,670: -
mk 1,040,000: -

3. Kontorsutgifter. Med anledning av 
den ökade förbrukningen av blanketter och 
andra kontorsförnödenheter föreslås, att un
der momentet beviljas ett tillägg av 10,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark ,til:l 60,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 49,024: 60 
, 1936 , ......... mk 49,704: 45 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 50,000:-

4. Dispositionsmedel. Med anledniu:g av 
utvidgningen av fabrikens produktio:a före
slås beviljandet av ett tillägg v;v 10,000 
mark under momentet. 



18 Ht. 437 

Momentets slutsumma ökas med 10,000 
mark till 40,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 20,694: 45 
, 1936 , . . . . . . . . . mk 23,457: 75 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 30,000: -

5. Byggnads- och inventar·iekostnader 
(förslagsanslag). Med beaktande av utgif
terna under föregående år, och då desamma 
med anledning av ökningen av fabrikens 
byggnader och anläggningar icke kunna 
minskas, föreslås, att under momentet be
viljas ett tillägg av 75,000 mark. 

Momentet slutar å 250,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 280,596: 70 
, 1936 , . . . . . . . . mk 249,015: 75 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 175,000:-

6. Råvaror och förädling (förslagsan
slag). Med anledning av den avsevärda 
ökningen av fabrikens leveransarbeten, pris
stegringen på råmaterial samt arbetslöner
nas stigning föreslås, att under momentet 
beviljas ett tillägg av 3,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,000,000 
mark till 13,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 6,678,055: 15 
, 1936 , mk 8,549,865: 05 
, 1937 (statsförsl.) mk 10,000,000: -

XI. Kanonfabriken (nytt). 

Enär den i Jyväskylä under byggnad va
rande kanonfabriken blir färdig och börjar 
sin verksamhet nästa år, och då dess för
valtning bör ordnas enligt enahanda grun
der som försvarsväsendets övriga fabrikers 
verksamhet, hava utgifterna för denna för
svarsväsendets nya fabrik observerats un
der 18 Ht. och inkomsterna under 5 Avd. i 
inkomststaten till samma belopp som utgif· 
tema. Vid uppgörandet av utgiftsstat 
för kanonfabriken har man vid beräknan
det av anslagsbehovet under de olika mo
menten utgått från den erfarenhet, som 

vunnits av anslagsbehovet för verksamheten 
vid försvarsväsendets övriga fabriker av 
samma storlek, samt begagnat sig av det 
statistiska material, som samlats vid Hel
singfors vapendepås reporationsverkstäder 
angående den verksamhet dessa verkstäder 
bedrivit med kanonmaterieL 

Med stöd av det ovanstående föreslås 
följande utgiftsstat för kanonfabriken för 
nästa år: 

1. Avlöningar. För avlöning av fabri
kens ledning och kontorspersonal har be
räknats 1,010,000 mark. 

Momentet slutar å 1,010,000 mark. 

2. Resekostnader (förslagsanslag) . An
slagsbehovet har uppskattats till 75,000 
mark. 

Momentet slutar å 75,000 mark. 

3. Kont01·sutgifter. Till kontorsutgifter 
har beräknats erfordras ett anslag av 
250,000 mark, och härav är 150,000 mark 
engångsutgift för grundanskaffning av 
kontorstillbehör och -maskiner. 

Momentet slutar å 250,000 mark. 

4. Dispositionsmedel. Anslaget under 
momentet har upptagits till samma belopp 
som motsvarande anslag för krut- och flyg
maskinfabrikerna eller 50,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 50,000 mark. 

5. Byggnads- och inventariekostnader 
(förslagsanslag). Utgifterna under mo
mentet hava beräknats till 250,000 mark, 
av vilket belopp 100,000 mark är engångs
utgift för grundanskaffning av inventarier. 

Momentet slutar å 250,000 mark. 

6. Arbetskostnader och förnödenheter 
(förslagsanslag). Med beaktande av fabri
kens verksamhet nästa år har anslaget un
der detta moment beräknats till 12,000,000 
mark. 

Momentet slutar å, 12,000,000 mark. 
7. Kosvnader för materialprovning och 

experiment (förslagsanslag). Under mo
mentet har antecknats 150,000 mark. 

Momentet slutar å 150,000 mark. 
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8. Skadestånd för olycksfall (förslags
anslag). För skadestånd för olycksfall har 
under momentet antecknats 20,000 mark. 

Momentet slutar å 20,000 mark. 

9. Diverse utgifter. För diverse utgif
ter vid fabriken föreslås beviljande av 
150,000 mark. 

Momentets slutsumma blir 150,000 mark. 

10. Amortering (förslagsanslag). Med 
beräknande av amorteringarna enligt ena
handa grunder som vid krutfabriken er
fordras under momentet 290,000 mark. 

Momentet slutar å 290,000 mark. 

11. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Med beräknande av räntan å drift
kapitalet till 5 % av fabrikens utgifter i 
medeltal per månad erfordras under mo
mentet 70,000 mark. 

Momentet slutar å 70,000 mark. 

XII. Laddningsverkstaden (nytt) . 

Utgifterna för laddningsverkstaden, vilka 
hittills erlagts av de för försvarsväsendet 
reserverade anslagen på grund av de av 
densamma utförda leveransarbetena, hava 
med anledning av laddningsverkstadens 
fabriksmässiga verksamhet såsom ett sär
skilt kapitel intagits under denna huvud
titel. 

Laddningsverkstadens utgifter. vilka för 
nästa år beräknats till sammanlagt 2,932,000 
mark, fördela sig på de olika momenten på 
följande sätt: 

1. Avlöningar. För verkstadens led
nings- och kontorspersonalens avlöningar, 
i vilka ingå 267,000 mark såsom överfö
ringstillägg till de under 9 H t. II: l mom. 
nämnda befattningshavarenas grundlöner 
samt författningsenliga tillägg, såsom ål
ders- och familjetillägg, 50,000 mark, er
fordras 752,000 mark. 

Mlomentet slutar å 752,000 mark. 

2. Resekostnader( förslagsanslag). Re
sekostnaderna hava beräknats till 25,00(JI 
mark. 

Momentet slutar å 25,000 mark. 

3. Kontorsutgifter. Under momentet 
beräknas 30,000 mark erforderliga. 

Momentets slutsumma blir 30,000 mark. 

4. Dispositionsmedel. För verkstadens 
dispositionsmedel har reserverats 20,000 
mark. 

Momentet slutar å 20,000 mark. 

5. Byggnads- och inventariekostnader 
(förslagsanslag). Utgifterna under momen
tet, i vilka såsom engångsutgift ingår 
70,000 mark för grundanskaffning av in
ventarier, hava beräknats till 195,000 mark. 

Momentet slutar å 195,000 mark. 

6. Arbetskostnader och förnödenheter 
(förslagsanslag). För verkstadens verksam
het under instundande år har 1,759,000 
mark beräknats erfordras. 

Momentet slutar å 1,750,000 mark. 

7. Skadestånd för olycksfall (förslags
anslag). För eventuella olycksfall har un
der momentet antecknats 5,000 mark. 

Momentet slutar å 5,000 mark. 

8. Diverse utgifter. Diverse utgifter 
vid verkstaden hava beräknats till 40,000 
mark. 

Momentet slutar å 40,000 mark. 

9. Amorteringar (förslagsanslag). För 
amorteringar ihar å momentet_ antecknats 
100,000 mark. 

Momentet slutar å 100,000 mark. 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Utgiften under detta moment har 
beräJknats till 15,000 mark. 

Momentet slutar å 15,000 mark. 

Laddningsverkstadens inkomster hava be
räknats llka stora som utgifterna och upp
tagits under 5 Avd:s X kap. i inkomst
staten. 
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Xm (XI). Flygmrustkinst:wbrikien. 

1. Av•löningar. Tillkommer: a) 
För inrättande av en chefsbefattning vid 
konstruktiva 1byrån och av en vaktmästar
ibefattning föreslås beviljande av ett tillägg 
av 52,400 mark under momentet. lb) För 
löneutgift'er och löneförhöjningar, föran
ledda av faibrikens utvidgade verksamhet, 
föreslås beviljande av 147,600 mark. Tilläg
gen utgöra sammanlagt 200,000 mark. 

Momentets slut·sum1na ökas med 200,000 
mark till 2,578,000 mark 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . m:k 1,153,397: -
, 1936 , ....... mk 1,682,342: 35 
, 1937 (statsförsl.) mk 2,378,000: -

2. Resekostnader (förslagsanslag). Då 
det är nödvändigt, att ·fabrikens ingenjörer 
i ledande ställning kunna utomlands följa 
utvecklingen av nya maskintyper och ar
betsmetoder, föreslås beviljande av ett till
irägg av 25,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark till 100,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ......... mk 60,184: 30 
" 1936 " ......... mk 78,725: 70 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 75,000:-

3. Kontorsutgifter. Med anledning av 
prisstegringen på kontorstillbehör, biblio
teksutgifternas ökning och telefon- samt 
telegrafutgifternas tillväxt antecknas under 
momentet ett tillägg av 2S,OOO mark. · 

lMomentets slutsumma öka:s med 25,000 
mark till 210,000 mark. 

År 1935 (ibdksl.) 
" 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) .... . 

mk 137,560: 85 
mk 184;407: 90 
mk 185,000: -

6. Råmaterial och förädling (förslags
anslag). Med anledning av faJbrikens ut
vidgade verksamhet föreslås, att anslaget 
ökas med 3,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 3,000,000 
mark och blir 30,000,000 mark. 

År 1935 (bdksl.) ...... mk 14,816,405: 36 
, 1936 , mk 16,887,420: 09 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 27,000,000:-

8. Kostnader för materialprovning och 
experiment (förslagsanslag). Då fabrikens 
belastning ökas, växa även utgifterna under 
detta moment. Då det dessutom är nödvän
digt att i provverksamheten innesluta även 
undersökningsarbeten för al'lbetsmetoder, 
och då lufttunneln och provanstalten för 
motorer bliva färdiga ooh inverka ökande 
på utgifterna under detta moment, före
slås, att under momentet beviljas ett till
lägg av 50,000 ma:vk. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 250,000 mark. 

År 1935 Cboksl.) ....... . 
, 1936 , ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 82,701: 55 
mk 142,740: 80 
mk 200,000: -

10. Amorteringar (förslagsanslag). Då 
byggnadernas amorteringsprocent beräknas 
till l samt maskinernas och inventariernas 
till 7, erfordras under momentet ett till
lägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 1,050,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... 1llk 144,000: -
, 1936 , ....... mk 144,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,000,000:-

11. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Då fwbdkens utgiftsstat iblivit allt 
större, har under momentet antecknats ett 
tillägg av 90,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 90,000 
mark till 225,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 82,500:-
, 1936 , ........ mk 97,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 135,000:-
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XIV (XII). Skeppsvarvet. 

1. Avlöningar. Med anledning av löne
nivåns stegring inom den enskilda industrin 
föreslås, att under momentet antecknas ett 
tillägg av 50,000 mark för löneförhöjnin
gar. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark till 950,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 785,825:-
, 1936 , ........ mk 862,533: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 900,000:-

4. Dispositionsmedel. Med anledning av, 
att varvets tjuguårsfest är avsedd att firas 
i slutet av nästa år, och på det att ansla
get under momentet måtte kunna använ
das till ökning 'av anbetarnas yrkesskicklig
Hghet och trevnad, föreslås anslaget under 
momentet höjt från 5,000 mark till 30,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 25,000 
mark och blir 30,000 mark. 

År 1935 (boksl.) .......... mk 3,000:-
" 1936 " .......... m'k 2,700:-
, 1937 (statsförsl.) ....... mk 5,000:-

6. Råmaterial och arbetskostnader (för
slagsanslag). Med anledning av ökat ar
bete samt prisstegringen på råvaror och 
arbetslönernas ökning föreslås under mo
mentet ~ett tillägg av 1,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,000,000 
mark till 6,800,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 4,683,868: 10 
, 1936 , ....... mk 6,472,276: 25 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 5,800,000:-

9. Amorteringar (förslagsanslag). Vid 
beräkning av amorteringskostnaderna enligt 
ena:handa grunder som för innevarande år 
erfordras under momentet ett tillägg av 
35,000 mark. 

Momentets slutsumma ö'kas med 35,000 
mark till 105,000 mark. 

År 1935 (:bQiksl.) ........ mk 60,216:-
, 1936 , ........ mk 119,941: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 70,000: -

XV (XIII). Armens skrädderi. 

1. Avlöningar. För löneförhöjningar 
föreslås beviljande av ett tillägg av 7,800 
mark under momentet. 

Momentets slutsumma ökas med 7,800 
mark till 153,•600 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 141,000:-
, 1936 , ........ mk 145,800:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 145,800:-

5. Byggnads- och inventariekostnader 
(förslagsanslag). Då det för skrädderiets 
maskiner under momentet reserverade be
loppet av 100,000 mark ibefunnits otillräck
ligt och då prisen på maskiner och maskin
delar hava stigit, föreslås, att ett tillägg av 
60,000 mark beviljas för inventariekostna
der. 

'Momentets slutsumma ökas med 60,000 
mark till 350,000 maik 

År 1935 (boksl.) ........ mk 299,964: 85 
, 193·6 , ........ mk 299,888: 80 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 290,000:-

statens övriga affärsverksamhet. 

XVI (XIV). Margarinfabriken. 

4. Byggnads- och inventariekostnader. 
Momentets rulbrik har ändrats till samma 

som statens övriga affärsföretag använda 
i sin utgiftsstat. 

5. Anskaffning och förädling av råvaror 
samt försäljning av produkter (förslagsan-
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slag). Fabrikens produktionsmängd kan 
år 1938 beräknas stiga till 1,000,000 . kg 
eller samma mängd som upptagits i 1937 
års utgiftsstat. Med ;beaktande av den 
fortsatta prisstegringen på råvaror kan be
räknas, att de kostnader, som :Skola hestri
das med detta anslag, utgöra mk 8: 80 per 
kg, vartill kommer i skatt 2 mk per kg, 
vilket är den uvarande tillverkningsskat
ten, eller således till inalles 10,800,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,050,000 
maDk till 10,800,000 mark. 

År 1935 (tboksl.) ....... mk 8,982,325: 25 
, 1936 , ....... mk 9,623,700: 80 
" 1937 (statsförsl.) .... mk 8,750,000:-

9. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Driftkapitalet har för är 1938 be
räknats i någon män större, varför momen
tets slutsumma ökas med 14,000 mark till 
160,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 134,250: 75 
" 1936 " . . . . . . . . m:k 154,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 14·6,000: -

XVII (XV). statsrådets tryckeri. 

1. Avlöningar (förslagsanslag). T i l l
k o m m e r: a) Enär arbetsledare vid en
skilda tryckerier erhålla avseV'ärt större lön 
än vid statsrådets tryckeri, föreslås, att för 
höjande av dessa löner beviljas 54,600 
mark. :b) För att kontorspersonalens löner 
skola kunna i viss mån höjas, !borde under 
momentet rför detta ändamål reserveras 
5,400 mark. Momentets slutsumma ökas 
med 60,000 mark till 728,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ........ mk 627,976: 20 
, 1936 , . . . . . . . . mk 628,561: 50 
, 1937 (statsföl1Sl.) ..... mk 668,000:-

2. Arbetslöner, material och driftkost
nader (förslagsanslag). T i Il k o m m e r: 
a) För att vid arbetarnas avlöning vissa 

3217-37 

s'käliga förbättringar och utjämningar skola 
kunna fäs till stånd föreslås, att under mo
mentet beviljas ett tillägg av 100,000 mark. 
ib) Då al'lbetsbördan oaVIbrutet varit stor 
och arbetskrafterna fördenskull måst i mot
svarande mån ökas, kommer det nuvarande 
för a11betslöner reservera;de anslaget ej att 
förslå för ändamålet, utan erfordras därtill 
ett tillägg av 100,000 mark. c) Till följd 
av de ökade arbetena har åtgången av pap
per och annat material även i motsvarande 
män stigit. Då prisstegringarna dessutom 
föranleda ett avsevärt tillägg till utgifterna 
för material, har under momentet beräk
nats erfordras ett tillägg av 700,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 900,000 
mark till 8,600,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 7,484,126: 55 
, 1936 , ....... mk 8,398,075: 75 
, 1937 (statsförsl,) .... mk 7,700,000:-

3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag). 
Enär detta är en arbetare redan pensione
rats och en annan sannolirkt ävenledes till
delas pension, förslär anslaget ej, utan till 
detsamma erfordras ett tillägg av 10,000 
mark. Momentets slutar ä 110,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 71,991: 65 
, 1936 , . . . . . . . . mk 83,791: 65 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 100,000:-

6. Värme, lyse och dn"vkraft (förslags
anslag). Då arbetsmängden ökas, stiga även 
kostnaderna för kraft och lyse. Då ikoks
priset dessutom stigit, har under momentet 
beräknats erfordras ett tillägg av .50,000 
mark. Momentet slutar å 250,000 mark. 

År 1935 (•bdksl.) ........ mk 228,109:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 240,434: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 200,000:-

7. Anskaffning av maskiner (förslagsan
slag). Tryckeriets mässingslinjer oeh andra 
sätteritillbehör äro, emedan förrådet av dem 
ej på årtionden förnyats, så slitna, att med 
desamma svårligen kan utföras förstklas-

59 
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sigt al'lbete. Även äro vissa bokstavstyper 
mycket slitna, varför även de ~böra förnyas. 
Enligt beräkningar komme mässingslinjerna 
och andra erforderliga utfyllnadstillbehör 
att kosta minst 150,000 mark. Ett för
nyande av förrådet av rubriktyper skulle 
återigen kräva c. 100,000 mark. Då detta 
kompletterings- och förnyelsearbete kunde 
fördelaktigast utföras genom att anskaffa 
en gjutmaskin av typen Monotype Super, 
vilket även medförde den 'fördelen, att man 
till största delen skulle inbespara kostna
derna för avläggning av satser, :föreslås, att 
under momentet, enär det för regelbundna; 
årliga anskaffningar av maskiner reserve
rade anslaget ej :förslår :för ändamålet, så
som engångsutgift beviljas ett tillägg av 
300,000 mark. Momentet slutar å 600,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) 
' " 1936 " ....... . 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 390,762: 70 
mk 393,480: 40 
ink 300,000: -

8. Amorteringar (förslagsanslag). Då 
man fortfarande är tvungen att till an
skaffning av maskiner anslå mera medel än 
till amorteringar, ökas maskinernas värde 
år för år. Av denna orsa!k bör till amor
teringar även reserveras motsvarande 
större anslagsbelopp. Med beaktande av, 
att anslaget redan under de föregående 
åren måst avsevärt överskridas, föreslås, 
att detsamma okas med 32,000 mark. Mo
mentet slutar å 260,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ........ mk 229,412: 05 
, 1936 , ........ mk 252,608: 90 
, 1937 (.statsförsl.) ..... mk 228,000:-

9. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). 13,000 mark kunna avdragas. Mo
mentet slutar å 90,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ........ mk 101,520:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 101,551: 70 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 103,000: -

XVIII (XVI). Officiella tidningen. 

1. Avlöningar. För författningsenliga 
ålderstillägg erfordras under momentet ett 
tillägg av 1,000 mark, varför momentet 
slutar å 185,500 mar'k. 

År 1935 (1boksl.) ........ mk 172,614:-
, 193'6 , ........ mk 173,4'34:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 184,'500: -

3. Tryckning och papper (förslagsan
slag). På grund av minskade annonser kan 
anslaget minskas med 30,000 mark. Mo
mentet slutar å 350,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 345,998:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 315,405: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 380,000: --

XIX (XVII). Lantmäteristyrelsens sten
tryckeri. 

1. Personalens avlöningar (förslagsan
slag). Med anledning av ökningen av sten
tryckeriets a:r<beten erfordras under momen
tet ett tillägg av 41,000 mark, varför mo
mentet slutar å 520,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 477,649: 70 
, 1936 , ........ mk 473,741: 25 
, 1937 (stats:försl.) ..... mk 479,000: -

2. Material och arbetsredskap (,förslags
anslag). Då stentryckeriets arbeten ökats, 
erfordras under momentet ett tillägg av 
15,000 mark, varför momentets slutsumma 
blir 250,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 169,933: 05 
, 1936 , ........ mk 143,488: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 235,000:-

3. Diverse utgifter. Då stentryckeriets 
allbeten ökats, erfordras under momentet 
ett tillägg av 8,000 mark, varför momentet 
slutar å 50,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 31,242: 65 
, 1936 , ......... mk 32,478: 35 
, 1937 (stats:försl.) ...... mk 42,000:-
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5. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Av det ursprungliga driftkapitalet, 
708,000 mark, har intill utgången av år 
1937 amorterats 207,640 mark. Ränta en
Egt 5 % å det återstående kapitalet, 
300,360 mark, utgör 25,018 mark, varför 
under momentet antecknats 25,100 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 600 mark 
och :blir 2·5,100 mark. 

År 1935 ('hdksl.) ......... mk 32,200:-
, 1936 ., ......... m:k 32,200: -
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 25,700:-

statens skogshushållning. 

XX (XVIII). Forststyrelsen. 

1. .Avlöningar. A v g å r: Med hänvis
ning till motiveringen under Il Ht. 
XVU: l mom. (kolonisationsavdelningen 
vid forststyrelsen) <har från momentet av
dragits tvenne vid avdelningen för stats
jordarnas disposition tjänstgörande forst
mästares grundlöner och ålderstillägg 
sammanlagt 117,600 mark, samt 39,600 
mark, som erlagts åt en extra skogsvårds
man av anslaget under detta moment för 
avlönande av extra, al'lhetskraft. - Minsk
ningarna utgöra sammanlagt 157,200 mark. 

T i l l k o m m e r: a) För de löneförhöj
ningar, som innevarande åT utgått ur an
slaget under 15 Ht. H kap. 12 mom., er
fordras i grundlönstillägg 105,000 mark 
och i ålderstillägg 11,096 mark eller, sam
manlagt 116,096 mark. b) Enligt vid propo
sitionen ,fogad bilaga antecknas i grundlöns
tillägg 9,000 mark och i ålderstillägg 900 
mark eller sammanlagt 9,900 mår k. c) FöT 
lagenliga ålders- och familjetillägg anteek
nas ytterligare 7,400 mark. d) Vid 
forststyrelsen har sedan 1930 funnits en 
stenograf, som samtidigt utfört statistiska 
o. a. arbeten, närmast som biträde åt över
direktören, och vars arvode erlagts av me
del, som anvisats för avlönande av extra 
personal. Då det vid forststyrelsen ej fin
nes någon annan stenograf, och en sådan 
nödvändigt behöves även för skyndsam
mare handläggning av ärendena föreslås , , 
att befattningen uppföres på ordinarie 

stat och att i utgiftsstaten upptages 25,500 
mark i grundlön åt en stenograf. Ansla
get för avlönande av extra personal kan i 
detta fall i motsvarande mån minskas , 
varför härav ej föranledes någon utgifts
ökning. e) Då forststyrelsens verksamhet 
från ingången av 1938 ytterligare utvidgas, 
och då genom inrättandet av nya tjänster 
äv·en lokalfrågan måste ordnas på nytt och 
avdelningarna med anledning härav ·komma 
på längre avstånd från varandra än förut , 
har det ansetts nödvändigt att inrätta en 
ny vaktmästarbefattning med en grundlön 
av 18,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 5,800 
mark .till 3,:191,300 mark. 

År 193•5 (iboksl.) ....... mk 3,171,399:-
, 1936 , . . . . . . . mk 3,126,699: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,197,100:-

3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag). 
Till momentet har från 18 Ht. XXI: u 
mom. överförts 11,340 mark, som i pen
sionsförteckningen för år 1937 antecknats 
å sistnämnda moment. Enär enligt sagda 
förteckning för forststyrelsens ordinarie 
pensioner ·erfordras 219,780 mark och i 
utgiftsstaten anvisats 220,400 mark, utgör 
tillägget 10,800 mark. 

Momentets slutsumma blir. 231,200 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 194,670:-
, 1936 , ........ mk 207,720:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 220,400:-
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5. Expensmedel. De för forststyrelsen 
under detta moment reserverade expens
medlen, av vilka dessutom erlägges utgif
terna för de under 11 huvudtiteln upp
tagna avdelningarna för privatskogarnas 
övervakande och för boställs- och samhälls
skogarnas vård, hava befunnits otillräck
liga. Då dessutom avdelningens för kolo
nisationsärenden vid forststyrelsen utgifter 
komma att erläggas av detta anslag, före
slås under momentet ett tillägg av 23,000 
mark, varför momentet slutar å 125,000 
mark. 

År 1935 (iboksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 74,997:
mk 101,114: 45 
:mk 102,000:-

7. Värme, lyse och renhållning (för
slagsanslag). Med beaktande av, att :forst
styrelsens >ämbetslokal under år 1937 ut
vidgats, ocih då det år 1938 är nödvändigt 
att få ytterligare rum, samt med hänsyn 
till, att vedprisen komma att stiga år 1938, 
har under momentet antecknats ·ett tillägg 
av 25,000 mark, varför momentets slut
summa blir 125,000 mark. 

År'1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 99,300: 15 
mk 98,87,5: 70 
mk 100,000: -

XXI (XIX). Revirförvaltningen och 
revirens ekonomi. 

1. Avlöningar. Tillkommer: a) För 
de löneförhöjningar, som innevarande år 
utgått ur anslaget under 15 Ht. II kap. 
12 mom., erfordras i :grundlönstil:lägg 

• 
Till .fostliga arbeten, revirförvaltnin

gens massuttorkningsarbeten inbe-

582,000 mark och i ålderstillägg 61,860 
mark eller sammanlagt 643,860 mark. ib) 
EnEgt vid 'propositionen 1fogad bilaga an
tecknas i grundlönstillägg 484,500 mark 
och i ålderstillägg 48,100 mark eller sam
manlagt 532,•600 mark. c) statsskogar
nas ·indelning i inspektionsområden och 
revir är fastställd i statsrådets beslut av 
den 17 augusti 1922. I enlighet !här
med inrättades i Österbottens och Västra 
Finlands distrikt 3 inspektionsområden 
samt i Nordiska distriktet och östra Fin
lands distrikt 2 inspektionsområden. Där
.efter hava förhållandena till den grad 
ändrats, att även Nordiska distriktet och 
Östra Finlands distrikt iborde delas i 3 in
spektionsomr<åden. statsskogarna inom 
Nordiska distriktet omfatta c. 8,000,000 ih:a. 
Såsom bevis för distriktets omfång må 
nämnas, att det sträcker sig :från Bott
niska viken till Ishavet, ·en sträcka av c. 
650 km, och distriktets ibredd är .c. 300 km. 
I enlighet med instruktionen för forstför
valtningen •är det distriktkontorens sak att 
särskilt övervaka, att reviren skötas på ett 
för statens ekonomi ocih samhällets ibästa 
fördelaktigt sätt. Planeringen, ledningen 
oeh inspektionen av skogsarbetena i reviren 
böra utföras i skogen. Detta arbete ålig
ger för distriktskontorens del närmast di
striktsinspektörerna, vilka dessutom hava 
att förberedelsevis behandla i distriktskon
toret de ärenden, som Iberöra deras resp. 
inspektionsområden, vilka ärenden till följd 
av ibl. a. kolonisationsverksamheten avsevärt 
ökats. AI'ibetenas ökning under denna tid 
i Nordiska distriktet framgår av följande 
siffror angående anslagens användning: 

år 1922 år 1932 år 1936 

räknade, användes anslag ........ mk 90,9.26: 13 1,577,694: 90 c. 
14,426,933: 01 

3,500,000 
c. 25,400,000 Till leveransavverkningar användes .. mk 1,225,898: 40 

Det är naturli~t, att i den mån arbe
tena bliva vidlyftigare och större penning
summor användas, bör även inspektionen 

i motsvarande mån göras effektivare. Då 
arbetet bör ske å ett så stort område 'och 
då de sträckor, som i revirfo)n o·fta måste 
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.tillryggaläggas till fots eller med, skidor, 
kräva mycken tid, så är det lätt att förstå, 
att det egentliga inspektionsarbetet ovill
korligen kommer att lida härpå. Under 
sädana omständigheter är inrättandet av en 
tredje distriktsinspektörstjänst i det ifrå
gavarande distriktet under nuvarande för
hällanden nödvändigt. Vad ovan är sagt 
om Nordiska distriktet, gäller i stort sett 
även för Östra Finlands distrikt. Visser
ligen uppgår statsskogarnas område där 
till endast något över l milj. ha, men då 
det 'är splittrat i små stycken inom ett 
område, som omfattar Viiborgs och Kuopio 
län i sin helJhet, största delen av St. Mic
hels län samt delar av Nylands och Uleä
borgs län, så inses lätt, att distriktsinspek
törernas arbete i skogen ej kan vara så 
.effektivt som det borde. I Östra Finlands 
distrikt äro motsvarande siffror angående 
anslagens användning ungefär desamma 
som i Nordiska distriktet. Sålunda använ
des !här till forstliga a11beten, revirförvalt
ningens mossuttorkningsar:beten medräk
nade, är 193·6 c. 3,200,000 mark och till 
leveransavverkninga.r ·c. 28,000,000 mark. 
Med stöd av det ovansagda föresräs, att 
såväl i Nordiska distriktet som i Östra 
Finlands distrikt mätte inrättas en tredje 
distriktsinspektörstjänst med en grundlön 
av 57,000 mark, varav skulle 'föranledas 
utg~fter till ett belopiP av inalles 114,000 
mark. För ålderstillägg bör reserveras 
13,700 mark. 'Tillägg '127,700 mark. d) 
Under detta moment har reserverats ett 
anslag av 36,000 mark som ersättning åt 
de revimorstmästare, 'hos vilka forstmän 
praktisera. Enligt förordningen angående 
forstförvaltningen skall ämbetsexamen efter 
praktiserandet avläggas vid 'fo11ststyrelsen. 
Till arvoden åt de pe11soner, .som anställa 
ämbetsexamen, föresläs upptagande av ett 
anslag av 14,000 mark. Tillägg 14,000 
mark. 

Tilläggen utgöra sammanlagt 1,318,200 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 1,318,200 
mark till 16,716,200 mark. 

År 193·5 (boksl.) ...... mk 13,001,545: 05 
, 193·6 , mk 13,527,980: 10 
, 1937 (statsförsl.) . . mk 15,3'98,000: -

2. Arvoden åt biträoonde forstmästare. 
A v g å r: Med 'hänvisning till motiveringen 
under .11 Ht. XVII: l mom. (koloni.sations
avdelningen vid forststyrelsen) har från 
detta moment avdragits 25,200 mark. 

T i llk o mm e r: Med beaktande av det 
.stora antalet extra forstmästare i forstför
valtningens tjänst, vilka åtnjuta endast 
dagtraktamente för förrättningsdagar, före
släs inrättandet av 17 !biträdande forst
mästaTibefattningar av högre avlöningsklass 
och 16 av lägre avlöningsk1ass, i vilka av
löningen vore 12,600 mark resp. 10,000 
mark. Det härför erforderliga tillägget är 
374,200 mark. 

M'Omentets slutsumma ökas med 349,000 
mark och blir 93S,800 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 382,427: 60 
mk 365,268: 75 
mk 589,800: -

4. Resekostnader och dagtraktamervten 
(,förslagsanslag). Enär av detta anslag er
lägges även extra och biträdande forst
mästares dagtraktamenten, har momentets 
rubrik ändrats. 

Det för forstmästarpraktikanternas dag
traktamenten reserverade anslaget av 
300,000 mark har med anledning av prak
tikanternas stora antal ökats med 300,000 
mark, men även då kan åt Mott hä~ften 
av de studanter, som avlagt :for.stexamen, 
bereda:s tillfälle till :praktik i statens sko
gar. 

Momentets .slutsumma ökas med 300,000 
mark till 4;500,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ....... mk 3,962,095: 95 
, .193'6 , ....... mk 3,947,121: 25 
, 1937· (statsförsl.) ... mk 4,200,000: -
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5. Skadestånd för olycksfall (förslags
anslag). M omen te t blir oförändrat, men 
föreslås, att av dessa medel måtte få an
vändas !högst 75,000 mark i året till arvo
den åt olycksfallsombudsmännen. År 1936 
hava dessa arvoden, med belastande av ar
betsanslagen, erlagts till ett. belopp :av 
59,360 mark, men har dessa arvodens be
lopp stundom överstigit 70,000 mark. !Mo
mentet slutar å 1,500,000 ma.rk. 
År 1935 (boksl.) ....... mk 1,333,671: 10 

, 1936 , ....... mk 1,312,790: 65 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,:500,000:-

6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag). 
T i 11 ko mm e r: a) Ordinarie pension av 
6,000 mark, som beviljats ·en skogvakt, har 
antecknats å momentet. ib) I enlighet med 
1937 års pensionsförteckning erfordras rför 
revirförvaltningens ordinarie pensioner 
1,365,1100 mark, och då i utgiftsstaten re
serverats för dem 1,2:65,600 mark, har mo
mentet ökats med 199,500 mark. 

Tilläggen utgöra inalles 105,500 mark. 
Momentets slutsumma okas med 105,500 

mark till 1,371,100 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 1,265,600:-
, 193·6 , ....... mk 1,265,600: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,265,600:-

9. Hyra, värme och lyse vid distrikis
kontoren ('förslagsanslag). Enär :vedprisen 
avsevärt stigit, har under momentet upp
tagits ett tillägg av 7,500 mark, varför 
momentets slutar å 117,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 99,396:-
, 1936 , . . . . . . . . mk 93,325: 75 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 110,100:-

12. stämpling, kubering och utlevere
ring av virke (förslagsanslag). Med anled
ning av arbetslönernas stigning har under 
momentet observerats ett tillägg av 300,000 
mark, varför momentet slutar å 4,500,000 
mark. 
År 1935 (boksl.) ....... mk 4,105,600: 55 

, 1936 , . . . . . . . mk 4,071,679: 15 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 4,200,000: -

13. Skogsvård och -skydd samt mossut
torkningsarbeten (reservationsanslag). T i l l
k o m m e r: a) År 1935 fanns i utgifts
staten under detta moment ett anslag av 
25,224,200 mark, över.iföringen från år 1934 
var mk 985,468: 76, och mk 26,209,668: 76 
stod således till disposition. Härav använ
des mk 25,012,509: 61. 

År 1936 fanns under detta moment ett 
anslag av 26,565,200 mk, överföringen från 
1935 var mk 1,197,159: 15 och till för
fogande stod således mk 27,762,359: 15. 
Härav användes mk 26,431,186: 40 och till 
år 1937 överfördes mk 1,331,192: 75, varför 
1937 stod mk 28,881,172: 75 till disposition. 

Då skogsvårds- och massuttorkningsarbe
tena å statens marker under hela självstän
dighetstiden ända till ikraftträdandet av 
skogsförbättringslagen, med anledning av 
anslagens knapphet varit i jämförelse med 
den stora avverkningsmängden så små, att 
statens skogshushållning under hela denna 
tid medfört en fortgående försämring av 
skogarnas tillstånd, måste härutinnan ound
vikligen fås en ändring till stånd. Vid ord
nad skogshushållning och särskilt då det är 
fråga om statsdrift, måste såsom minimi
fordring uppställas, att avverkningarrras 
spår bringas i ur forstlig synpunkt till
fredsställande skick, genom röjning av av
verkningsområdena, verkställande av sådd 
och planteringar, rensning av trädodlingar 
och utglesning av ung växande skog samt 
genom uppdikning av områden, som hålla 
på att försumpas, enär försumpningen ge
nom avverkningarna avsevärt tilltager. 
Likaså bör i statens skogshushållning iakt
tagas, att ej vattendränkta områden ut
vidga sig på bekostnad av torra marker, 
varför kärren fortfarande böra uppdikas 
och redan utförda uppdikningar hållas i 
skick. Allt detta förutsättes även vid 
förrryandet av lagstiftningen om inkomst
och utgiftsstaten, varvid intet amortering
moment därför upptogs för statens skogs
hushållning. För sädana löpande utgifter 
erfordras minst det anslag, som år 1936 
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stod till förfogande för ändamålet, och med 
detta kan man någorlunda reparera spåren 
efter senaste avverkningsperiod, men ej 
gottgöra under tidigare årtionden be
gångna försummelser, och dessutom räcker 
det alls ej till anslag för skogssådd å 
brandområden o. d. och ej heller till upp
dikning av kärr eller sådana egentliga 
skogsförbättringsarbeten i sådan utsträck
ning, att den produktiva skogsmarkens om
råde verkligen skulle ökas. Tidigare för
summelser i vården av statsskogarna borde 
dock gottgöras, öppna områden planteras 
med skog, skogsmark med dålig produktion 
försättas i skick och för skogväxt dugliga 
områden uppdikas så mycket som möjligt. 
Då av anslaget under detta moment dess
utom erläggas kostnaderna för avvärjande 
och släckande av skogseldar, :föreslås, att 
anslaget under momentet, 27,270,000 mark, 
ökas med 6,747,000 mark, varför anslaget 
här blir '34,017,000 mark. b) Under mo
mentet finnes i utgiftsstaten för år 1937 
ett anslag av 60,000 mark för avlö
nande av en inspektör för skogsvårds
arbetena. Det har likväl befunnits nöd
vändigt att höja sagda avlöning till 63,000 
mark, enär en kompetent man ej kan fås 
till befattningen för ett lägre arvode, då 
uppgiftens tillfälliga karaktär och dess na
tur tagas i betraktande. Tillägget utgör 
3,000 mark. 
· Tilläggen uppgå sammanlagt till 6, 750,000 

mark. 
Momentets slutsumma ökas med 6, 750,000 

mark till 34,300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 25,224,200: -
, 1936 , mk 26,565,200: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 27,550,000: -

15_. Kostnader för tillsyn över skogsav
verkningar, avsedda att påföras köpare av 
skogsprodukter (förslagsanslag). Med an
ledning av arbetslönernas ökning har an
slaget under momentet ökats med 100,000 
mark, varför momentet slutar å 1,600,000 
mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 889,767: -
, 1936 , . . . . . . . mk 1,451,532: 75 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,500,000: -

16. Leverans av virke från statens sko
gar (förslagsanslag). Det under momen
tet antecknade tillägget, 10,000,000 mark, 
föranledas av arbetslönernas fortgående ök
ning. Av ·anslaget kommer på samma sätt 
som innevarande år 500,000 mark att an
vändas Iför trivsamhetens höjande i arbe
tarnas härbärgen. 

Momentets slutsumma ökas med 10,000,000 
mart till 110,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . mk 92,696,375: 31 
, 1936 , mk 96,549,885: 75 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 100,000,000: -

17. Underhåll av statens, forstförvalt
ningen tillskiftade väglotter (förslagsan
slag). År 1936 deltog forststyrelsen i byg
gande och underhåll av 289 by- och ägo
vägar eller 65 flere by- och ägovägar än år 
1935, varför det i 1936 års utgiftsstat upp
tagna anslaget av 300,000 mark ej räckt 
till för ändamålet. Då utvecklingen syn
barligen åren 1937 och 1938 kommer att 
fortgå i samma riktning, har under momen
tet antecknats ett tillägg av 75,000 mark, 
varför momentet slutar å 375,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 274,482: 45 
, 1937 , . . . . . . . . mk 311,814: 60 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000:-

19. Diverse utgifter. Då telefonnätet år 
för år utvidgats, och då för dess under
hållsutgifter erfordras allt större summor, 
och för att ytterligare nya telefonlednin
gar skola kunna byggas, vilka i många re
vir äro absolut nödvändiga, har momentet 
ökats med 100,000 mark, varför momentet 
slutar å 900,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 746,410: 80 
, 1936 , ........ mk 799,954: 30 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 800,000:-
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21. Särskilda ntgiftet· vid forstförvalt
ningen, till lantbrnksministeriets förfo
gande. Av anslaget under detta moment 
ha bl. a. erlagts flyttningsbidrag åt inne
havare av tjänster och befattningar vid 
forstförvaltningen, när sådant befunnits 
nödvändigt, och föreslås, att detta anslag 
fortfarande användes för detta ändamål. 
Under momentet har även reserverats 
30,000 mark för fortsättningskurser för 
forstmästare. För att sådan fortsättnings
undervisning skall kunna anordnas i större 
utsträckning har under momentet anteck
nats ett tillägg av 20,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 20,000 
mark till 100,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ......... mk 64,995: -
, 193·6 , ......... mk 75,409: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 80,000:-

XXII (XX). Forstvetenskapliga forsk
ningsanstalten. 

1. Avlöningar vid försöksområdena. 
A v g å r: Med anledning av inrättandet 
av tvenne revirforstmästar,tjänster avdra
ges från momentet arvodet at två äldre 
biträdande forstmästare a 12,600 mark 
eller inalles 25,'200 mark. 

'T i l l k o m m e r: Forskningsanstaltens 
försöksområden höra Wl två revir, det östra 
och det västTa. Till det förra räknas de i lan
dets östra o(lh södra delar belägna försöks
områdena, till det senare Lapplands, Norra 
österbottens, Mellersta Finlands och Syd
västra Finlands försöksområden. I dessa 
hava ibiträdande forstmästare handhaft re
virforstmästarnas upp,gifter. Då Jorst
mästarna fortfarande äro behövliga, och 
då ·försöksområdena till · stor del befinna 
sig rpå orter med bästa •avsättningsmöj
ligheter och skogarna där redan därför 
måste skötas väl, vore det ändamålsenligast 

att ombilda befattningarna till ordinarie 
revirforstmästartjänster med samma grund
lön av 48,000 mark som en i forstförvalt
ningens tjänst anställd revirforstmästare 
har. Det härav föranledda tillägget utgör 
96,000 mark. I stället observeras under 
5 mom. en minskning av 44,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 70,800 
mark till 480,800 ma•rk. 

År 1935 (rboksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 402,512: 30 
mk 408,332: 15 
mk 410,000:-

4. Skogsvård och -skydd samt mossnt
torkning å försöksområden (reservations
anslag). Med anledning av arbetslönernas 
stegring måste anslaget höjas med c. 15 % 
eller 100,000 mark, varför momentet slutar 
å 700,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 627,053: 75 
" 1936 " ........ m'k 583,969: 95 
, 1937 (statsförsl.) ..... · mk 600,000:-

5. Leverans av trävaror samt försöksom
rådenas e1konomi (förslagsanslag). A v
g å r: Genom det ovan under l mom. före
slagna ändringen av två 'biträdande forst
mästal1befattningar till revirforstmästar
tjänster uppkommer genom mim~kning av 
utgifterna för dagtrarktamenten under 
momentet en minskning av 44,000 mark. 

Tillkommer: Under flere av de se
naste åren har för ändamålet erfordras c. 
1,500,000 mark. Med anledning av arbets
lönernas stegring och en partiell höjning 
av skatterna å försöksområdena måste an
slaget ökas med 300,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 256,000 
mark och blir 1,706,000 mar'k. 

• 
År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,442,881: 50 

, 1936 , ....... mk 1,699,779: 10 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 1,450,000:-



18 Ht. 449 

statens lanthushållning. 

XXIII (XXI). Fångvärdsväsendets 
lägenheter. 

Våren 1938 kommer den odlade arealen 
vid fångvårdsväsendets lägenheter att 
uppgå till inalles 3,530 ha, varav nyodlin
gar 420 ha. 

4. Lanthushållningsutgifter (förslagsan
slag) . I dessa utgifter ingå utiordrings
kostnader för husdjuren 3,264,000 mark, 
anskaffnings- och underhållskostnader för 
husdjur samt lantbruksmaskiner och inven
tarier 507,000 mark, utsädeskostnader 
826,000 mark, gödsel- och jordföl'ibättrings
ämnen 1,434,000 mark, driftutgifter för 
automobiler och traktorer 230,000 mark 
samt övriga lanthushållningsutgifter, såsom 
kostnader för dränering, elektricitet, frak
ter och hyror 643,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 453,000 
mark till ·6,904,000 mark. 

År 1935 (boks!.) ....... mk 5,451,735: 65 
, 1936 , ....... mk 5,856,166: 25 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 6,451,000:-

XXIV (XXII). Medicinalverkets lägen
heter. 

4. Lanthushållningsutgifter (förslagsan
slag). För täckdikning borde i nästa års 
utgiftsstat upptagas 12,000 mark, för frö
och gödselämnen 18,000 mark och för bo
skapsskötseln 29,000 mark mera än vad i 
innevarande års utgiftsstat är anvisat för 
dessa 'ändamål. Tilläggen utgöra inalles 
59,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 59,000 
mark till 485,000 marik. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

3217-37 

mk 453,487: 65 
mk 379,472: 80 
mk 426,000: -

XXV (XXIII). Lantbruksstyrelsens 
lägenheter. 

1. Avlöninga1· (förslagsanslag). Med 
anledning av den stigande lönenivån före
slås ett tillägg av 1,226,300 mark, varför 
momentet slutar å 8,460,000 mark. 

År 1935 (b<Yksl.) ....... rnk 6,050,378: 90 
, 1936 , ....... mk 6,511,334: 60 
" 1937 (statsförsl.) .... mk 7,233,'700:-

2. Pensioner (förslagsanslag). För er
läggande av beviljade pensioner ·erfordras 
under momentet ett tillägg av 58,900 mark, 
var'för momentet slutar å 254,000 mark. 

År 1935 (1boksl.) ........ mk 174,138: 35 
, 1936 , ........ mk 197,451: 50 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 195,100:-

3. Skadestånd för olycksfall (förslagsan
slag). Vid uppgörandet av statsförslaget 
för år 1938 har såsom grund ·för utgiftssta
ten huvudsakligen använts b<ikslutet för år 
1936, i enlighet varmed ett tillägg av 
15,600 mark ansetts behövligt, varför mo
mentet slutar å 93,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ......... mk 70,206: 95 
, 1936 , ......... mk 76,578: 80 
, 1937 (statsförsl.) ...... mk 77,400:---'-

4. Lanthushållningsutgifter (förslagsan
slag). Då prisen på förnödenheterna äro 
i stigande, och då det även är nödvändigt 
att täckdi'ka å vissa lägenheter, har under 
momentet beräknats erfordras ett till~gg 

av 2,051,300 mark, varför momentet slutar 
å 9,·640,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 6,373,'530: 55 
, 1936 , ....... mk 7,141,090: 05 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 7,·588,700: -

5. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Räntan å driftkapitalet har i ut-

57 
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giftsstaten beräknats sålunda, att på den 
gemensamma summan av de vid egendoms
värderingen den l juli 1936 konstaterade 
värderia på kreatursbestånd, inventarier 
och förråd samt medeltalet av 1936 års 
månadssaldon såsom tidigare räknats 5 pro
cents ränta. 

Ändringarna i förrådens värde, särskilt 
å Jockis gods, föranleda en minskning av 
34,500 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
34;500 mark till 51'2,•500 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 615,500:-
, 1936 , ........ mk 651,),500:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 547,000:-

XXVI (XXIV). Socialministeriets lägen
heter. 

1. Avlöningar (förslagsanslag). Till
k o m m e r: a) För avlöningarna åt perso
nalen vid Pernasaari UP'Pfostrigsanstalts 
och Käyrä skyddshems lägenheter erford
ras tillägg av inalles 6,600 mark. ib) För 
att avlöningarna åt personalen vid anstal
ternas lägenheter skola kunna i någon 
mån höjas, :har under momentet antecknats 
ett tillägg av 20,000 mark. c) Staten har 
under år 1937 grundat Bjärnå och Lapp
träsk vårdanstalter för manliga alkoho
lister samt Yläne vårdanstalt för kvinnliga 
alkoholister. För avlöningarna åt persona
len vid dessa alkoholistvårdsanstalters lä-

geniheter har under momentet antecknats 
ett tillägg av sammanlagt 105,000 mark. 
d) För avlöningsutgifter vid Ilmajoki ar
betsanstalts lägenhet har upptagits 24,000 
mark. 

Tilläggen utgöra inalles 155,600 mark. 
Momentet slutar å 388,500 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 129,200:-
, 1936 , ........ mk 200,685:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 232,900:-

4. LanthushåHningsutgifter (förslagsan
slag). Tillkommer: a) För de nya 
alkoholistvårdanstalternas lanthushållnings
utgifter har antecknats 41>5,000 mark. 
b) Ilmajoki a11betsanstalts lanthushållnings
utgifter hava beräknats till 65,000 mark. 
- Tilläggen utgöra sammanlagt 480,000 
mark. 

Momentet slutar å 1,418,600 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 967,160: 15 
, 1936 , ........ mk 943,826: 15 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 938,·600:-

5. Ränta å driftkapitalet (förslagsan
slag). Med anledning av grundandet av 
alkoholistvårdanstalterna samt Ilmajoki ar
betsinrättning har under momentet anteck
nats ett tillägg av 10,000 mark. 

Momentet slutar å 30,000 mark. 

År 1935 (·boksl.) ........ . 
" 1936 " ........ . 
, 1937 (statsförsl.) 

:mk 20,000: -
mk 20,000:
mk 20,000:-
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Jämförande tablå över utgifterna. under 18 huvudtiteln, sa.mmanstäHda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

l l Förslag för år 1938 

Kapitel 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + eller l år 1935 år 1936 år 1937 Summa 
minskning-

21,625,246: 50 l 
l 

23,759,1001 + 2,746,300 I. Järnvägsstyrelsen ......... ·l 21,953,440: 25 26,505,400 
II. Järnvägarnas linjeförvaltning 

och driftutgifter ............ 697,662,322: 50 732,614,320: 80 761,950,300 + 88,465,800 850,416,100 
III. Huvudverkstäderna ........ 125,227,580: 40 137,376,766: 10 133,194,200 + 7,939,100 141,133,300 
IV. Trävaroröreisen ............ 33,043,324: 45 33,789,066:85 41,459,600 + 13,134,100 54,593,700 
V. Post- och telegrafsstyrelsen .. 5,929,256: 77 6,705,154:47 7,401,800 + 371,500 7,773,300 

VI. Post- och telegrafstyreisens 
linjeförvaltning och förvalt-

183,049,176: 55 ningsutgifter .............. 173,693,828: 4 7 189,715,300 + 24,662,600 214,377,900 
VII. Kanalerna ................ 6,924, 704: 85 7,064,598: 15 7,339,100 + 874,000 8,213,100 

VIII. Krutfabriken ········ ...... 9,357,994: 20 14,999,164: 80 10,183,000 + 4,362,000 14,545,000 
IX .. Patronfabriken ............ 14,848,323: 20 19,134,375: 95 18,553,000 + 2,000,000 20,553,000 
X. Gevärsfabriken ............. 8,472,345: 60 10,306,908: 45 11,810,000 + 3,205,000 15,015,000 

XI. Kanonfabriken ............. - - - + 14,315,000 14,315,000 
XII. Laddningsverkstaden ...•.... - - - + 2,932,000 2,932,000 

XIII. Flygmaskinsfabriken ........ 16,699,404: 11 19,640,067: 64 31,493,000 + 3,440,000 34,933,000 
XIV. skeppsvarvet .............. 9,117,102: 25 11,061,415: 85 10,355,000 + 1,110,000 11,465,000 
XV. Armens skrädderi .......... 2,151,166: 85 2,092,286: 35 2,483,800 + 67,800 2,551,600 

XVI. Margarinfabnken ........... 9,621,849: 60 10,282,688: 45 9,416,000 + 2,064,000 11,480,000 
XVII. statsrådets tryckeri ......... 9,146,103: 15 10,104,970: 90 9,314,000 + 1,339,000 10,653,000 

XVIII. Officiella tidningen .......... 560,625:20 532,267:60 610,800 - 29,000 581,800 
XIX. Lantmäteristyrelsens sten-

693,707:95 793,500 tryckeri .................. 722,825:40 + 63,400 856,900 
XX. Forststyrelsen .............. 3,823,032: 60 3,816,061: 25 4,021,200 + 53,000 4,074,200 

XXI. Revirförvaltningen och revi-
158,492,165: 54 172,113,900 + 19,425,200 rens ekonomi .............. 164,446,185: 40 191,539,100 

XXII. Forstvetenskapliga forsknings-
anstalten .................. 2,520,253: 80 2, 745,376:- 2,516,900 + 426,800 2,943,700 

XXIII. Fångvårdsväsendets lägenheter 6,490,795:65 6,950,602: 45 7,683,000 + 453,000 8,136,000 
XXIV. Medicinalverkets lägenheter .. 882,923:40 793,405: 751 870,000 + 59,000 l 929,000 
XXV. Landbruksstyrelsens lägenheter 13,283,754: 75 14,581,954: 95 15,641,900 + 3,317,600 18,959,500 

XXVI. Socialministeriets lägenheter .. 1,116,360: 15 1,164,596: 15 1,201,500 + 645,600 1,847,100 
Summa 11,331,413,289:3911,415,898,559:0611,473,879,9001 +197,442,800 11,671,322,700 
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Kapitalutgifter. 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Placeringar i statens affärsverksamhet, 
skogshushållning och jordlägenheter. 

Till ministeriet för inrikesärendena hörande 
f örvaltningsgrenar. 

1. Byggande av ett häststall å H alt"la 
sanatorium (reservationsanslag). Då Halila 
sanatorium för ungefär 19 år sedan över
gick i statens ägo, voro de till detsamma 
hörallide jordibruksby;ggnaderna så för
faiLlna, ~~;tt de, förutom stallsbyg,gna:den, 
under årens lopp måst uppföras ånyo. 
Numera är även stallsb)'iggnaden, som är 
uppförd av trä för ung·efär 30 år sedan, 
så förifallen, att den icke ens genom re
parationer kan bringas i sk~ck, utan bör i 
stället för densamma byggas ett nytt stall 
för 20 hästar. För ·den n,ya stallsby1g1gna
dens behov har å lägenheten under & par 
senaste åren :förfärd~ga·ts ungefär 40,000 
stycken cementtegel samt reserverats virke 
och grundstenar. Enligt uppgjort kost
nadsförslag stiga ,byggnadskostnaderna, 
med beaktande av de nämnda förnöden
heterna, till sammanlagt 160,000 mark, och 
ett reservationsanslag arv denna storlek 
föreslås att beviljas för nästa år. 

Q\I[Qmentet slutar å 1160,000 mark. 
2. Reparation och utvidgning av fä

husbyggnaden å Niuvanniemi sjukhus (re
servationsanslag). Fähusbyggnaden å Niu
vanniemi sjukhus erfordrar snabb och 
g:run.dl:ig reparation, ty dess stora av trä 
gj.orda takkonstruktion j.äimte stödjepe1arna 
är så murken. att den för undvikande av 

olyckor bör h. ·O. h. förnyas. Då fähuset 
icke har mellantak och lj•UJset kommer ge
nom ett s. k. galler i taket, böra väggarna 
höj,as så, att fähuset får d11gl~ga fönster, 
samt ett mellantak för foder- och andra 
förrå;d, som skola förv-aras på vinden. Sam
tidigt borde fähuset utv•idgas så, att i det
samma kunde fås mera rum för ung bo
skap, en säMkiJld sjuk- och kalvningskätte, 
ett omklädnings- och dejourrum för krea
tursskötarna, ett mj·ölkrum samt is- och 
grönsakskällwre. Kostnaderna för repara
tion oeh utvidning av fähuset, som där
efter skulle hava plats för 40 kor,. stiga 
enligt up,pgjmt detaljerat kostnadsföJJsJ:ag 
till 250,000 mark, och för ärridamålet före
slås beviljande av ett reservationsanslag 
av sagda belopp. 

'Momentet slut•ar å 250,000 mark. 

Till försvarsminis,teriet hörande för
vaUningsgrenar. 

3. Kompletteringsarbeten och bostads
byggnader vid krutfabriken (reservati@s
anslrug). För gradvis skeende komplette
rilljgsarbeten vid krutfwbrirken har i ut
g1ilftsstaten för år 19·36 anvisats 1,970,000 
ma:vk och i utgiftsstaten för innev•arande 
år 4,1650,000 mark. För sLutförande av 
dessa a:vbeten förestås beviljande av 
1,76tl,OOO marrk. 

Då fa:briksa:vbetares och den övriga perso
nalens ,bostadsförhållanden i Vihtavuori 
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g·enom den pe~sonalökning, som grundan
det av nya fabr~ksavdelningar och produk
tionens tillväxt fört med sig, blivit synner
ligen svåra, föreslås, att för avhjälpande 
av den värsta bostadsbristen måt,te bevil
jas 1,000,000 mark för uppförande av 
bostadsbyggnader åt ar!betarna. Momentet 
slutar å 2,762,000 mark. 

4. BoS'tadsbyggnader samt tillbyggnads
arbeten å smedjan vid gevärsfabriken (re
servationsanslag). För personaten vid 
gevärsfa:briken finnes nuförtiden vid fabri
ken ingen enda bostadsbyggnad, beroende 
därpå, att vid tiden för fabrikens grun
dande och även under flere år därefter 
bostäder kunde fås i Jyväskylä stad. Då 
de i Jyväskylä belägna fabrikerna under 
de senaste åren utvidgat sin verksam
.het och i motsvarande mån Ö'kat antalet 
arbetare, har i staden småningom upp
stått bostadsbrist, och denna har nu
mera blivit så svår, att det för gevärs
faJbriken är omöjligt att få den tilläggs
personal anställd, som ·erfordras med an
ledning av erlhållna beställningsarbeten. 
För 'lindrande av bostadsbristen har man 
avsett att uppföra två bostadsbyggnader 
för fabriken, den ena för till fabrikens led
ning horande pe~soner med familj och den 
andra för arbetsledare med faiillilj. För 
uppförande av dessa bostadsbyggnader 
erfordras enligt berälkning sammanlagt 
ett anslag av 1,700,000 mark, vars bevil
jande föresrås. 

I gevärsfa:brikens kraftcentral!byggnad 
har på grund av utrymmesbrist måst 
placeras förutom smedjan även härdnings-, 
blåhärdnings- och sandblästeravdelnin
garna. Då utrymmesbristen, efter det 
arbetena ökats till sitt nuvarande omfång, 
blivit synnerligen svår, och beroende på 
arten av det arbete som utföres, t. o. m. 
hälsovådlig för ar'betarna, föreslås, att för 
utvidgande av den ifrågavarande smedje• 
byggnaden beviljas 780,000 mark. 

Momentet slutar å 2,480,000 mark. 

TiU lantbruksministeriet hörande förvalt
ningsgrenar. 

5. Inköp av jord för statens skogshus
hållning (reservationsanslag). År 19'36 
upptogs i statsförslaget ett anslag av 
8,000,000 mark, överföringen från år 1935 
var mk 2,506,785: 16, vadan til'l förfogande 
stodo mk 10,506,785: 15. Av detta ibelopp 
användes 3,783,777 mark. 

År 1937 har i utgiftsstaten för inköp 
av jord anvisats ett anslag av 8,000,000 
mark, överföringen från år 19316 var mik 
6,723,008: 15, varför till förfogande stodo 
mk 14,723,008: 15. Att döma av tillgången 
och de begärda pri.sen är det sannolikt, a'tt 
det år 1937 disponibla anslaget icke skulle 
förslå till irrköp av all den jord, som 
under årets lopp el"bjudes till inlösen och 
vars inköpande vore lönande, utan att för 
detta ändamål erfordrades uppskattnings
vis ytterligare c. 6,000,000 mark. Likaså 
är det att vänta, att det under år 1938 
finnes att köpa skogsmark i motsvarande 
mängd och att anslagsbehovet blir år 1938 
lika stort som å:r 1937. Enligt lagen den 
27 april 1928 höra alla de medel, som in
flyta till staten genom överlåtelse av statens 
skogsmar.ker, samt annan under forststyrel
sens förvaltning och vård ;stående statens 
jordegendom till kolonisations- eller andra 
ändamål, ooh vilka ·ej före den 8 maj 1928 
observerats såsom slutlig statsinkomst an
vändas till inköp av jord för statens Skogs
hushållning. Genom den ändring, som den 
11 december 1931 gjordes i denna lag, näm
ligen att dessa medel 'skola i den mån 
anslag för ändamålet anvisats i statsförsla
get användas till inköp av jord för statens 
skogsmarker, har man •ej strävat därhän, 
att dessa medel, efter det kristiden var 
överstånden, ieke skulle användas till inköp 
av skogsmarker i den mån sådana medel 
inkomma och desamma kunna fördelaktigt 
placeras i jordköp. Medel av ifrågavarande 
slag funnes t. o. m. rikligt att disponera 
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ÖV'er - år 1932 inflöto sådana till ett be
lopp av mk 11,344,458: 96, år 19,33 mk 
14,805,113: 09, år 1934 mik 19,967,896: 89, 
år 1935 mk 17,842,261: 74 samt år 1936 
mk '20,267,758: 10. Enär det dock icke 
under den nuvarande höga prisnivån är 
ändamålsenligt att från statens sida skrida 
till jordköp i större skala, har under mo
mentet antecknats endast 10,000,000 marlc 

Momentet slutar å 10,000,000 mar<k. 

År 193'5 ('boksl.) . . . . . . . mk 3,000,000: -
" 1936 " . . . . . . . mk 8,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) . . . mk 8,000,000: -

6. Byggande av tjänstebostäder åt fm·st
förvaltningens skogsarbetsledare ( reserva
tionsanslag). År 1935 fastställdes med stöd 
av en föregående år utfärdad förordning i 
forststyrelsen en plan för revirens upp
delande i arbet,sledardistri<kt och för ersät
tande av skogsvakterna med arbetsledare, 
och forststyrelsen hörjade år 1'93'6 sätta 
denna plan i verket. Enligt planen komma 
så{fana skogsvaMslägenheter, som ej be
hövas till arbetsledarbostäder att bildas till 
självständiga läg,enheter. Beroende 'På, att 
av skogsva:ktslägenheterna ett avsevärt an
tal även varit såldana torp, som tämligen 
helt ägas av skogsvakterna, under det att 
statens andel ofta inskränker sig till, att 
det till torpens 'byggnader erforderliga vir
ket utgivits från statens skogar, hava 
billighetsskäl fordrat, att fastän sådana 
torp någorlunda skulle hava passat också 
till a!fuetsledarbostäder, man dock av denna 
rorsak ansett, att de !kunna tillåtas iblirva 
självständiga. Flere torp hava åter ansetts 
lämpliga att ombildas till självständiga lä
geDJheter även av den orsaken, att odlin
garna å dem varit större än vad man an
sett lämpligt att överlämna till lbebru
kande av aJ.'Ibetsledaren. 186 torp av ovan 
beskrivet slag har lantbruksministeriet i 
början av år 1936, ·bestämt att, förutom de 
40 skogsvakttorp, som redan tidigare gjorts 
självst,ändiga, ombildas till självständiga, 

och dessutom komma ännu en del andra 
sådana torp att ombildas till själrvständiga 
lägenheter, varför de inlösningsavgifter, 
som inflyta från skogvaktstorp, som på 
detta sätt inlösts, !beräknade enligt inlös
ningsprisen för de skogvaktstorp, som hit
tills blivit självständiga, att stiga till inal
les omkring 10,000,000 mark. Då åt alla 
arbetsledare sålunda ej kan fås bostäder i 
de ibyggnader, som staten numera äger, och 
då å många orter åt arbetsledaren ej kan 
upphyras lämplig hostad i den by, som med 
hänsyn till arbetsledarens verksamhetskrets 
skulle passa bra eller helst någorlunda väl 
till boningsort för honom, är det nödvän
digt att genom foiJstförvaltningens försorg 
bygga bostäder åt a11betsledarna. Inalles 
omkring r65 a 76 st. sådana bostäder måste 
uppföras. För verkstäUandet av denna 
plan, för vilket i utgiftsstaten för år 1937 
reserverats 2,000,000 mark, föreslås, att ett 
reservationsanslag av 2,000,000 mark ånyo 
upptag,es under momentet. 

Momentet slutar å 2,000,000 mark. 
7. Förbättrande av trafik- och transport

förhållandena å stateri!S marker. Då leve
rans-, skogsvårds- och kärruttorkningsar
betena i statens skogar år för år ökats, har 
det visat sig nödvändigt ratt förbättra väg
nätet å desamma, ty arbeten av allehanda 
slag bliva i statsskogar, dit inga vägar leda, 
till följd av trafik- och transportsvårig
heterna oskäligt dyra. Körvägar främja 
även avsättningen av träViaror särskilt i 
närheten av bosä,ttningscentra {)Ch i sådana 
skogsområden, från vilka vattendragen 
rinna till främmande land eller där de 
från dem utgående flottningslederna äro 
dåliga eller annars svåra att använda. På 
grund av bristen på körvägar har det lika
ledes varit omöjligt att få släcknings
manskap tillräckligt ~snabbt till skogseldar, 
viJrka därför kunnat utbreda sig o~h vålla 
sta ten stora skador. 

För avihjälpande av detta m1ssförhållande 
hava årligen planer uppgjorts för förbätt-
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rande av vägnät~t å statens marker, och 
för förverkligandet av dessa redan fär
diga planer skulle, sedan anslaget under 
detta moment för år 1937 förbrukats, om
kring 12,500,000 mark erfordras, för vilken 
summa skulle ibyggas 460 km ny väg, och 
100 lrm halvfärdig väg finges färdigbyggda. 
Förutom dessa vägar, för vilka planerna 
redan äro färdiga, borde under de närmaste 
åren 'byggas ,talrika nya vägar, innan det 
mest trängande :behovet vore tillfredsställt. 
Då likväl den nu rådande högkonjunktu
ren ej är lämplig för utförande av väg
byggnader, föreslås att under momentet 
denna gång upptages 3,200,000 mark. 

Under momentet föreslås denna gång be
viljande av 3,200,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... :mk 2,160,6&6: 40 
, 1936 , . . . . . . . mik 2,&85,821: 10 
, 1937 (statsförsl.) ... mk 3,186,500:-

8. F'örny,elsekostnader å lantbruksstyrel
sen underlydande lägenheter. På de ~fr~ga
varanlde lågenheterna har efter år 192:9 å 
by~ggnader,, odlingar och skogsmarker ·1m
dast i begränsad omfattning kunnat utföras 

JärnvAgsbyggnad 

arbeten av grundförbättrande natur. Då 
lägenheternas odlingar nu utvidgats och 
avkastningen från dem förbättrats, och i 
synnel'het som dessa lägenheter höra tjäna 
undervisningsändamål, är det nödvändigt 
att försätta lägenheterna i ett sådant skick, 
att de i detta avseende motsvara de ford
ringar, som ställas på skol- och övnings
lägenheter. Under momentet föreslås där
för arrvisandet av ett anslag av 800,000 
mark. Momentet slutar å 800,000 mark. 

År 19'35 (boksl.) ....... mk 11,0!5'9,4!98: 40 
, 1936 , ....... mk 5148,~,77: '15 
, 11937 (stats'försl.) mk 800,000: -

Till ministeriet för k{Jmm,unikatipnsväsendet 
och allmänna arbetena hörande för

va:Uningsgrenar. 

9. Nya järnvägsbyggnader (reservations
anslag). Till år 1'93:8, som är den för åren 
19134--1938 fastställda järnv,ägs<bY~ggnads

periodens sista' år, öve!lför.as i nedanstående 
twbelil upptagna, piåigående järnväg-Sbygg
nader: 

Beräknade 
Beviljat till ut-

Banans längd gången av 
km kostnader år 1937 

milj. mk milj. mk 

Björneborg---!Haapamäki ............... . 1913 230.4 ·188.8 
Villlmanstrandf.-.:Elisenvaara ............ . 102 134.5 i12·9.8 
V a:nkaus-1\Tiinijärvi ................... . 101 1:24.8 61.6 
Kon tiomäki.___:Taivalkoski ............... . 1713 1180.5 31.4 
SuolaMi-Haapaj,ärvi .................. . :l.o 

----------------------------------Summa 412.6 

I de beviljade anslagen inne&attas för 
e~tra a1.1beten anvisade medel och arbets
löshetsmedel till ett belopp av 34.8 milj. 
mark. Byggnadsplanen och kostnadsför
slaget för banan Suolahti-Haapajärvi äro 
ännu under utarbetande. 

Enligt byggnadsprogrammet för näJsta 
år färdigbygges banan Björneborg-Haa
pamäki, så att den kan i nästa år öppnas 
för trafik. Då byggnadskostnaderna för 
banan numera kunna beräknas understiga 
de ursprungligen beräknade med c. 17 

milj. mark, erfordras för banans färdig
byggande 25 milj. mark. Å banbyggna
den Villmanstrand-Elisenvaara blev sken
läggningen färdig i slutet av år 1936, 
och provisorisk godstrafik med hela vagns
laster begynte från ingången av detta 
år. Byggnadsavbetena å banan avslutas 
egentligen detta år, och tillJ år 193'8 återstå 
endast några · kompletteringsarbeten. Med 
det belopp av l milj. mark,. som för inne
varande år !beviljats för Suolahti-Haapa
järvi järnvägsbyggnad, kunna arbetena på-
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börj·as först vid årets slut, då arbetsplatser 
böra anska:fifas åt d~ arbetare, som bliva 
lediga från jrärnvägsibyg,gnaderna; Björne
borg-Harupamäki oc.h Villllllanstrand:_Eli
senvaara. Då man måste sträva tiH att 
få de järnviägar, rsdm länge varit under 
bYig,gnad, så snart som möjligt färdiga, 
kunna arlbetena; på Suolahti-Haapajärvi 
banbYig.gnad Lelke ännu nästa år bedrivas i 
större skala. 

För järnvägsbyggnader föreslås beviljande 
:för nästa år av samma belopp som inne
varande år eller 616,000,000 mark, villket 
belopp skulle, rför såvitt arbetenas utfö
rande ej föranleder än.dringa•r i program
met, användas på följande sätt: 

m k. 
Bj,örn~borg-Haapamiäki 

järnvägsbyggnad . . . . . . . 25,000,000: -
Vihlm:anstrand---'Elisenvaara 

j•ärnvägsbyg,gnad . . . . . . . 4,700,000:-

Varkaus-Viinijärvi Jarn-
vägsbyggnad . . . . . . . . . . . 21,300,000: -

Kontiomäki-Taivalkoski 
jämvägslbyggnad ....... 13,000,000: -

Suolah t i---' Haa pa:j.ärvi järn-
virgs:byg1gnad . . . . . . . . . . . 2,000,000: -

Summa mk •6,6,000,000: -

<Momentets slutsumma, 66,000,000 mark, 
förblir oföränldrad. 

År 193'5 (boksil.) . . . . . . mk 6!6,000,000: -
, 19·316 , mk 71,000,000:-
, 1931'7 (.statsförsl.) mk ,66,000,000:-

10. Komplettering av Jarnvägarnas rör
liga mate1·iel (reservationsanslag). För 
lwmplettering av den rörliga materielen 
föreslås bevilj:ande av 40,000,000 mark, 
vilket belopp, där ej föl'lhålLandena tvinga 
till avvikelser från programmet, skJuliLe an
vändas Jlå följande sätt: 

1.0 bestäl1da godstågslokomotiv, slutlikvid ............... . 7,000,000: -
9 godstågslokomotiv a 1,650,000: -,av vilka bliva färdiga: 

·5 !lokomQtiv åll tl9r3'8 a 1,!650,000: - ................. . 
4 lokomotiv år 1939, förSkottsvis ................... . 

2 motorlokomotiv a 400,000: - ...................... . 
10 n;nr klass dagv-agnar a 380,000: - ............... . 
110 kQndU'ktörs:va;gna;r a 65,000:- ..................... . 
10 bagagevagnar a 70,000: - ......................... . 

300 öppna godsvagnar a 38,000: - ..................... . 
För ökande av bromsningseffektiviteten i godisvwgnarna ... . 
Installering av e1lektrisk belysning i personvagnarna ..... . 
Förnyande av vagnarnas hjulsatser ................... . 
Förnyelse av person- ooh godsvagnar ................... . 
Till järnvägSiStyrelsens förfogande ...................... . 

8,260,000: -
~,200,000:-

800,000:-
3,800,000: -

i6t50,000: -
700,000:

.H,400,000: -
11,:100,000: -

50Q,OOO:-
1,000,000: -
2,000,000: -

600,000:-

Summa mk 40,000,000:-

Såsom motivering till upp.tagandet av 
ovan uppräknade anslag i statsförslaget an
föres fotjandie: 

I detta års statsförslag har be.viljMs ett 
anslag av 6,1500,000. mark för anskaffning 
av 5 godstågsldkomotiv, vilkas pris upp
skattades till 1,300,000 mark per st. Då 
deras pris med anledning av prisstegrin-

garna blivit 1,550,000 mik per st., erfordras 
för deras ibetalan.de ännu 1,250,000 mark. 
Vidare har i statsförslaget för innevarande 
år beviljats i förskott på priset för 5 gods
tågslokomotiv 2,167,000 mark. Också priset 
på dessa lokQmotiv är detsamma som på 
de förra, och erfordras för erläggande av 
slutsumman för dem därför 5,583,000 
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martk. Fördenskull, oc'h då till lokomotivens 
pris ytterligare bör läggas kontrollkost
nader, föreslås, att för ,betalningen av 
sagda lokomotiv måtte beviljas 7,000,000 
mark. 

ändamål föreslås beviljande av 700,000 
mark. 

Nästa år borde byggas 300 öppna gods
vagnar, och för anskaffning av dem före
slås beviljande av 11,400,000 mark. 

Föreslås heställandet år 1938 av 9 gods
tågslokomotiv, av vilka 5 skulle bliva fär
diga år 1938 och för vilka i anskaffnings
kostnader erfordras 8,250,000 mark, samt 
4 år 1939, för viJika i förskottsbetalning 
under nästa år observeras 2,200,000 mark. 

I övriga punkter hänvisas till ovan
stående förteckning beträffande den plane
rade användningen av anslaget. 

Momentets slutsumma nedgår med 
5,627,000 mark och blir 40,000,000 mark. 

Av personvagnar föreslås byggande av 10 
II/III klass dag'Vagnar, till ett pris av 
sammanlagt 3,800,000 mM'k. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 25,500,000:-
, 1936 , mk 26,200,000: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 45,627,000:-

Då det ej finnes tillräckligt konduktörs
vagnar, föreslås 'byggande av 10 sådana 
nästa år och beviljande av 650,000 mark 
för ändamålet. 

På grund av den tilltagande bagage- och 
ilgodstrafiken och i stället för vagnar, 
som utmönstras ur rörelsen, •borde 10 
bagagevagnar ibyggas nästa år, för vHket 

11, Nybyggnads- och förnyeZsearbeten å 
färdiga Jarnvägar (reservationsanslag). 
För år 1938 föreslås 'beviljande av 
50,000,000 mark, avsedda att användas för 
nedan uppräknade arbeten, men kunna 
föl'thå:llandena likväl föranleda ändringar i 
programmet. 

De planlagda allbetena 'äro: 

l. Ombyte och förnyelse av skenor: 
Helsingfors-Åbo ............................ . 
lViborg-Antrea ............................. . 
Tammerfors--Seinäjoki ...................... . 
Åbo--Thijala ................................ . 
Hangö-Hyvinkää .......................... .. 
Tuira-Torneå .............................. . 
Pie!ksämäJki-Elisenvaara ..................... . 
Kuopio--Iisalmi ............................. . 
Iisalmi-Ylivieska ........................... . 
Till järnvägsstyrelsens disposition ............. . 

2. Järnvägs- och landsvägsbroar samt förnyelse av 
dem: 
FörnY'else av gamla :broar på ibandelarna: 

Riihimäki-Tammerfors bron km 75 ......... . 
RiihimäJki-Tammerfors bron ikm 77 ....... . 
Seinäjoki-lVasa bron km 457 (SHakkaluoma) 
Seinäjoki-Ylivi:eska bron km 524 (Esse å) 
lViborg-Rajajoki !bron km 338 (Perojo'ki) 

Förnyelse av ö,ppna trummor på bandelarna: 
Ylivieska-Uleå>borg ....................... . 
Kouvola-Yi;borg ......................... . 

3217-37 

4,000,000: -
6,200,000: -
4,200,000: -
2,100,000:-
1,100,000: -
3,000,000: -

630,000:-
500,000:-

3,400,000: -
680,000:-

46,000:-
80,000:-

230,000:-
750,000:-
300,000:-

104,000:-
90,000:-

25,810,000: -

1,600,000: -

58 
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3. Byggnader och förnyelse av dem: 
Bostadsbyggnaden i Matkaserkä ............. . 
Ilgodsmagasinet i Uleåborg .................. . 

350,000:-
400,000:-

4. Inlösen av jordområden ................................... . 

5. Ban~rdsutvidgningar, stationsperronger och hamnkajer samt för
nyelse av dem: 
På!börjande av utvidgningsanbeten å Pieksämä:ki 

bangård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000:
Fortsättande av utvidgningsarbetena å Kouv>ola 

bangård .................................. . 
Utvidgning av Toij.ala bangård ~· ............... . 
Utvidgning av Kymi bangård ................. . 
Spårutvidgningar vid Mäntyluoto station ....... . 
Särskilda ibangårdsutvidgningar och anorduandet 

1,700,000:-
2,275,000: -

900,000:-
650,000:-

av nya omfartsplatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000:-

6. stenläggning av stationsvägar, -torg och lastningsplaner ....... . 
7. Utjämnande av sluttningar å bandelen Imatra___:Tainionkoski vid 

km 387 oe'h 389 ........................................... . 
8. Signal -och säikerhetsanordningar samt förnyelse av 

På Toijala bangård ........................... . 
På Hyvinkää bangård ........................ . 
På Salo bangård ............................. . 

9. Bangårdsmaskineri och förnyelse därav: 
Vagnvågen i HumP'Pila ....................... . 

10. Lolmmotivstall: 

11. 

Kyrkslätts lokomotivstall ..................... . 
Förstorande av Haapamäki lokomotivstall ..... . 

Elektriska :belysnings- och kraftanläggningar jämte 
och förnyelse av dem: 
Ändring och komplettering av belysningsanordnin

garna på bangårdarna: 
Vid Elisenvaara station ................... . 
Vid Pieksämäki station ................... . 

Elektrifiering av trafikplatser, sväng~bord ocih vat
tentagsanläggningar samt förnyelse av elektriska 
anläggningar ............................. . 

dem: 
500,000:-
260,000:-
350,000:-

150,000:-

600,000:-
330,000:-

ledningsnät 

150,000:-
100,000:-

400,000:-
-----

12. Komplettering och förnyelse av telegraf- och tele-
fonnätet: 
Omflyttning av förbindelseledningarna p~ Helsing-

fors och Fredriksbergs bangårdar ........... . 250,000:-
Byggande av en dubbeltelefonlinje av koppar mel-

lan Riihimäiki och Tammerfors ............. . 250,000:-
Anskaffning av telefonförstä11kare till Seinäjoki 

oc'h Elisenvaa.ra m. fl. . .. : ................. . 250,000:-

750,000:-

1,000,000: -

7,025,000:-

930,000:-

710,000:-

1,110,000: -

150,000:-

930,000:-

650,000:-

750,000:-
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13. Förrådsbyggnader: 
Oljecisternen i Kot<ka ......................... . 250,000:-
Förnyande av utgivningsplattformen för rbränsle 

i Vasa ................................... . 200,000:-
85,000:-Byggande av matsal och tvättrum i Maagkola ... . 535,000:-

400,000:-14. 
15. 

Tryggande av nivåövergångar .................... -~-:--:--.-.-.-.-. 
Oförutsedda nytbyggna:der, tiU ministeriets för kommunikations-
väsendet och allmänna arbetena förfogande ................. . 2,650,000: -

5,000,000: -16. Oförutsedda nJ!byggna:der, till järnvägsstyrelsens förfogande ... . 

Angående anslagens nödvändighet anfö
res följande: 

l. Ombyte och förnyelse av skenor, vil
ket för tågsäkerhetens skU'll är bland de 
viktigaste anbeten, som utfö-res med ansla
get under detta moment, hör fortfarande 
äga rum. För ändamålet föreslås bevil
jande av 25,810,000 mark. 

2. På bandelen Riihimä!ki-Tammerfors 
finnas strax norr om Riihimäki två redan 
år 1879 bygda broar, vilkas \belastning är 
!Vid det tillåtnas gräns. För att nya, tyngre 
lokomotiv skola kunna passera broarna, 
böra destamrna oundvikligen förnyas. För 
förnyel.se av dessa broar föreslås beviljande 
av sammanlagt 126,000 mark. 

Bron vid km 457 rpå bandelen Seinä
joki-Vasa hör :på grund av sin ålder och 
öppningens 1litenhet förnyas, ·och föreslås, 
att för detta ändamål bevi~jtas 230,000 
mark. 

Fackverksbron över Esse å nära KåHby 
station är svag och trång, och bör därför 
förnyas. För fömyande av denna bro före
slås 'beviljande av 750,000 mark. 

Med anledning av r.ensningen av Pero
joki på lbandel€ll Viborg-Rajajoki har 
vattnet sjunkit så, att de bromurarna upp
bärande pålarnas ända·r äm i fara att 
ruttna. Dessutom :håva murarna sprucikit. 
För förstärkande av grunden och repara
tion a:v murarna f,ör.eslås ibeviljande av 
300,000 mark. 

På bandelen Y:livieska-Uleåborg finnas 
6 svaga öppna trummor, som borde täckas 

Summa mk 50,000,000: -

och fö-rstärkas. För ändamålet föreslås be
viljande av 104,000 mark. 

På bandelen Kouvola-Vi borg finnas 6 
öppna järnvägstrummor, vilka böra förnyas 
för att nya snälltågslokomotiv skola kunna 
trafi'lmra sagda bandeL F1ör ändamålet fö
reslås beviljande av 90,000 mark. 

3. Då det å Matkaselkä ej finnes till
räckligt järnvägarna tillhöriga 'bostäder, 
o0h då det för personer med familj 
ä·r nästan romöjiligt att av enskilda hyra 
bostäder, borde för lokomotivmännen, vil
kas antal på senare tider Ölkats, up.pföras 
en bostadsbyggnad, inrymmande 10 rum. 
För verkställande av byggnadsplanen före
slås !beviljande av 350,000 mark. 

Ilgodsavdelningen i Uleåborgs stations
hus har blivit alltför liten. Så har man 
för ilgodset måst taga i am~pråk även de i 
ändan av stationsbyggnaden helägna de
j·our- och arkivrummen. Icke heller denna 
åtgärd har visat sig vara ti!llräcklig. Då 
ytterligare utrymme ej kan fås i det nu
varande stationshuset, är det nödvändigt 
at:t uppföra ett nytt ilgodsmagasin. I detta 
magasin skulle även reserv,eras tillräckligt 
utrymme för telegraftekniker och -montö
rer samt telegrafens förråd o. d., för vilka 
det nuförtiden ej heller står lämplig p:lats 
till förfogande. Likaså boooe framför il
g.odsmagasinet byggas ett nödigt. spår jämte 
p'Lat:tform. För sagda ändamål föreslås be
viljande av 400,000 mark. 

4. För utvidgning av st!ationsområden 
och för banuträtningar, vilka utföras som 
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reservarbeten, föreslås att beviljas 1,000,000 
mark för expropriationer. 

5. Redan fler.e år har från trafikanter
nas och från de trafiken sikötande tjänste
männens sida klagats över trängseln på 
Pieksämäiki bangård. I synnerhet under de 
månader, då trafiken är störst, är läget på 
bangården svårt, och härwv föranledas 
dröjsmäl med godset och tågförseningar. 
Enligt uppgjort kostnadsförslag komma ut
vidgningsarbetena å bangården att kosta 
2,600,000 mark, .och av detta helopp före
slås för nästa år bevirjande av 1,000,000 
mark. 

Kostnadsförslaget för utvidgningen av 
Kouvola viktiga förgreningsstations gods
bangård slutar å 4,950,000 mark För in
nevarande år har härav beviljats 3,.250,000 
mark. Då det är av vikt, att arbetena 
fås slutförda utan avbrott, föreslås, att 
för ändamå:let för nästa år beviljas 
1,700,000 mark. 

För passagerartågmöten ·böra på Toijala 
station anläggas nya spår. Bangården å 
denna viktiga förgreningsstation bör dess
utom omregleras på grund av den växande 
godstrafiken, som Toijala-Va~.keakosiki 
järnväg kommer att ytterligare öka. För 
ändamålet har för innevarande år bevil
jats 1,500,000 mark. Då kostnaderna för 
hela arbetet stiga till 3,775,000 mark, er
fordras för arbetets slutförande 2,275,000 
mark, villket belopp föresläs att beviljas. 

Under byggnad varande Sunila ce~lulosa
fabriks transporter, vilka sä:rskilt under 
vintern, medan Kotka hamn ·är stängd 
på grund av ishinder, komma att ske tiU 
landets vinterhamnar, öka avsevärt trafiken 
på Kymi station. Trängseln å .denna sta
tion är redan nuförtiden på grund av tålg
möten och Karhula fabriksbanas transpor
ter myclket stor. Det vore därför nödvän
digt att nästa år förstora bangården. För 
ändamålet erfordras ett anslag av 900,000 
mark. 

Efter det järnvägen Björneborg-Uaapa-

mäki blivit färdig kommer trafiken i Män
tyluoto hamn att avsevärt ökas. 1\l[ed be
aktande därav har Björneborgs stad för 
några år sedan börjat utvidga sin hamn i 
Mäntyluoto, och första byggnadsskedet blir 
färdigt under innevar<ande år. Utvidgnings
planen förutsätter även, att järnvägarnas 
spåranläggningar i Mäntyh:wto hamn på 
motsvarande såJtt utvidgas. ~ostnadsförc 

slaget för spårutvidgningsarbetena stiger 
till 950,000 mark. Då en del av denna 
plan kommer att genomföras i år, och kost
nadsförslaget för . denna del är 300,000 
mark, föreslås, att för nästa år beviljas 
650,000 mark. 

För bangårdsutvidgningar och anord
nande av nya omfartspla:tser föreslås bevil
jande av 500,000 mark till järnvägsstyrel
sens disposition. 

6. För stenläggning och annat iståndsät
tande av stationsvägar och -torg har under 
de senaste åren ett särskilt anslag bevil
jats, vi1lket är nödvändigt för försättande 
av till stationer och lastningsplatser 1e
dande rvägar i för automobiler trafikabelt 
skick. För dessa arbeten samt iståndsät
tande av en gatuandel i Helsingfors före
slås beviljande av 930,000 mark. 

7. Efter det järnvägen Tainionkoski
Elisenvaara 'blivit färdig, 'lmmmer trafiken 
att avsevärt ökas mellan Enso och Tainion
kosiki. Å denna sträcka finnas dock två 
branta stigningar, som är.o mycket besvär
liga för trafiken, då tågen för deras skull 
må:ste förkortas mellan Imatra och Tainion
'koski. Om dessa stigningar i nödig grad 
utjämnas, kan hela bandelen Antrea-Tai. 
nionkoski trafikeras med samma vagns
laster. För banans reparation :på nämnt 
sätt föreslås beviljande av 710,000 mark. 

8. I samband med ändrings- och utvidg
ningsarbetena på Toijala ibangård böra 
också signal- och säkerhetsanordningarna 
förnyas och kompletteras. För komplette
ringsarbetena erfordras 1,000,000 mark, 
varav för innevarande år beviiljats 500,000 
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mark. slutsummans, 500,000 mark, bevil
jande för nästa år föreslås. 

säkerhetsanordningarna vid norra ändan 
av Hyvinkää bangård höra förnyas och 
k<Omp1etteras. För arbetet föreslås bevil
jande av 260,000 mark. 

Till fOljd av den nära Swlo station ut
förda banuträtningen har bangårdens 
västra del måst omregleras. A v denna or
sak måste även bangårdens säkerhetsanord
ningar ombyggas i enlighet med de för
ändrade förhållandena. För arbetenas ut
förande enligt den uppgjorda planen före
slås beviljande av 350,000 mark. 

9. Enär en ny stadigar.e vagnsvåg :har 
visat sig vara nödvåndig på Humppila sta
tion, anskaffades för densamma ett vålg
masikineri. Under tiden hade emellertid 
behovet av våg i Mäntyluoto blivit mera 
trängande och därför flyttades vågen dit. 
Då t:iJH Humppila fortfarande behöves en 
stadigare våg, föreslås, att för anshffande 
dit av en vagnsvåg beviljas 150,000 mark. 

10. Då en del av lokaltågen övernattar 
på Kyrkslätt station, borde å densamma 
för lokomotiven uppföras ett lokomotivstall 
med 3 spiltor jämte vattenreservoar samt 
en up.pvärmningsinrättning för uppvär
mande av c. 40 passagerarvagnar. För 
ändamålet föreslås JJeviljande av 600,000 
mark. 

Hawpamäki lokomotivstalls 4 spiltor för
slå icke för de nu i bruk varande lokomo
tiven, utan böra de förlängas. För arbetet 
för.eslås beviljande av 330,000 mark. 

11. På grund av utvidgningen av Eli
senvaara och Pieksämäki bangårdar böra 
även de där befintliga belysningsanordnin
garna komp.letteras och utvidgas. För än
damålet föreslås beviljande av sammanlagt 
250,000 mark. 

Den livliga gods- och persontrafiken krä
ver offrande av medel för förbättrande 
ay allt flere trafikplatsers belysningsanord
ningar. Dessutom hör elektrifieringen av 
vattentagsanordningarna och lokomotivens 

svängbord fortsättas, då elektrifieringen 
medfört synnerligen förmånliga driftresul
tat. För ändamålet föreslås beviljande av 
400,000 mark. 

12. För förbindelseväsendet å Helsing
fors och Fredriksbergs bangårdar iböra 
h. o. h. nya kaJblar instaHeras, emedan de 
nuvarande till stor del äro oanvändbara 
oeih delvis även Uipptagna. BL a. finnas i 
kabeln mellan Fredriksbergs nya och gamla 
station numera ingen enda ledig träd. 
Förbindelseledningarna mellan Helsingfors 
och Fredriksbergs stationer, vi·lka med an
ledning av spårutvidgningarna under flere 
års tid ofta flyttats, borde h. o. h. förläggas 
i ka1blar. Dessa aDbeten komma att kosta 
600,000 a 700,000 mark. :För nästa år före
slås beviljande av 250,000 mark. 

Då användningen av telefon alltfort ökas, 
är det nödvändigt att bygga fjärrtelefon
linjer av koppar. En kopparledning mel
lan Riihimäki och Tammerfors skulle för 
sin del underlätta förbindelsetrafiken dels 
mellan Björneborg och Vasa och dels å 
sträckorna Helsingfors-Tavastehus-Raja
joki. För ·ändamålet föreslås bevil>jande a,· 
250,000 mark. 

För att kunna med de i bruk varande 
järnledningarna förmedla samtal på längre 
sträckor än för närvarande, iborde till Sei
näjoki och Elisenvaara anskaffas mellan
förstärkare, emedan dessa ställen äro sär
skilt viktiga förgreningsstationer för 'för
bindelsetrafiken. För nämnda ändamål och 
för vissa mindre anordningars förnyande 
föreslås beviljande av 250,000 mark. 

13. På grund av den ökade oljeförbruk
ningen och för att även vid thehov kunna 
i skilda cisterner förvara bränn- Mh im
pregneringsoljor, borde en ny cistern byg
gas i Kotka. Den skulle även fungera som 
reservcistern, så att där befintliga andra 
cisterner å bestämda tider kunde rengöras. 
För byggande av en cistern, inrymmande 
500,000 liter, föreslås beviljande av 250,000 
mark. 
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Utgivningsplattformen för brännved å 
Vasa station är redan så förfallen, att den 
h. o. h. måste förnyas. Då den är belägen 
på ett farligt ställe alldeles bredvid loko
motivens slaggrop, borde den i samband 
med 1förnyelsen förflyttas till ett säkrade 
ställe och det stickspår, som löper bredvid 
densamma ändras till genomfartsspår. För 
ändamå·let föreslås beviljande av 200,000 
mark. 

Bränsleallbetarnas nuvarande matrum 
i Maaskola är blott c. 20 m2 stort. 
Under måltiderna och vid omlbyte av ar
betsskiften vistas där över ett tiotal arbe
tare, varför vede:ribörande yrkesinspektör 
har fordrat, att ett tidsenligt mat-, tvätt
oeh omklädningsrum skaiiibyggas där. För 
ändamålet oföreslås beviljande a:v 85,000 
mark. 

14. För iståndsättande av säkerhetsan
ordningarna vid övergångar enligt upp
gjord plan erfordras förutom de medel, 
som hittills använts för ändamålet, ytter
ligare c. 6 milj. mark, och oför förbättran
det av sikten, vilket sker i 'samma sam
manhang, likaså c. 6 milj. mark eller sam
manlagt omkring 12 milj. mark.. Det är 
meningen att efter det av krisåren föran
ledda avbrottet åter årligen -fortsätta sagda, 
ur tra'fiksäkel1hetens synpunkt viktiga ar
bete, och därför -föreslås, att för ändamå
let för nästa år beviljas 400,000 mark. 

15. Då det ·är oundvikligt, att nödiga, 
oförutsedda nybyggnader, såsom ibangårds
utvidgningar, ibyggande av tilläggsspår, och 
även vissa andra a11beten, som under årets 
lopp förekomma när trafiken ökas, utan 
dröjsmål kunna utföras, föreslås, att till 
ministeriets 'fÖr kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena disposition för oför
utsedda nybyggnader ställes 2,650,000 
mark. 

16. Det är även viktigt, att jänvägs
styrelsen till sitt föl1fogande har ett nö
digt anslag för utförande av sådana små, 
men talrika oförutsedda nyibyggnadsarbe-

ten, som äro absolut nödvändiga för regel
bundet upprätthållande av den allt livE
gare trafiken och som icke tåla uppskov. 
För oförutsedda ny!byggnader föreslås, att 
till järnvägsstyrelsens disposition för in
stundande år ställes 5,000,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
2,002,000 mark och blir 50,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 44,299,778: 90 
, 1936 , , ..... mk 52,519,028: 85 
, 1937 (statsförsl.) .. mk 52,002,000:-

12. Nybyg.gnads- och förnyelsearbe·ten 
vid statsjärnvägarnas huvudverkstäder (re
servationsanslag). För smärre nyibygg
nads- och förnyelsearbeten i huvudverkstä
derna föresväs till järnvägsstyrelsens förfo
gande ett anslag av :500,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,475,000 mark och blir 500,000 mark. 

År 1935 ((boksl.) ....... mk 1,105,000:-
, 19;316 , . . . . . . . mk 936,364: 60 
, 1937 (statsförsl.) mk 1,975,000:-

13. Nybyggnads- och förnyelsoorbeten i 
sf.atsjärnvägarnas träv1arurörelse (reserva
tionsanslag). Vid Roikonkoski säg finnas 
för närvarande inalles 8 bostadsbyggnader 
för a11betare, och de innelh'å1la sammanlagt 
42 rum. I byggnaderna bo 37 sågarbetare. 
I egna byggnader bo 35 a11betare, och 20 
i lokaler, som hyrts av enskilda. Av de 
byggnader, som sågen äger, hava 7 upp
förts för tillfälliga behov vid tiden för 
byggandet av Suojärvi ·järnväg. Av dessa 
är det meningen att riva ned de 3 mest för
fallna, och i stället uppföra 2 nya arbetar
bostäder jämte nödiga uthus. 'FÖr ända
målet föreslås 1beviljande av 236,000 mark. 

Anslaget nedgår med ·68,000 mark o0h 
blir 236,000 mark. 

År 193'5 (boksl.) ....... . 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) ..... 

mk 75,000:
mk 60,000:
mk 304,000: -

14. Arbetsmaskiner, automobiler m. m. 
vid de färdiga banorna (reservationsan-



19 Ht. 463 

slag)). Under momentet föreslås ibevil
jande av 3,000,000 mark, av vilket belopp, 
därest icke 'förhållandena påkalla avvikelse 
från programmet, skulle för i rubriken an
givna ändamål användas å 

m k. 

banavdelningen ............ 1,200,000:-
maskinavdelningen . . . . . . . . . 200,000:-
trafikavdelningen .......... 1,350,000:-
förrådsavdelningen . . . . . . . . 250,000:-

Summa mk 3,000,000: -

Till hanavdelningen skulle för anslaget 
anskaffas en grävmaskin, en makadam- och 
vissa andra maskiner. 

Det ·för maskinavdelningen föreslagna 
anslaget är avsett att användas till inköp 
av mindre aribetsmaskiner. 

Till trafikavdelningen skulle inom ra
men iför det föreslagna anslaget anskaffas 
2 biljettryckningsmaskiner, 2 elektriska per
rongvagnar, 3 omn1busautomoibiler och last
automobiler för hemtransport av varor. 

För det iför förrådsavdelningen före
slagna anslaget är det meningen att inköpa 
en lastautomobil samt vissa arbetsmaskiner 
och maskinella inrättningar. 

Momentets slutsumma ökas med 450,000 
mark och blir 3,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,399,892: 20 
, 1936 , . . . . . . . mk 2,199,999: 50 
, 1937 (statsförsl.) .... mk. 2,550,000:-

15. Arbetsmaskiner m. m. vid· statsjärn
vägarnas huvudverkstäder (reservationsan
slag). Under momentet föreslås beviljande 
av 1,700,000 mark, för vilken summa skulle 
anskaffas särskilda nya arbetsmaskiner i 
stället för gammalmodiga och slitna sådana. 

Momentets slutsumma ökas med 45,000 
mark och blir l, 700,000 mark. 

År 193'5 (boksl.) ....... mk 870,000:-
, 1936 , . . . . . . . mk 1,055,000: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 1,655,000: -

16. Arbetsmaskiner m. m. vid statsjärn
vägarnas trävarurörelse (reservationsan
slag). Under momentet föreslås beviljande 
av ett anslag av 850,000 mark, varmed 
skulle byggas 3 lodjor på järnspant för en 
beräknad kostnad av 480,000 mark, l lodja 
på träspant, som beräknas komma att 
kosta 58,000 mark, l bostadslodja för ar
betare 45,000 mark och en ånglodja på trä
spant 160,000 mark, ävensom inköpas ma
skiner o. a. materiel till ett värde av 
107,000 mark. 

Anslaget ökas med 150,000 mark och blir 
850,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . . mk 800,000: -
, 1936 , ........ mk 850,000:-
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 700,000:-

17. Nytt post- och telegrafhus i Helsing
fors (reservationsanslag). I den till Riks
dagen i april månad detta år överlämnade 
propositionen angående tillägg till anslaget 
för det nya posthuset i Helsingfors nämn
des, att byggnadskostnaderna för sagda 
hus, vilka år 1935 hade beräknats till 
52,000,000 mark, av i propositionen nämnda 
orsaker numera måste beräknas stiga till 
68,000,000 mark. Då till husets byggande 
hittills beviljats 43,000,000 mark, och det 
i nämnda proposition föreslogs beviljande 
av ett tillägg av 10,000,000 mark till det 
för innevarande år beviljade anslaget, vil
ket belopp Riksdagen även för ändamålet 
beviljade, erfordras för färdigbyggande av 
huset ännu 15,000,000 mark. Då skötseln 
av huvudstadens tilltagande posttrafik i de 
föråldrade och förfallna lokaliteterna blir 
allt svårare, vore det viktigt, att ifråga
varande post- och telegrafhus Skulle fås 
färdigt nästa år, och fördenskull föreslås 
beviljande av det för ändamålet ännu 
erforderliga beloppet 15,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 5,000,000 
mark och blir 15,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 12,000,000: -
, 1936 , mk 11,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 10,000,000: -
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18. Anskaffning av hus för post- och 
telegrafanstalter (reservationsanslag). Ori
mattila postanstalt, där trafiken är synner
ligen stor, är inrymd i en alldeles otill
fredsställande lokal, men trots alla försök 
har man ej lyckats anskaffa tillfredsstäl
lande lokal för densamma annorstädes. Nu 
står en av Orimattila kommun erbjuden 
tomt till buds för ett pris av 30,000 mark, 
och föreslås att detta belopp måtte beviljas 
för inköp av tomten för ett framtida byg
gande av ett posthus. 

Även för Äänekoski postanstalt borde 
ett eget hus byggas. För inköp av tomt 
för framtida byggande av ett posthus före
slås beviljande av 40,000 mark. 

Sedan det Viborgs Telefonförening till
höriga telefonnätet med linjer och centraler 
i hela V uoksendalens område, vartill höra 
bl. a. Enso, Imatra, Tainionkoski och Vuok
senniska, numera övergått till staten, skola 
åtgärder vidtagas för försättande av detta 
telefonnät i sådant skick, att det kan till
fredsställa den telefonerande allmänheten 
och främst de på detta område befintliga 
stora fabriks- och affärsinrättningarna. 
Med beaktande härav skola telefoncentra
lerna förnyas och förläggas i nya hus, som 
innevarande år uppföras i Tainionkoski och 
Vuoksenniska, samt Imatra central placeras 
i Imatra posthus, där ändringsarbeten för 
ändamålet utföras. Mest i behov av för
nyelse är dock Enso samhälle, där antalet 
telefonledningar redan nu är så stort, att 
de, luftledningar som de äro, ej längre 
kunna ökas, utan måste med det snaraste 
nya kabelledningar anordnas. Detta för
utsätter dock, att telefoncentralen förläg
ges på sådan plats, att flyttning i närmaste 
framtid ej blir nödig, alltså i eget hus. 
Samma är förhållandet med postanstalten 
där, som är en av landets mest trafikerade 
postanstalter. Enligt :från byggnadsstyrel
sen erhållen förhandsuppgift ·stiga bygg
nadskostnaderna för huset till 810,000 
l'lark, vartill kommer tomtpriset, förslags-

vis 150,000 mark, och föreslås förty att för 
uppförande av ett posthus i Enso beviljas 
960,000 mark. 

Då flere automobilgarage borde byggas 
nästa år, :för att vården av post- och tele
grafstyreisens automobiler skall fås behöri
gen ordnad, föreslås beviljande för ända
målet av 200,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 220,700 
mark och blir 1,230,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) .... 

mk 840,000:
mk 400,000:
mk 1,009,300: --

19. . Anskaffande av postvagnar till post
och telegrafverket (reservationsanslag). De 
2 postvagnar, som detta år anskaffas, måste 
omedelbart efter det de blivit färdiga in
sättas i trafik på nya ibanor, varför de 
ej kunna minska den redan rådande post
vagnsbristen. Föreslås att nästa år 2 nya 
postvagnar anskaffas och att för ändamålet 
beviljas 972,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 162,000 
mark och blir 972,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 650,000: -
, 1936 , ........ mk 
, 1937 ( statsförsl.) . . . . . mk 810,000: -

20. Post- och telegrafverkets automobi
ler, övriga mekaniska transportmedel och 
arbetsmaskiner (reservationsanslag). Enär 
2 personautomobiler, av vilka den ena stått 
till Viborgs distriktsteknikers disposition 
och den andra varit stationerad i Helsing
fors för reparation av tillfälliga linjefel, 
vid slutet av året såsom utslitna måste ut
mönstras, föreslås, att i stället för desamma 
anskaffas nya. 

Några större utvidgningar av den av 
post- och telegrafstyrelsen bedrivna linje
bilstrafiken hava ej planerats. Dock er
fordras 6 nya linjebiler. 

Därest förhållandena ej nödvändiggöra 
avvikelse från programmet, föreslås att 
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nästa år anskaffas följande antal motor
fordon och arbetsmaskiner: 

2 personautomobiler ..... . 
6 linjebiler ............... . 
9 lastautomobiler ......... . 
4 elektriska perrongvagnar .. 
särskilda arbetsmaskiner .... 

100,000:-
870,000:-
540,000:-
240,000:-
100,000:-

Summa mk 1,850,000: -

Momentets slutsumma nedgår med 
470,000 mark och blir 1,850,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,049,835: 10 
., 1936 , . . . . . . . mk 2,049,636: 80 
, 1937 (statsförsl.) mk 2,320,000: -

21. Förnyelse och förbättring av tele
fon- och telegrrtfanläggningar, ledningar 
och kablar (reservationsanslag). Största 
delen av det under detta moment erforder
liga anslaget behöves för utförande av de 
förberedande installeringsarbetena för den 
telefoncentral, som skall förläggas i Hel
singfors nya post- och telegrafhus, och för 
de kostnader, som föranledas av betalandet 
av de leveranser, som i samband härmed 
varit nödvändiga. För byggandet av sagda 
telefoncentral hava plan och kostnadsför
slag uppgj·orts. I enlighet med dessa byg
ges centralen för 600 fjärrlinjer jämte nö
diga automat- och andra inrättningar. För 
centralen bygges en ackumulatorsstation 
med laddningsaggregat och instrumenttavla 
för centralens drivkraft samt anordningar 
för kontroll av fjärrlinjerna. I planen 
ingå även de fjärrlinjekablar, genom vilka 
fjärrlinjerna förenas med luftlinjenätet, 
ävensom nödiga förstärkare. 

Byggandet av ifrågavarande central och 
de anläggningar, som för densamma böra 
anskaffas, har beräknats enligt nuva
rande prisläge komma att kosta c. 16,500,000 
mark. För ändamålet har i utgiftsstaten 
för innevarande år anvisats 1,000,000 mark. 
För installeringsarbetet och arrskaffnin
garna har beräknats nästa år erfordras 
8,000,000 mark och resten år 1939. 

3217-37 

22. Utvidgning av telefonnätet (reser
vationsanslag). statens telefonnät omfat
tade i slutet av år 1936 115,452 förbindelse
kilometer mellan centralstationer. Under 
innevarande år utökas statens telefonnät 
med 14,200 förbindelsekilometer, varför ök
ningen i jämförelse med föregående år upp
går till 12.2 %. Trafiken kommer inneva
rande år att i jämförelse med det före
gående året sannoli:kt ökas med 10%, 
och uppvisar stigande tendens. Då sta
ten övertagit skötseln av fjärrtelefon· 
nätet, är det viktigt, att för ändamålet be
viljas så mycket medel, att nätet kan ut
vidgas och förbättras i enlighet med de 
skäliga anspråk, som trafikanterna kunna 
ställa på detsamma. Därför har planerats 
byggandet av nya telefonförbindelser från 
Helsingfors till 16 städer och 6 viktiga 
bosättningscentra, från Åbo till bl. a. Uleå
borg, Vasa och Kuopio, från Viborg till 
Tavastehus, från Tammerfors till Vasa, 
Loimaa och Vilppula, från Kuopio till 
Joensuu och Nyslott, från Uleåborg till 
Kemi och Torneå, från Jyväskylä till Gam
lakarleby och Lahti samt ytterligare vissa 
andra förbindelser. 

Den sammanlagda längden av de för
bindelser, vilkas byggande föreslagits, är 
12,195 km, och deras byggande jämte nö
diga stalplinjer och kablar föranleder 
kostnader till ett belopp av 21,000,000 
mark. 

För de nya förbindelserna 'böra erforder
liga centralanordningar och förstärkare 
anskaffas, för vilka föreslås beviljande av 
1,200,000 mark. 

För utvidgning av telefonnätet i Kajana
nejden och nordöstra Finland i enlighet 
med en år 1934 uppgjord plan var det me
ningen att år 1938 använda 800,000 mark. 
Då prisen på järn- och koppartråd på se
naste tiden emellertid avsevärt stigit, er
fordras, för att de viktigaste linjer, som 
planerats till utförande år 1938, skola fås 
till stånd, 1,000,000 mark. 

59 
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Förutom det omtalade stora arbetet 
borde nästa år utföras vissa andra nödvän
diga förnyelse- och förbättringsarbeten. 
Föreslås, att under momentet beviljas 
10,240,000 mark, vilket belopp, därest ej 
förhållandena nödvändiggöra avvikelse från 
programmet, skulle användas på följande 
sätt: 

förberedande mon te ringsarbe
ten och anskaffningar för 
telefoncentralen och tele-· 
grafkontoret i det nya 
post- och telegrafhuset i 
Helsingfors . . . . . . . . . . . . 8,000,000: -

omläggning av telefonled-
ningar i kablar i Viborg 570,000: -

delvis omläggning i kwblar 
av lokalnät . . . . . . . . . . . . 200,000:-

förnyelse av till verket över-
förda, bristfälliga telefon-
ledningar . . . . . . . . . . . . . . 750,000: -

orobyggandet av enkla tele-
fonledningar till dubbla 100,000: -

modernisering och ökning av 
telefon- och telegrafcen- • 
tralanläggningar och för-
stärkare . . . . . . . . . . . . . . . 500,000: -

anskaffning av mätningsap-
parater 120,000:-

Summa mk 10,240,000: -

Momentets slutsumma ökas med 6,695,000 
mark till 10,240,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ..... ·> mk 1,650,000:-
, 1936 , ....... mk 900,000: -
, 1937 (statsförsl.) .... mk 3,5,45,000:-

För utvidgande av telefonnätet föreslås 
således beviljande av inalles 23,200,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 4,200,000 
mark och blir 23,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 36,212,656:-
, 1936 , mk 21,800,000: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 19,000,000: -

23. Telefonkabel mellan Finland och 
Sverige (reservationsanslag). I den år 1928 
nedlagda telefonkabeln mellan Finland och 
Sverige finnas 7 förbindelser för telefon
trafiken mellan Finland ocih utlandet 
och 2 förbindelser för Mariehamns trafik 
såväl till Åbo som till Sverige. Alla dessa 
förbindelser hava ända sedan år 1929 varit 
i bruk, och trafiken har sedan 1933 oavbru
tet ökats. År 1936 var ökningen i jäm
förelse med det föregående året 13 %. Un
der innevarande år kommer ökningen i tra
fiken att Vli\-ra ännu större, att döma av, att 
trafiken under årets första kvartal i Jämfö
relse med motsvarande tid i fjol har ökats 
med 17 %. Den motsedda fortgående ök
ningen i trafiken föranledes delvis av för
bättringen i det ekonomiska läget, delvis 
av sänkningen av taxorna i telefontrafiken 
mellan Finland och de skandinaviska län
derna. Vidare har planerats en allmän 
sänkning av taxorna mellan de europeiska 
länderna, varvid telefontaxorna mellan 
Finland och Skandinavien komme att yt
terligare nedgå. Det är sannoHkt, att den 
ifrågavarande sänkningen av taxorna kom
mer att jämte den normala utvecklingen av 
trafiken avsevärt öka den redan förefint
liga överbelastningen av kabeln. Trafik
belastningen i kabeln är så stor, att man 
ej kunnat anordna den av Danmark före
slagna direkta förbindelsen, och ej heller 
den av Tyskland föreslagna direkta tilläggs
förbindelsen. 

Då de viktigaste telefonförbindelserna i 
den ifrågavarande kabeln äro sådana mel
lan Finland och utlandet, kunde ett kabel
fel föranleda ett mycket beklagligt trafik
avbrott. Under de 8 år, som krubeln varit 
i bruk, har densamma haft flere fel. Tills 
vidare hava emellertid felen kunnat av
hjälpas i så god tid, att inga större trafik
avbrott inträffat. Men särskilt under vin
tern kan det inträffa, att is eller andra 
hinder fördröja kabelns reparation t. o. m. 
för flere veckor. Detta vore naturligtvis 
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mycket betänkligt för närvarande, då vår 
telefontrafik på utlandet redan blivit ett 
synnerligen viktigt förbindelsemedeL Ge
nom att lägga en ny kabel mellan Finland 
och Sverige finge man till stånd de för 
trafiken synnerligen nödvändiga utökade 
förbindelserna med utlandet samt en 
mycket nödvändig reservledning, då fel 
förekomma. Kostnaderna för anskaffning 
och utläggande av krubeln stiga till 
21,000,000 mark, varav för nästa år före
slås beviljande av 10,000,000 mark. 

Momentet slutar å 10,000,000 mark. 
24. Anskaffning av bostadsvagnar och 

dressiner till post- och telegrafverket (re
servationsanslag). Då post- och telegraf
verkets ledningar fortfarande ökas vid 
stalplinjerna invid järnvägarna, måste re
parations- och byggnadsarbetena utföras 
med flere arbetslag än förut. Föreslås, att 
för anskaffning av en ny bostadsvagn be
viljas 150,000 mark. 

För forsling av förnödenheter och ar
betsredskap till reparations- och byggnads
platserna erfordras utöver de tidigare yt
terligare 6 tyngre uch 6 lättare dressiner, 
för vilkas anskaffande föreslås beviljande 
av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 30,000 
mark och blir 200,000 mark. 

Ar 1937 (statsförsl.) .... mk 170,000:-

25. Anskaffning av inventarier till det 
nya posthuset i Helsingfors (reservations
anslag). I statsförslaget för innevarande år 
har för detta ändamäl upptagits ett re
servationsanslag av 1,000,000 mark och har 
avsikten varit, att med detsamma detta år 
anskaffa den del av inventarierna, som kan 
placeras där, medan huset ännu ej är fär
digt, varemot anskaffningen av de egent
liga lösa inventarierna är avsedd att verk
ställas först under loppet av år 1938, då 
huset blir färdigt. Sagda inventarier an
skaffas på försorg av post- och telegraf
husets byggnadskommission och enligt av 

densamma anskaffade ritningar och kost
nadsförslag. För anskaffning av de ifråga
varande inventarierna föreslås beviljande 
av 3,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 2,000,000 
mark och blir 3,000,000 mark. 

Ar 1937 (statsförsl.) .... mk 1,000,000:-

26. Reglering och automatisering av tele
foninrättningarna i Imatratrakten (reser
vationsanslag). Redan under flere års tid 
hava industriinrättningarna i Vuoksenda
len gjort framställningar om förbättringar 
i telefonförhållandena i Imatratrakten. Te
lefoninrättningarna å fabriksområdet i 
Vuoksendalen och trafiken å dem äro emel
lertid sådana, att appareljen, för att kunna 
tillfredsställa det föreliggande behovet, 
omedelbart bör automatiseras. Med beak
tande härav föreslås, att i statsförslaget 
för nästa år upptag.es ett anslag ,för in
rättande av en ny cfdärrcentral å Imatra 
samt lokala automatcentraler å Imatra, 
Vudksenniska, Tainionk.oski och Enso. För 
ändamålet erfordras 1,100,000 mark. 

Momentet slutar å 1,100,000 mark. 
27. Förnyelse- och reparationsarbeten å 

Saima kanal (reservationsanslag). För ar
betenas fortsättande föreslås beviljande av 
5,000,000 mark för nästa år. 

Momentets slutsumma nedgår med 
9,000,000 mark oeh blir 5,000,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ....... mk 5,000,000:-
, 1936 , ......... mk 6,500,000:-
, 1937 (statsförsl.) .. mk 14,000,000:-

28. Fördjupning av far. leden K uopio
Iisalmi (reservationsanslag). För arbetenrus 
päbegynnande har i statsförslaget för inne
varande år !beviljats 1,000,000 mark, 
varjämte reservarbetsanslag hava beviljats 
till ett ,belopp av 700,000 mark. Kostnads
förslaget för fördjupningsarbetet slutar å 
15,550,000 mark, och för nödvändiga arbe
ten föreslås .för nästa år 2,000,000 mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 1,000,000 
mark och :blir 2,000,000 mal'k. 

År 1937 (statsförsl.) . . mk 1,000,000:-

29. Förnyande av slussportarna i Juo
järvi kanal (reservationsanslag). Då de 
av trä gjorda slussportarna i Juojärvi ka
nal redan ägo gamla och förfallna ·och där
för för trafiken farliga, 1böra desamma 
omedelbart förnyas. För ändrande av tre 
portpar till sådana av järn föreslås bevil
jande av 700,000 mark. 

Momentet slutar å 700,000 mark. 

Till socialministeriet hörande förvalt
ningsgrenar. 

30. Uppförande av en ladugårdsbyggnad 
å Niittymäki till Käyrä skyddshem hörande 
utgård (reservatronsanslag). Fähusbygg
naden å Niittymä:ki till Käyrä skyddshem 
hörande utgård är trots verkställda repa
rationer så murken, att dess nybyggande 
är nödvändigt. Dessutom rymmas där blott 
10 mjöl1kande :kor. Den odlade arealen vid. 
gården, c. 50 ha, förutsätter ett mycket 
större fruhus. I samband med fähusbygg
naden är det meningen att inrätta även 
stall o0h svingård. För ändamålet föreslås 
1beviljande av 150,000 mark. Momentet 
slutar å 150,000 mark. 

II. Understödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvalt
ningsgrenar. 

1. Byggnadslån för privata lantbruks
läroanstalter. a) Anslaget av 700,000 mark 
under momentet erfordras fortfarande till 
lån för årliga nybyggnads~ och repara
tionsutgifter. b) De förslag, som fram
ställts av den kommitte, som undersökt 

lantbruksskolornas av priva;t natur ekono
miska ställniilg, hava, för såvitt de berörde 
direkta understöd, förverkligats genom ett 
anslag under 11 Ht. VII: 19 mom. i ut
gifltsstaten för år 1937. Förutom de di
rekta understöden fann kommitten det nöd
vändigt, att åt vissa läroanstalter, som alls 
icke fått, eller som fått endast obetydliga 
statslån mot låg ränta, beviljas lån för un
derlättande av deras ställning. För detta 
ändamål föres'lås beviljande av 400,000 
mark såsom engångsutgift. c) Hämeen
Satakunnan Kotiteollisuusyhdistys be
nämnda förenings i Lempäälä befintliga 
hemslöjdsskolornas lokaliteter äro myc
ket bristfälliga, bl. a. saknar den i två av
delningar :vrbetande hemslöjdsskolan för 
kvinnlig slöjd h. o. lh. klassrum och färgeri, 
hemslöjdsskolan för manlig slöjd saJknar 
likaså klassrum, målarVJerkstad och tork
rum. För· istiåndsättande av slkolihusen 
föreslås beviljande av ett lån av 200,000 
ma11k. Under 11 H t. VIII: 19 har för än
damitlet dessutom föreslagits beviljande av 
ett understöd av 150,000 mark. d) Repara
tion och utvidgning av Toivala skola för 
kvinnlig slöjd har visat sig vara nöd
vändig, för att undervisningen skall 
kunna utvecklas på ett tillfred·sställand~ 

sätt. För tillbyggnadsarbeten föreslås be
viljande åt skolan av ett 250,000 marks lån. 
Under 11 H t. VIII: 19 har för samma 
ändamål föreslagits bevirj,a.nde av ett un
derstöd av 2150,000 mark. 

Momentet slutar å 1,550,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 1,000,000:-
, 1936 , mk 1,000,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 700,000:-

2. Lån för jordförbättringsarbeten (re
serv.ationsanslag) . Då under 11 H t. X t 5 
föreslagits 20,000,000 mark som statsunder
stöd för kostnader för jordföDbättrings
arbeten, så föreslås under detta moment 
motsvarande 11,000,000 mark. 
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Momentet slutar å ll,OOQ,OOO mark. 

År 1935 (boksl.) IIllk 6,000,000:-
, 1936 , mk 8,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) mk 9,250,000: -

3. Lån för täckdikningsarbeten (reser
vationsanslag). Med hänvisning till oknin
gen av det under 11 H t. X: 6 mom. före
slagna understödsbeloppet föreslås, att här 
observeras 600,000 mark. 

Momentet slutar å 600,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 500,000:-

4. Lån åt lantbruksekonomiska produk
tionsinräUningar, till statsrådets förfogande 
(reservations8Jllslag). Samma summa, 
400,000 ma,rk, som för innevarande år be
viljats för ändamålet, erfordras fortfarande 
även för nästa år, varför momentet slutar 
å 400,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 
" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 1,500,000: -
lll'k 200,000:
mk 400,000: -

5. Lån för skogsförbättringsarbeten (re
servationsanslag). I utgi:fitsstaten för år 
1935 var under detta moment upptaget 
ett anslag av 13,300,000 ma:vk, överförin
gen från år 1'934 var 5,000,000, och tiU 
förfogande stodo år 1935 18,300,000 mark. 
Härav redovisades mk 12,442,441: 05. 

I statsförslaget för år 1936 anvisades 
13,300,000 mark, överföringen från år 1935 
utgjorde ank 5,857,.55>8: 95, varför Wl för
foga.nde stodo mk 19,.157,1558: 95. Härav 
redovisades ·mk 11,530,731: 65. 

I statsförslaget för år 1937 är upptaget 
ett anslag av 13,300,000 mark, Öv·erförin
gen från år 1936 var mk 7,6;26,.827: 30, 
vadan till förfogande år 1937 stå mk 
20,926,827: 30. 

Med hänvisning till motiveriugen under 
11 H t. XVIII: 4 mom. föreslås, att under 
momentet måtte upptagas ett tillägg av 
1,700,000 mark. 

Momenrtet s1utar å 15,000,000 ma.rk. 

År 1935 (boksl.) ...... mk 13,300,000:-
, 1936 , mk 13,300,000: -
, 1937 (statsförsl.) . , mk 13,300,000:-

6. J ordförbättring s-, vägbyggnads-, röj
nings- och byggnadsarbeten för kolonisa
tionsverksamheten ( reserva tiansanslag). 
Bland de egentEga utgiftema finnes ett 
motsvarande moment i 11 Ht. kap. H. Då 
enligt den nya kolonisationslagen en del 
av kostnaderna för jordförbättrings- o. a. 
arbeten, som utföra.s av avdelningen för 
kolonisationsärenden och for.ststyrel.sen, 
återkrävas av innehavarna av 'kolonisli
tionslägenheterna, före.slås upptag,ande av 
ett .särskilt anslag här för dessa kostnader. 

Medel för speciell kolonisationsverksam
het överfördes till år 1937 tilil 1ett belopp 
av 38,104,039: 58. Då under 19 H t. 11 kap. 
7 mom. i utgiftsstaten för år 1937 för 
specieU kolonisa:tionsverksamhet anvisats 
1,000,000 mark, stå a11tså år 1937 til.l för
fogande för ändamålet sammanlagt mk 
39,104,03'9: 58. Av des.sa medel överföres 
enligt beräkning en del till år 1938, men 
dock erfordras under momentet 1,000,000 
ma:rk Momentets slutsumma förblir oför
ändrad 1,000,000 marile 

År 193·5 (boksll.) (19 H t. H: 9) ........ { mk 13,933,152: 43 
(19 Ht. V: l) . . . . . . . . mk 472,311: 35 
(19 H t. JI: 6) ........ { mk 5,123,649: 07 
( 19 Ht. II: 9) . . . . . . . . mk 4,338,951 : 54 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1,000,000: -
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TiU socialministeriet hörande förvaltnings
grenar. 

7. Byggnadslån för förbättrande av bo
stadsförhålZandena på landsbygden (reser
vrutionsanslag). :M:ed beaktande av motive
ringen under 14 Ht. XIX: l mom. har 
under detta ny:a moment anteclmats ett re
servationsans}ag av 3,000,000 mark för be
viljande av amorteringslån för d:ö1.1bättrande 
av bostadsförhJållandena på landsbygden. 

Momentet slutar å 3,000,000 mark. 

III. Amortering av statsskuld. 

Vid uppskattning av anslaget för amor
tering av 1889 års lån har tagits i betrak
tande det 'låga bokfö,ringsvärdet å av stats
kontoret under tidigare år inlösta obliga
tioner. Amorteringarna å 1895, 1898, 1901 
och 1903 års statslån hava kalkylerats med 
avdra;g från amo!'lteringsbeloppet av på 
förhand inlösta och ur räkenskaperna av
:förda obligationers beräknade andel i 
amorteringen. Då denna svårligen kan 
exaikt beräknas, hava moment,en bet~clmats 
som förslagsanslag. 

Utländsk skuld. 

Med beaJktande av vad ovan anförts ut
gör den :för amortering av utländsk skuld 
erforderliga v~alutan: 

dollar .................. . 
pund ................... . 
:franska francs ........... . 
gulden .................. . 
svenska kronor ........... . 

2,,680,536: -
14,640:-

268,,100:-
357,490:-

1,393,000: -

Efter förvandling till finskt mynt en
ligt alparikurs (l{ursen för 1935 års dollar
lån är likväl 46) uppgår det för amorte
ring av utländsk skuld erforderliga pen
ning~beloppet till 144,794,600 mark och 
fördelar sig på de olika lånen på följande 
sätt: 

1. 1889 års 31/2 % lån, 
amortering (förslagsanslag) 6,219,000:-

2. 1895 års 3 1 / 2 % lån, 
amortering (förslagsanslag) 121,700: -

' 3. 1898 års 3 % lån, 
amortering (förslagsanslag) 182,100: -

4. 1901 års 3 1 / 2 % lån, 
amortering ( forslagsanslag) 84,400: -

5. 1903 års 3 1/2 % lån, 
amortering (förslagsanslag) 29,100: -

6. 1923 års 3 1j 2 % lån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . . 4,031,000: -

7. 1923 års 6% lån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . . 22,986,300: -

8. 1923 års 5 % lån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . . 2,828,900: -

9. 1934 års 4 1 / 2 % lån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . . 16,312,100: -

10. 1935 års 4 % lån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . . 92,000,000: -

Det agio, som uppstår vid anskaffningen 
av utländSk valuta, ikommer, såsom fallet 
är även detta år, att observeras under 
17 Ht. III: l mom. 

Inhemsk skuld. 

För amortering av den ·inhemska skul
den erfordras 77,506,300 mark enligt föl
jande fördelning: 

11. Amortering av det ob
ligationslån, som upptagits 
för ersättning av krigs-
skador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,137,900: -

12. H os Enso-Gutzeit 
O. Y. upptaget lån, amor-
tering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,130,000: -

13. Inlösen av det för 
smugglingens bekämpande 
upptagna lånet . . . . . . . . . . 20,000,000: -

14. 1934 års 5 1/2 % obli-
gationslån, amortering 1,405,000: -

15. 1935 års 5 % obli-
gationslån, amortering 7,050,000: -
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16. 1936 års 4 l/2% obli-
gationslån, amortering . . . . 5,260,000: -

17. 1936 års andra 
4 l l 2 % obligationslån, 
amortering . . . . . . . . . . . . . . 10,190,000: -

18. 1937 års 4 % obli-
gationslån, amortering . . . . 20,000,000: -

19. Obligationslånet för 
betalning av Finlands H ypo
teksförenings gamla avdel-
nings lån, amortering . . . . . . 3,333,400: -

Inlösen av äldre oförmånliga statslån. 
o 

20. Inlösen av äldre oförmånliga stats
lån (.reservationsanslag). 

För ändamålet upptages samma anslag 
som i utgiftsstaten för innevarande år. 
Momentet slutar å 5,000,000 mark. 

År 19135 (boksl.) III kap. mik 815,318,421: 75 
" 1936 " " " mk 9lr5,013,027: 40 
, 1937 (statsförsl.) 

III bp ........... mk328,744,600:-

IV. överföringar till fonder utom stat. 

1. överföring till ålderdoms- och inva
liditetsförsäkringsfonden (förslagsanslag). 
För ändamålet föreslås användande av 
35 % av den del av alkoholrörelsens över
skott, som enligt gällande stadganden bör 
användas för ökning av ifrågavarande 
fond. Ytterligare föreslås överföring av 
400,000 mark till fonden såsom räntegott
görelse för däri placerade aktier i Lands
fastighetsbanken till ett ·nominellt belopp 
av 10,000,000 mark. Momentet slutar å 
54,26-5,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 20,325,000: -
mk 34,005,256: 40 
mk 37,115,000:-

2. överföring Wl konjunkturfonden. 
Föreslås !l!tt till konjunkturfonden över-

föres 200,000,000 ma!1k. Momentet slutar å 
200,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ..... mk 65,000,000: -
, 1936 , . . . . . mk 31,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 625,000,000:-

3. överföring till ·statens rederifond. 
I l § lagen den 15 juni 1928 angående sta
tens rederifond stadgas, att för främjande 
av den inhemska rederirörelsen bör utom 
statsförslaget inrättas en rederifond. I Re
geringens proposition till Riksdagen år 
1927 föreslogs, att till rederifonden årligen 
skulle överföras 20 milj. mark under fem 
års tid, men Riksdagen ansåg, att angående 
de medel, som till fonden skola överföras, 
årligen bör beslutas i samband med stats
förslaget. Till rederifonden har man un
der de gångna krisåren icke ansett sig 
kunna överföra medel, men nu, då det eko
nomiska läget blivit bättre och det för vår 
sjöfarts utveckling nödvändigt skulle be
hövas ytterligare tonnage, är det skäl att 
företaga en ökning av statens rederifond. 
I detta syfte föreslås, att till fonden till en 
början nästa är måtte överföras 20,000,000 
mark. 

Momentet slutar å 20,000,000 mark. 

V. Arbetslöshetens lindrande. 

1. Inkomstbringande kapitalutgifter för 
arbetslöshetens lindrande, till statsrådets 
förfogande (förslagsanslag). Under detta 
moment observeras för arbetslöshetens 
lindrande ett förslagsanslag av 18,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma fö11blir oförändrad 
18,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) 

" 1936 " 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 18,000,000: -
mk 39,000,000:
mk 18,000,000: -
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Jim.föra.nde ta.blå. över utgifterna. under 19 h'IWUdtiteln, samma.nstä.llda. kapitelvis 
för å.:ren 1935-1938. 

Förslag för ål' 1938 

Kap i te! 
Utgift Utgift statsförslaget 

Ökning + 
l år 1935 år 1936 år 1937 Summa minskning-

I. Placeringar i statens affärs-
verksamhet, skogshushåll-
ning och jordbiukslägen-
heter 

Minist. för inrikesärend. - - - + 410,000 410,000 
Finansministeriet ..... - 12,000,000:- - - -
Försvarsministeriet .... 8,280,000:- 22,845,000: - 12,170,000 - 6,928,000 5,242,000 
Lantbruksministeriet .. 6,220,164: 80 12,734,098: 25 14,686,500 + 1,313,500 16,000.000 
Minist. för komm. o. 

allm. arb. ········· 226,326,485: 50 
Handels- och industri-

204,265,029: 75 234,017,300 + 2,760,700 236,778,000 

ministeriet 500,000:- - - - -
Socialministeriet ...... 380,000:- 269,826:-

II. Understödslån 
140,000 + 10,000 150,000 

Minist. för inrikesärend. 500,000:- 2, 700,000:- - - -
Finansministeriet ..... 8,917,067: 90 8,889,809: 82 8,000,000 - 8,000,000 -
Undervisningsminist. . . 2,100,000:- - - - -
Lantbruksministeriet .. 33,800,000:- 32,500,000:- 25,350,000 + 4,200,000 29,550,000 
Socialministeriet ...... - - 1,500,000 + 1,500.000 3,000,000 

III. ~mortering av statsskuld 815,318,421: 75 915,013,027: 40 328,744,600 -101,443,700 227,300,900 
IV. Överföring till icke budge-

274,265,000 terade fonder .......• 85,325,000: - 95,005,256: 40 662,115,000 -387,850.000 
V. Arbetslöshetens lindrlinde 52,000,000:- 39,000,000:- 18,000,000 - 18,000,000 

Summa 11,239,667,139: 95 1,345,222,047: 62 1,304,723,400I-494,027,500 l 810,695,900 
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Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

. I. Grundtmskaifrfnimga.r. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet 
för inrikesärendena. 

1. Förnyande vid vissa sjukhus av in
ventarier, köksapparater och läkarinstru
ment samt anskaffning av röntgenappara
ter och inventarier (reservationsanslag). 
För anska:llfning av inventarier ooh kläder, 
röntgen-, köks- och tvättap;parater, en äng
mangel och -kittel, läkarinstrument samt 
en ra:diumkanon till sjukihusen erfordras 
enligt !beräkningarna 4,200,000 mark, vil:ket 
belopp •föreslås att upptagas under mo
mentet såsom reservationsanslag. 

Momentets slutsumma är 4,200,000 mark. 

År 193·5 (boksl.) ....... mk 2,400,000:-
, 1936 , . . . . . . . mk 3,200,000: -
, 1937 (stwtsförsl.) ... mk 5,000,000: -

2. Anskaffning av motorfordon åt polis
mynd~gheterna. A v lantpolisens automobi
ler äro 8 uttjänta oc:h av stadspolisens 5. 
Dessa iborde .ersättas med nya, varjämte tför 
övervakningen av kusten skulle er'fordMS 
åfuninstone ·14 nya automobiler. För ända
målet har å moment·et oibserVterats 1,200,000 
mark. 

Mom,entets sl111tsumma •är 1,200,000 mark. 

3. Anskaffning av motorbåtar åt sjö
bevakningsväsendet och polismyndigheterna. 
För anskruffande av motorbåltar av järn 
och två snaibbgående motorb'åtar samt 'för 

3217-37 

förnyande av räddningsbåtar, båtskrov och 
motorer skulle el'lfordras 1,000,000 mark. 

\Momentets slutsummw äir 1,000,000 mank. 

År 1937 (statsförsl.) ..... m:k 450,000:-

4. Anskaffning av en flygmaskin åt sjö
bevakningsväsendet. Då sjöbevakningsvä
sendets tre flygmaskiner redan börja ibliva 
så slitna, att det icke ·lönar sig att repa
rera dem, föreslås, att för anska:lifande a v 
en, ny flygmaskin måtte beviljas 1,000,000 
mark. 

Momentets slutsumma är 1,000,000 mark. 
5. Anskaffning av radwapparater och 

radioanordningar för sjöbevakningsväsen
det och poUsmyndigheterna. Då sjöbevak
ningsväsendets radioanläggningar nödvän
digt måste förnyas och kompletteras samt 
polismyndi~heternas radioanordningar rvi
dare utvecklas, föreslås att för ändamålet 
måtte bevi·ljas 200,000 mark. 

Momentets slutsumma är 200,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ..... mk 150,000:-

6. Anskaffning av fallskärmar till sjö
bevakningsväsendets flygmaskiner. För an
skaffning av fallskärmar till sjöbevak
ningsväsendets ambulansflygmaskiner er~ 

fordras 100,000 mark. 
Momentets slutsumma är 100,000 mark. 
7. Anskaffning av brandredskap åt 

gränsbevakningsavdelningarna. Då gräns
bevakningsavdelningarna icke ihava till sitt 
förfogande nödiga medel för förnyande av 
den för brandfarans bekämpande erforder-

60 
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liga materielen, ihar för detta ändamål ob
serverats 100,000 mark. 

Momentets slutsumma är 100,000 mark. 

Förva.Uningsgrenar, hörande till försvars
ministeriet. 

8. Anskaffning av motorfordon för för
svarsväsendet. Då det inom ramen för det 
nuvarande .anslaget, 400,000 mark, icke är 
möjligt att ihindra en betänklig minskning 
av automobiltruppernas auwmobilpark, 
föreslås att för kompletterande anska·ffning 
av automobiler måtte beviljas 700,000 
mark. 

Momentets slutsumma är 700,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) ........ mk 399,960:-
, 1936 , ....•... mk 399,676: 70 
, 1937 (stat11försl.) ..... mk 400,000: -

9. Försvarsväsendets grundanskaffningar 
(reservationsanslag). För genomförande av 
det av 1935 års riksdag godkända program
met ·för försvarets grundanska;ffningar 
föreslås, att i statsförslaget för inkom
mande år måtte upptagas samma anslag 
s'Om för innevarande år eller 210,000,000 
mark. Momentets slutsumma är 210,000,000 
mark. 
År 1935 (boksl.) ..... mk 205,000,000:

" 193·6 " mk 210,000,000: -
, 1937 (statsförsl.) .. mk 210,000,000:-

10. Inköp och expropriation av jordom
råden för försvarsväsendet ('förslagsan
slag). Till bestridande av obetald expro
priationslösen samt för det fortsatta ge
nomförandet av de planer, som avse åstad
kommande av flygfält, samt för inlösen 
av för stridsskjutbanor erforderliga jord
områden föreslås att ä momentet måtte 
beviljas 3,000,000 mark. Momentets slut
summa är 3,000,000 mark. 

År 1935 (iboksl.) . . . . . . . mk 2,106,529: 40 
" 1936 " ....... mk 1,944,183: 05 
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,000,000:-

11. Anskaffning av brandredskap och 
alarmanordningar för försvarsväsendet. 
Försvarsväsendets brandredskap ihava un
der årens lopp kompletterats på sädant 
sätt, att de å större orter redan befinna 
sig i ett tillfredsstäUande skick. Då emel
lertid i de mindre formationerna, såsom å 
yttre 'fästningsverk, rfortfamnde råder 
brist på effektiv ibrandskyddsmateriel, före
slås att för anska;ffande av brandr.edskap 
måtte beviljas 210,000 mark. För bygg
nadernas förseende med nödiga alarman
ordningar föreslås att å momentet måtte 
beviljas 90,000 mark. Momentets slut
summa är 300,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ........ mk 299,930: 75 
, 1936 , ........ mk 299,625: 25 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 300,000: -

12. Anskaffning av röntgenapparater 
till försvarsväsendet (reservationsanslag). 
I utgiftsstaten för innevarande !år bevil
jade riksdagen såsom en första post 500,000 
mark av det belopp, 1,000,000 mark, som 
i motiveringen till utgiftsstaten uppgivits 
vara erforderligt rför anska·ffning av rönt
genapparater i ooh för en mera effektiv 
besiktning av rekryterna. Då nämnda ap
parater enligt planen skola anskaffas un:der 
loppet av två år, föreslås att det åter
stående beloppet eller 500,000 mark måtte 
beviljas i. utgiftsstaten för inkommande år. 
Momentets slutsumma är 500,000 mark. 

13. Anskaffning av ett fartyg för för
svarsväsendet (reservationsanslag). För 
upprätthållande av trafikförbindelserna 
mellan de i isolerat läge å utöarna i Finska 
vi,lwn befintliga 'knxstbefästningsverken och 
observationsstationerna samt ,fastlandet 'har 
försvm.ISväsendet hela tiden varit nödsakat 
att använda uteslutande fartyg, vilka rer
hållits såsom krigsbyte och ursprungligen 
byggts för de mest olika ändamål ocll av 
vilka rflere icke :fylla de krav, v:i1ka höra 
stäHas p'å kustbåtar. För närvarande stå 
till sjöstridskrafternas förfogande endast 
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fem sjödugliga och för ändamålet någor
lunda lämpliga båtar. Dessa behövas dock 
för trafiken emellan Sveaborg o<Yh Sand
hamn samt Helsing:fors, i vilken trwfik 
persontransporten är störst, samt för tra
fikförbindelserna med kustartilleriregemen
tet 1:s befästa öar. Däremot finns det icke 
en enda lämplig båt varken ·för 2 avdelta 
kusta.rtHlerisektionens eller för kustartil
leriregementet 2:s för:bindelsetrafik. På 
grund härav hava även större person- och . 
godstransporter till utöarna måst utföras 
med små hamnbogserbåtar, ibetr·äffande 
vilka användningsmöjligheterna på de täm
ligen öppna farvatten, där trafiken sker, 
äro i hög grad heroende av de för tillfäl
let rådande :förhållandena. I avsaknad 
av egentliga .passagerar- och lastutrymmen, 
äro dessa ibåtar till sin typ icke ändamå:ls
enliga ·för användning i försvarsväsendets 
inre •förbindelsetrafik. 

Situationen förvärras ytterligare av det 
om hösten oe;h våren rådande menföret, 
under vilket det för tra,fiken borde \fin
nas isgående fartyg. På grund lrärav har 
man under menförestiden varit tvungen 
använda för vintertrafik olämpliga, ur
sprungligen endast för sommartrafik 
byggda, ehuru senare i någon mån för
stärkta fartyg. Till förjd !härav stöter 
trafiken på hösten och på våren alltid på 
stora svårigheter. 

Då det råder brist på för vintertrafik 
lämpliga fartyg och en egentlig isbrytare 
till pris och driftskostnader ställer sig 
reiativt dyr och med beaktande jämväl 
därav, att antalet •förbindelsefartyg ·är otill
räckligt, har det ansetts ändamålsenligast, 
att för ifrågavarande 'fartygstrafik planera 
en båt av billigare typ, med vilken man 
dock skulle kunna färdas i lätt is. Båten 
borde vara tillräckligt sjöduglig .för tra
fiken emellan utöarna och fastlandet ooh 
kunna e1:1bjuda det oundgängligaste utrym
met :för passagerare och last, varjämte den 
borde kunna användas till bogsering. 

I stöd av det ovananförda föreslås att 
åt försvarsväsendet nästa år av de behöv
liga tvenne 'fö11bindesebåtarna måtte an
skaffas en ny, isförstärkt fö:11bindelselbåt 
och att för ändamålet under momentet 
måtte beviljas 3,000,000 mark. Momentets 
slutsumma är 3,000,000 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till undervis
ningsministeriet. 

14. Inredning av Helsingfors universi~ 

tets utvidgade huvudbyggnad (reserva
tionsanslag). Totalkostnaderna ·fö,r inred
ningen av den nya delen av universitetets 
huvudbyggnad hava beräknats till3,000,000 
mark. Då för år 1936 beviljats 1,000,000 
mark och ifÖr innevarande år 1,'500,000 
mark, borde det återstående :beloppet eller 
500,000 mark upptagas i budgeten iför in
kommande år för inredning av ·vissa rum, 
vilka ännu stå tomma. Momentets slut
summa är 500,000 mark. 

15. Anskaffning av forsknings- och un
dervisningsmateriel samt inventarier till 
Helsingfors universitets inrättningar (re
servationsanslag). För ,anskaffning av föl" 
universitetets inrättningar behövliga in
strument samt annan färsknings- oc!h un
dervisningsmateriel föreslås för nästa år 
400,000 mark. Momentets slutsumma •är 
400,000 mark. 

16. Inredning av skollokaler. a) År 
1938 blir Fredrikshamns samlyceums nya 
byggnad färdig. För dess inredande er
fordras 150,000 mark. ib) För inredning 
av Sortavala seminariums nybyggnad, som 
blir färdig under inkommande år, behöves 
enligt beräkningarna 302,700 mark. Mo
mentets slutsumma är 452,700 mark. 

FörvaUningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

17. Inlösen av Lounais-Suomen Savi
alueen maamieskoulu benämnda lantman-
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naskola till staten. .Sedan år 1'935 ihar 
garantiföreningen för nämnda •sko'la ieke 
förmåltt ·el"lägga räntor eller amonterin
gar å sina sku:lder. Under belrandilin
gen av utgiftsstaten för år 1937 ihar Riks
dagen konstaterat, att skolans ekonomiska 
ställning är oh:ållbar samt uppmanat re
geringen att egna uppmärksamihet åt frå
gan om skolans övertagande av staten. 
Slrolan är ibyggd under den dyra tiden år 
1930 och .planerad .såsom en tvåårig ·}ant
mannaskola, ehuru den kunnat fungera 
endast såsom ettårig. Skolbyggna:den, vars 
kubikinneihåll är 13,000 m3, innehåller i 

allt 78 uppvärmbara och 13 lagerrum. 
Byggnaden är av tegel med tegeltak och 
försedd med centralvärme. Den är be
lägen å egen tomt, vars ytvidd är 4. 7 4 ha, 
varav åker 3.52 ha. Tuomola boställe, som 
år 1930 mot ibyggnadsskyldighet överläm
nades åt skolan för att användas såsom 
demonstrationslägenhet, har en areal av 
91.68 ha, varav å:ker 49.31 ha. Byggnads
skyldigheten har redan UPP'fyllts oclh å 
lägenheten finnas nya, tidsenliga byggna
der. 

Garantiföreningens. skulder äro föl
jande: 

Byggnadslån från staten . . . . . . . . . . . . . . . . 2,154,689: 85 
Från ålderd~ms- och invaliditetsförsäkrings-

fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,030,97·6: 55 
Från en privatbank l. l. -37 . . . . . . . . . . . . 168,999:- 3,354,665: 40 
Oguldna räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451,121: 45 
Övriga skulder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,213: 15 

För skolans inlösen till staten för€Slås 
att i budgeten måtte observeras ett anslag 
å 3,810,000 mark. 

Momentets slutsumma är 3,810,000 mark. 
18. Grundanskaff'YIIingar till lant

bruksstyrelsen underlydande inrättningar. 
a) Anskaffning av tilläggsjord till Sää
minki husmoderskola. S:t Miclhels läns 
lantbrukssällskap ihar erbjudit staten till 
inlösen för ett pris av 250,000 mark vissa 
i dess ägo varande, till Sääminki husmoder
skolas ägor omedelbart gränsande områden. 
Husmoderskolan har redan sammanlagt 
29.21 ha jord, varav trädgård 2.07 ha, 
åker 12.84 iha, äng 0.75 ha samt skogs- o0h 
annan mark 13.55 ha. Åkrarna äro ste
niga och svåra att odla. Särskilt framträ
dande är bristen på betesmark. De 
erbjudna lägenheterna, sammanlagt 108 ha, 
varav 13 ha åker och 95 ha skogsmark, 
såsom omedelbart gränsande till de hit
tirisvarande ägorna äro de enda områden, 
som komma i fråga för anskaffande av 

------
3,810,000:-

tilläggsjord. Då erhållandet av tilläggsjord 
betydligt skulle underlätta organiserandet 
av skolans lantihushållning så, att den 
b'leve ekronomislkt ;lönan·de, och då priset 
måste betraktas såsom synnerligen skäligt, 
föreslås, att för ansbffande a v tilläggs
jord åt Sääminki lantmannaskola måtte 
beviljas 250,000 mark. b) Anskaffning av 
inventarier till Rovaniemi småJbrukarskolas 
och Norra Österbottens lantmannaskolas 
demonstrationslägenheter. Sedan medel be
viljats för dessa demonstrationslägenheters 
byggnader 00h till.inköp av jord åt 'lägen
heterna, 'bör till dem anskaffas jämväl nö
diga levande och döda inventarier. Enligt 
utförda beräkningar erfordras för Norra 
Österbottens lantmannaskolas demonstra
tionslägenihet 120,000 mark och för Rova
niemi smiLbrukarskolas 130,000 mark eller 
sammanlagt 250,000 mark. 

Momentets slutsumma är 500,000 mark. 
19. Anskaffning av inventarier till 

lantbruksförsöksanstalten och försöksstatio-



20 Ht. 477 

nerna. a) Å lantbruksförsöksanstalten i 
Diekursby bör boskapsskötseln utv.idgas för 
att det bleve möjligt att där utföra försök 
med utfodring ·och förädling a;,v boskap. 
Under år 1937 har den odlade arealen å 
anstail.ten fördubblats och anstalten har i 
samband med inköpet av Sandkulla lägen
het fått i sin besittning ett stort fähus, 
i vilket 60-70 kor kunnan placeras. Då 
lägenhetens nuvarande boska;psbestånd är 
litet, 16 fullvuxna djur, är det nödvändigt 
att betydligt öka detsamma. För detta 
ändamål föreslås 40,000 mark. b) Lant
bruksförsöksanstalten har icke någon i 
skick varande, tidsenlig spannmålssorte
ringsmaskin. En sådan skulle behövas, för
utom vid :behandlingen av ilägenhetens ut
sädesSJpannmål, jämväl å avdelningen för 
växtkultur samt vid sorteringen av den 
spannmål, som skall användas å de fasta 
försöksfälten och för lokala växtkulturför
sök. För anskaffande av en spannmåls
sorteringsmaskin föreslås 18,000 mark. c) 
För anskaffning av forskningsmateriel till 
lanrtbruksförsöksanstaHens avdelning för 
väX!tpatologi erfordras enligt uppskattning 
100,000 mark, varav för innevarande år 
beviljats 50,000 mark, varför föreslås, att 
det återstående beloppet, 50,000 mark nu 
måtte beviljas. d) Lantbruksförsöksanstal
tens i Piikkiö belägna trädgårdsavdelnings 
11/2 tons Ford-lastautomobil anskaffades 
år 19,28 och kommer alltså att hava varit 
i användning i tio år. Automobilen är re
dan så utsliten, att de årliga reparations
kostnaderna bli.va oproportionerligt dyra. 
Avdelningen kan icke sköta handeln med 
trädgårdsalster utan automobil, som även 
är nödvändig för lägenhetens övriga trans
porter. För anskaffande av en ny last
autamdbil föreslås 3·5,000 mark. e) För 
torrsubstansbestämningar borde till de 
olika växtodlings'försöksstationerna anskaif
fas torkskåp, ty utan torrsubstansbe
stämningar 'har utförandet av thöför
sök icke någon stor betydelse. För 

anskaffande av två tol'kskåp föreslås 9,000 
marik. f) Satakunta växtodlingsförsökssta
tions verksamhet har under de senaste 
åren koncentrerats på utredandert av frågor 
rörande boskapsgödseln. I och med en 
fortsatt okning av denna verksamhet steg
ras antalet gödselanalyser till den grad, att 
det stöter på stora praktiska svårigheter 
att låta utföra kväveanalyserna annorstädes. 
Försöksstationen borde därför utrustas Så, 
att den kan utföra kväveanalyserna !På plat
sen, varemot det fortfarande vore ända
målsenligast att låta utföra fosfat-, kali
och andra analyser, vilka förutsätta en 
mångsidig laboratoriematerieil, annorstädes. 
Reformen skulle medföra en utgift om 
9,000 mark för inköp av analysmateriel, 
vilket belopp föreslås till hevi.iljande. 

Momentets slutsumma är 161,000 mark. 

År 1936 (boksl.) ........ mk 135,649: 35 
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 136,500: -

20. Inköp av en lägenhet för Perä-Poh
jola försöksstation. Den nordliga delen 
av landet saknar fortfarande en egen :för
söksstation. Då där finnas vidsträckta om
råden, å vilka lantbruk bedrives i bety
dande omfattning, och då förihållandena i 
norra Finland i hög grad avvika från för
hMlandena inom andra försäiksstations
distdkt, har det ansetts vara av vikt att 
för förbättrande av befolkningens i vårt 
lands nordliga delar ·ekonomiska st'ä:ll
ning främja lanthushållningen genom att 
grunda .en egen försöksstation för ifråga
varande område. På grund hära;v .:flöreslås 
för inkö,p av en lägenhet för Perä-Pohjola 
försöksstation 500,000 mark. 

Momentets slutsumma är 500,000 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena. 

21. Komplettering av väg- och vatten
byggnadsstyrelsens maskiner, till ministe
riets förfogande (reservationsanslag). För 
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förnyande och komplettering av väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens maskiner föreslås 
5,000,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 75,000 
mark och utgör 5,000,000 ma:vk. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 799,029: 95 
" 1936 " ....... .mk 3,003,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,925,000:-

Förvaltningsgrenar, hörande till handels
och indwstriministeriet. 

22. Anskaffning av undervisningssam
lingar och -materiel till Tekniska högsko
lans lantmäteriavdelning (reservations
anslag). Högskolan har ännu icke en 
sådan grundsamling på lantmäteriets 
område, som ur undervisnings- ocih 
forskningssynpunkt vore av nöden. I den
samma lborde vara representerade såväl 
de före storskiftet utförda lantmäteriför
rättningarna som framför allt storskiftena, 
vilka, särskilt i vissa delar av vårt land, 
varit jordreformer av den största bety
delse. Likaså borde där finnas vid skatt
läggning och .skatteförmedling samt !Vid se
nare försiggångna klyvningar och i slutet 
av senaste århundrade utförda storskiftes
regleringar och -kompletteringar tilllmmna 
förrättningshandlingar och kartor samt 
från senare tid handlingar och kartor över 
styckningar .och nys'kiften samt över kolo
nisations- och byvägsprojekt, vilka senare 
för närvarande äro viktiga, ävensom Ö1ver 
förrättningar, avseende expropriation och 
konstituerande av servitut. Samlingen 
kunde bäst hopbringas sålunda, att i länens 
lantmäterikontor utväljas under olika ti
der utförda förrättningar, av vilkas hand
lingar ooh kartor lämpliga delar kopieras 
för högskolans behov. Det har beräknats, 
att nio personer kunde utföra detta anbete 
på ett år. För deras avlönande och Jör 
materialierna till kopieringsarbetena samt 
för inköp av nödiga sockenkartor och an
skaffande av skåp för förvaring av hand
lingarna är ett engångsanslag av 150,000 

mark erforderligt. För att inomhusövnin
garna måtte kunna baseras å de i verklig
heten rådande förhållandena, erfordras ett 
rätt stort antal kartor på kalkerduk jämte 
ljuskopior av dem, för -vilkas anskaffande 
behöves ett anslag av 35,000 mark. Vid 
ökning av antalet övningar borde de under
lättas genom användning av maskineJlla 
hjäLpmedel och härför anskaffas räknema
skiner, planimetrar o. a. hjälpmedel, var
för behöves ett anslag å 35,000 mark. 
Dessa grundanskaffningskostnader utgöra 
sammanlagt 220,000 marik, varav nu såsom 
ett första belopp föreslås till beviljande 
75,000 mark. 

Momentets slutsumma är 75,000 mark. 
23. Anskaffning av laboratoriemateriel 

till tekniska läroverket i Tammerfors. I 
regeringens proposition angående statsför
slaget för år 1937 uppgavs, att för anskaf
fande av nödvändig laboratoriemateriel tiH 
nämnda läroverk erfordras uppskattnings
vis sammanlagt 1,781,000 mark, !Varav för 
innevarande år bevilja.ts 650,000 mark, i 
vilket belopp dock ingingo jämväl kostna
derna för anskaffande av en hiss, upp
skattade till 75,000 ma,r'k. Då det för 
åstadkommande av en effektivare under
visning vore av vikt att så fort som möj
ligt få de för läroverket behövliga Qabora
torierna åtminstone i 'försvarligt skick, er
fordras för ändamålet sammanlagt 800,000 
mark, varav nu 'föreslås till beviljande 
575,000 mark. 

Momentets slutsumma är 575,000 mark. 
24. Anskaffning av laboratoriemateriel 

till industriskolan i Viborg. För laborato
riernas vid industri.skolan i Viborg förseende 
med nödiga maskiner och underwisnings
materiel har 592,000 mark beräknats vara 
erforderliga. A v detta belopp har under 
åren 1936 och 1937 beviljats 200,000 mark 
vartdera året. Det återstående beloppet, 
192,000 mark, föreslås observerat i utgifts
staten för år 1938. 

Momentets slutsumma är 19·2,000 mark. 
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li. Nybyggnader. 

FörvaUningsgrenar, hörande till justitie
ministeriet. 

1. Uppförande av Sukeva centralfän
gelse (reservationsanslag). Fängelsets bad
stuga och tvättstuga utgöras av tillfälliga, 
delvis redan alldeles Törfallna byggnader. 
På grund !härav 1böra i fängelsets central
avdelning uppföras byggnader för bad
stuga, tvättstuga, beklädnadsförråd m. m., 
för •vilka behöves sammanlagt 355,000 
mark. Fängelsets får hava provisoriskt 
placerats i en ny stallbyggnad, men då 
denna på grund av att odlingsmarkerna 
utvidgats måste användas för sitt egent
liga ändamål, bör ett särskitt fårhus för 
c. 500 .får ibyggas, vartill erfordras 200,000 
mark. Dessutom bör för :foderlador reser
veras 40,000 mark samt till arbetsLednin
gens avlöningar 75,000 mark eller aUtså 
sammanlagt ,670,000 mark. 

Momentets slutsumma minskas med 
830,000 mark och utgör 670,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 600,000:-
, 19,36 , ....... mk 760,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 1,500,000:-

2. Uppförande av Riihimäki centralfän
gelse (reservationsanslag). Ett kostall !för 
50 kor och ett svinhus för 50-60 svin 
å Sammalisto kärrlägenhet medföra en ut
gift på 400,000 mark. Dessutom erfordras 
för komplettering av fängelsets värme
central 100,000 mark samt till arbetsled
ningens avlöningar 185,000 mark. Från 
momentet öve11föres sammanlagt 2•67,•600 
mark .till 6 Ht. VIII: l mom., enligt vad 
ovan under sagda moment angivits. 

Momentets slutsumma minskas med 
1,115,000 mark och utgör 685,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,100,000:-
, 1936 , ....... mk :2,000,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 1,:800,000:-

3. Åbo centralfängelses tjänstemanna
byggnad (reservationsanslag). Åbo cen
tralfängelses tjänstemanna!byggnad vid 
slottsgatan är i behov av grundlig repa
ration. Vatten- och avloppsledningarna 
böra förnyas och i stället för de förfallna 
kakelugnarna borde centralvärme inrättas. 
Härför erfordras 170,000 mark. 

Momentets slutsumma är 170,000 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet 
för inrikesärendena. 

4. Uppförande av länssjukhuset i Uleå
borg (reservationsanslag). I stats·förslaget 
för år 1935 fanns ett 100,000 marks reser
vationsanslag för projekteringar beträf
fande länssjukhuset i Uleåborgs län. I 
utgiftsstaten ·för innevarande år ibeviljade 
Riksdagen dessutom såsom reservationsan
slag 2,000,000 mark för utvidgning av 
nämnda sjukhus. Utvidgningsa:nbetena, 
vilka ursprungligen hade uppskattats till 
16,000,000 mark, komma enligt det nya 
kostnadsförslaget att stiga till 25,000,000 
mark. UleåJborgs länssjukhus' byggnader 
äro belägna på ett område om 3.35 hektar 
på en holme i Ule älv. En utvidgning av 
sjukhuset förutsätter rivning av den bygg
nad, där upptagningsanstalten ,för sinnes
sjuka är inrymd, varjämte betydande om
reglerings- och 'ändringsarbeten böra ut
föras i de nuvarande sjukhus- och ekono
miebyggnaderna. Sålunda borde sjukhu
sets nuvarande huvudbyggnad inredas hu
vudsakligen som bostadsbyggnad 'för sjuk
sköter.skorna och ekonomiebyggnaden ändras 
till sjuksköterskeelevskola och -hem, vilket 
skulle medföra betydande kostnader. För 
sjukhusets olika avdelningar borde en ny 
byggnad uppföras. 

Då sjukhusområdet redan för nällVa
rande och särskilt med ihänsyn till en 
framtida utvidgning av sjukhuset är trångt 
för sitt ändamål, har man planerat att för
lägga detsamma till ett Uleåiborgs stad till-
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hörigt område om c. 7 hektar å Kontin
kangas. Området, som är beläget å en 
furubevuxen, torr sandmo är lämpligt för 
sjukhusändamåL Enligt uppgjort kostnads
förslag skulle uppförandet av ett nytt 
sjul~hus komma att kosta 27,800,000 mark. 
De nuvarande sjuMinsbyggnaderna kunde 
med små kostnader användas för andra 
statens ändamål. 

Då kostnaderna för Uippförande av ett 
nytt sjukhus endast med 2,800,000 mark 
överstiga utgifterna 'för sjukhusets ut
vidgning, 1borde den ursprungliga planen 
för sjukhusets utvidgning frångås '00h det 
i utgiftsstaten för innevarande år bevil
jade anslaget å 2,000,000 mark användas 
för iänssjuklhusets upprörande å Kontin
kangas. 

Med hänsyn lh:ärti1l föreslås, att inkom
mande lår för uppförande av länssjukhu
set i Uleåborg å Kontinkangas måtte så
som ·reservationsanslag beviljas 5,000,000 
mark, under förutsättning, att UleåJborgs 
stad utan ersättning avstår ovannärronda 
område till staten. I anledning av den 
nya planen har momentets rubrik ändrats. 

Momentets slutsumma är 5,000,000 mark. 
5. U ppföratnde av en barnavdelning vid 

allmänna sjukhuset i Helsingfors ( reserva
tionsanslag). I utgiftsstaten för inneva
rande år beviljade Riksdagen till anlägg
ningskostnaderna ~för en barnavdelning vid 
allmänna sjukhuset i Helsingfors 2,000,000 
mark. Byggnadskostnaderna för denna nya 
avdelning hava uppskattats till 14,1800,000 
mark För ändamålet ifÖr·eslås upptagandet 
i utgiftsstaten för inkommande år av ett 
reservationsanslag å 5,000,000 mark. 

Momentets slutsumma är 5,000,000 mark. 
6. Förnyande av värme-, vatten- och av

Zoppsledning,arna samt de elektriska lednin
garna vid länssjukhuset i Viborg (reserva
tionsanslag). Då under de senaste å11en 
endast alldeles otillrä0kliga anslag kunnat 
reserveras för reparation av sj'll!lclmsbygg
nader, har följden blivit, att bland annat 

länssjukhusets i Viborg byggnader oeh an
ordningar fått 'fö~falla. Särskilt äro värme-, 
vatten- och avlopps- samt de elektriska 
ledningarna vid sjukhusets förra kirurgiska 
avdelning förfallna och hela byggnadsfly
geln i oundgängligt behov av reparation. 
För förnyande av länssjukhusbyggnadens 
i Viborg ledningar ocili. därav <föranledda 
byggnadsaDbeten föresl:ås, att nästa år 
måtte beviljas 1,000,000 mark. 

Momentets slutsumma är 1,000,000 mark. 
7. Iståndsättande av kvinnoavdelnin

garna och sköterskornas bostäder vid Lapp
viks sjukhus (reservationsanslag). Under 
åren 1928 och 1929 utfördes rvid Lappviks 
sjukhus vissa ändrings- och reparationsar
beten. Härvid reparerades dock icke kvin
noavdelningarna och sköterskornas bostä
der, med undantag för rvärme-, vatten- 00h 
elektriska ledningar. På det de nödiga 
reparationsaDbetena nu måtte kunna ut
föras samt bad- och tvättrummen förnyas, 
föreslås :för nästa år beviljande av ett re
servationsanslag om 500,000 mark. 

Momentets slutsniDlilla är 500,000 mark. 
8. Iståndsättande av och tillbyggnader 

till distriktsjukhusbyggnaderna (reserva
tionsanslag). Sjukhusby,ggnaden i Kittilä 
är kaJll och dess golv i otillfredsställande 
skick och dragiga. I anledning härav borde 
byggnaden förses med centralvärme och 
golv.en :repareras. Centralvä11me ka,n lätt 
få:s tiH stånd, då det i den i omedeLbar 
närhet av sjukhuset uppförda läkal1bosta
dens rpannrum reserverats plats för de för 
sjuikhuset nödiga !Pannorna och ·emellan 
byggnaderna redan finnes oo färdig tun
nel för rörledningarna. Kostnaderna för 
byggande av värmeledningsanordningar och 
för reparation av golven st~ga till 125,000 
mark. 

ÅJllmänna sjukhuset i Suomussalmi sak
nar lagerbyggnad, drängbostad och pump
hus. AHa materiaHer,. t. o. m. petroleum
kärlen, måste fö:rwaras under sjukhUSibyg.g
naden, vilket .giver upphov till eldfara. 
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Vattenpumpen med tillhörande petr.oleum
motor är rplacerad i srjukhusbyggnadens 
k'ålhlal'e, !där den vid >gäng stör P'atienlterna. 
Även >borde sjukhuset erhåhla ett vedlider., 
Kostnaderna för uppförande av den behöv
liga eikonomiebyggnaden utgöra 300,000 
mark. 

Vattenledningsanordningarna i Hyryn
sa1mi sjukhus äro rplacemde i den av trä 
uppförda badstugubyggnadens förstuga, 
som är till den grad ikall, att vattenlednin
garna under den kalla årstiden tillfrysa. 
På grund härav och då den till vattenled
ningsanordningarna hörande dynamon, 
som drives med bensin, medför eldfara så
väll för ,badstugubyggnaden som för den 
närbelägna sjukhusbyggnaden, borde för 
sjukhuset byggas et,t särski•lt maskinrum, 
för vilket ändamål föreslås 75,000 mark. 

Momentets slutsumma är 500,000 mark. 
9. Uppförande av Kolari sjukstuga 

(reservationsanslag). Vid 1936 års riksdag 
hemställde Riksdagen, att Regeringen rville 
skrida tiH åtgärder :llör uppförande av ·en 
sjukstuga i Kolari kyrkoby och upptaga 
det härför nödiga anslaget i propositionen 
angående statsförslaget för år 1938. Små 
sjuikstug.or hava hittiLls bygts i olika delar 
av norra Finland, dels på åtgärd av staten, 
dels på åtgärd av Röda Korset. Sålunda 
har staten låtit bygga en sjukstuga i Enon
teikiö, där det finnes tre rum för vårdaren, 
ibarnmorskan och kökshjälpen, två sjukrum, 
var,tdera för två ·patienter, mottagningsrum 
och samlingsrum. Uppförandet av en lika 
stor sjukstuga i Kolari, som hör till 
distriktsläkarens i Turtala distrikt, måste 
betrwktas såsom önskvärt. Byggnadskostna
derna för sjukstugan hava uppskattats till 
400,000 mark, varvid förutsatts, att Kolari 
kommun utan .ersättning avstår tilll staten 
det för sjukstugan nödiga jordområdet. 
För ändamålet föresläs ett anslag av 
400,000 mark. 

Momentets slutsumma är 400,000 mark. 

3217-37 

10. Uppförande av polishäkten på lands
bygden (reservationsanslag). I ministeriet 
för inrikesärendena äro som 'bäst anhän
giga 47 framställningar om ibeviljande av 
medel för uppförande av polishäkten. För 
ändamålet föreslås beviljande under nästa 
år av ett lika stort anslag som innevarande 
år eller 1,000,000 mark. 

Momentets slutsumma är 1,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) ... mk 1,000,000:-

11. Bostäder åt gränsbevakningen (reser
vationsanslag). Det för uppförande av nya 
bostäder vid gränsbevakningsväsendet årli
gen beviljade anslaget har varit mycket 
litet, i det det växlat mellan 550,000 och 
1,800,000 mark. Beroende på anslagets 
knapphet hava inkvarteringsförhållandena 
rvid gränsbevakningsavdelningarna icke 
kunnat ordnas på ett ändam'ålsenEgt sätt. 
Sålunda har en del av de vid gränsen för
!lagda bevakningarna måst förläggas i för
hyrda .bostäder, vilka i allmänhet befinna 
sig i otillfr.edsställande skick och icke mot
svara ens de mest anSipråkslösa fordringar 
på miliitärinkvartering. DessutOIJll ha;r den 
omständig:het'en, att på orten ieke kunnat 
hyras bostäider, medfört svårigheter för in
n·ehavarna av tjä:ns'ter •oeh 'bebttningar. För 
ändamålet föreslås upptagande i statsför
slaget för nästa år av ett reservationsanslag 
å 2,000,.000 mark. Momentet slutar å 
2,000,000 mavk. 

År 1937 (statsförsl.) ... mk 1,000,000:-

12. Kasernbyggnaderna i Salmi (reser
vationsanslag). För kasernbyggnadsarbe
tena i Salmi har i !budgeten för inneva
rande år beviljats 2,500,000 mark. Kost
nadsförslaget för sagda byggnad slutade 
ursprungligen å 6,800,000 mark. Enligt 
nytt, av byggnadsstyrelsen med hänsyn till 
de nuvarande :prisförhållandena uppgjort 
kostnadsförslag stiga byggnadskostnaderna 
till 8,329,000 mark. 

61 
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För år 1938 för.eslås beviljande för ända
må:let av 2,500,000 mark. 

Momentets slutsumma är 2,500,000 mark. 

År 1937 (statsför,sl.) ... mik 2,500,000:-

13. Rep'arations- och ändringsarbeten i 
länssty1·elsens i Tavastehus län hus (reser
vationsanslag). För orrlnande och repara
tion av rummen i länsstyrelsens i Tavaste
hus län hus finnes i statsförslaget för in
nevarande år under 20 Ht. II kap. 17 
mom. ett .reservatioilsanslag å 177,000 mark. 
Då dessa arbeten bl. a. omfatta förnyande 
av vissa ugnar och inrättande av flere 
nya ugnar och då äv.en övriga ugnar inom 
ik:ort måste förnyas, har det ansetts för
delaktigast att i samband med ifrågava:
rande reparationsa~beten inrätta central
värme i huvudbyggnaden. Då totalkost
naderna därför stiga till 629,000 mark, och 
av det redan bevHj.ade anslaget för ända
målet kunde reserveras 109,000 mark, er
fordras ytterligare 520,000 mark. 

Momentets slutsumma är 520,000 mark. 

År 1937 (strutsförsl.) ..... mk 177,000:-

14. Förnyande av lantränteriets i Ny
lands län kassavalv. Lantränteriets i Ny
lands län kassavalv, är för närvarande 
olämpligt för sitt ändamål, varför det icke 
användes. På grund härav föreslås, att det 
skall förnyas och behöves härför 110,500 
mark. 

Momentets slutsumma är 110,500 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till finans
ministeriet. 

15. Nybyggnader vid gränsen mot Sve
rige (reservationsanslag). Tuhlbevallmingen 
vid svenska gränsen försvåras i hög grad 
därav, att staten där i de glest bebyggda 
trakterna icke har bostäder för tullva:k-

.. 

terna. Vi,sserligen har här år 1935 redan 
!byggts 4 bostadsbyggnader för tullvakt,er 
oe;h som bäst är en 'bostadsbyggnad under 
uppförande för gränsfiskalen i norra 
distriMet, men det vore nödvändigt att 
ytterligare bygga åtminstone några tull
vaktbyggnader med statsmedel. Denna 
gång föreslås ans1ag för följande tullbygg
nader: 

l) Då man rulltid varit tvungen att om 
vintern hålla en vinteribevakning i Kih
lanki by av Muonio socken, borde denna 
nu organiseras såsom en stadigvarande 
vaktstation. Den sträcka, som skall beva
kas, nämligen från Murroniemi vaktstation 
vid Ä'käsj·okis utlopp är c. 70 km och på 
denna sträcka finnas flere vägar till sjö
byarna, från vilik:a man särskilt om vintern 
kan fortsätta färden tiH Ounasj oki eller 
alltså tilll Kittilä, Sodankylä och Rova
niemi. Vid nämnda vaktstation borde byg
gas en bostadsbyggnad för två tullvakter 
med familj, vilka vardera skulle bebo ett 
rum och koikstuga med nödiga uthusbygg
nader. 

2) En annan likadan tullvaktbostad 
borde byggas vid Naamijokis utlopp i 
Pello by av Turtola socken. Härifrån ut
går en ur bevakningssynpunkt besvärlig 
och livligt trafikerad ny [andsväg till det 
inre av landet. 

För nämnda byggnader föreslås ett re
servationsanslag å 350,000 mark. Momen
tets slutsumma är 350,000 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvars
ministeriet. 

16. Genomgående reparations- och om
byggnadsarbeten å mt7itära byggnader 
(reservationsanslag). För genomgående re
parations- och ombyggnadsarbeten före.slås 
beviljande av medel på följande sätt: 
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Kankaanpää övningscentrum. 

stallbyggnad för 200 hästar ......... . 2,500,000:-
1,000,000:-
1,500,000:-

Officersbostäder för 6 familj-er ....... . 
stamunderofficersbostäder för 20 familjer 5,000,000: -

Kustartilleriregementet 1. 

Nybyggnader å Maklot (manskaps-, officers-, under
officers- och ekonomiebyggnader samt vattenbe-
hållare) ................................... · · · · · 4,300,000:-

Utti övningscentrum. 

Baracker, 15 st .... ~ ............................... . 1,000,000:-
2,500,000: -Reparationsverkstad, lager och pal1Sarvagnshall ..... . 

Till vissa utjämnings-, lwmpletterings- och mindre ny;bygg
nadsarbeten, omfattande bl. a. 'byggnadsarbeten för 
Tammerfors militärdistrikts am.munitionsdepå, strids-
skolans kanon- och trängskjul samt ett velocipedtak ocll 
Salmis ll_liEtårdi,strikts arkivvalv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200,000:-

Momentets slutsumma är 16,000,000 
mark. 

År 1935 (1bok.sl.) ..... . 

" 1936 " , 1937 (statsförsl.) 

mk 21,185,000:
mk 23,800,000: -
mk 21,000,000: -

17. Särskilda byggnadsarbeten (reserva
tionsanslag) . För nybyggnadsaribeten å 
kasern- och ÖVillingsområden, skjutbanor, 
vägar, broar och byggnader samt å 'befäst
ningsanordningar föresrås att å detta mo
ment måtte beviljas 2,500,000 mark. 

Momentets slutsumma är 2,500,000 mark. 

År 1935 (lboksl.) ....... mk 2,000,000:-
, 1936 , ....... mk 2,000,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 2,000,000: -

FörvaUningsgrenar, hörande till undervis
ningsministeriet. 

18. Nybyggnader för den högsta agri
kulturforstvetenskapliga undervisningens 
b eho v (reserv a tiansanslag). Frågan om 
amskwffande av byggnader för den högsta 
agrikultur- och forstvetenskapliga under-

------------------mk 16,000,000:-

visningen !har fortskridit så långt, att rit
ningarna som bäst uppgöras. Byggnads
ametena kunna pabÖl'jas redan i år, IfÖr 
vilket ändamål i ~nnevarande åvs budget 
reserverats 5,000,000 mark. Det under in
kommande år erforderliga beloppet har ·be
räknats till 15,000,000 mark, vilken summa 
föreslås observerad i utgiftsstaten. Momen
tets slutsumma är 15,000,000 mark. 

19. Utarbetande av ritningar till ny
byggnad för universitetets allmänna biblio
tek (reservationsanslag). I utgiftsstaten 
för år 1937 har observerats 1'50,000 mark 
för ai~ordnande av en ritningstävlan för 
biblioteksbyggnaden, och tävlingen har re
dam utlysts. Den i tävlingen segrande ar
kitekten och överbibliotekarien borde före
taga en gemensam resa till utlandet .i syfte 
att studera bilblioteksbyggnader. På det 
denna viktiga byggnadsplan icke måtte 
lida avbrott föreslås, att i utgiftsstaten för 
inkommande år måtte upptagas för 
nämnda studieresa 40,000 mark och för 
uppgörande av huvud- och a1.1betsritningar 
500,000 mark. Momentets slutsumma är 
540,000 mark. 
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20. Inrättande av centralvärmelednings
anordningar i huset n:o 5 vid Snellmans
gatan (reservationsanslag). I detta !hus, 
där bl. a. mineralogiska inrättningen och 
ryska biiblioteket äro inrymda, äro kakel
ugnarna i så dåligt skick och t. o. m. eld
farliga, att många av dem borde helt och 
hållet orrubyggaJs och alla repareras. Det 
synes därför ändamålsenligt att inrätta 
centralvärme i !huset, för vilket ändamål 
föreslås bevilj·oode av 500,000 mark. Mo
mentets slutsumma 'är 500,000 mark. 

21. Reparation av botaniska trädgårdens 
växthus. Botaniska trädgårdens växthus 
,Vi:ctoria regia" !borde i en nära framtid 
till stor 'del ombyggas, emedan byggna
den visat sig vara så murken, att det till 
och med kan bliva fara för att den helt 
och hållet skall instörta. Tillika iborde 
byggnadens södra vägg flyttas c. 1.5 meter 
utåt. Enligt uppgjort kostnadsförslag stiga 
kostnaderna :för detta arbete till 58,000 
mark, vilket belopp borde upptagas i ut
giftsstaten för inkommande år. Momentets 
slutsumma är 58,000 mark. 

22. Inlösen av svenska meUanskolm,ns i 
Gamlakarleby gård. En1igt det emellan 
stalten och Gamlakarle-by stad år 192:6 
träffade avtalet har s,taden för den staten 
tillhödga :svenska mellanskolans i Gamlar 
karleby och de :till denna anslutna privata 
fortsäittningrsklassernas behov låtit upp·föra 
en tiHbyggJLad, vilken staten fö:r1bundit sig 
att i .siruom tiid inlösa för 5 l 8 a:v byggnads
kostnadernas belopp. Tillbyggnaden har 
kostat 1,07·5,·909: 50, varav 5j8 utgöra mk 
672,443: 45. För nämnda byggnadsföretag 
har staJden erhålLit lån av s·truten .till ·ett 
sammanlagt belopp av 1,000,000 mark, 
vilke't staden seldan början• av år 19>34 måst 
amortera med 125,000 mark om året. Då 
staten dittills ännu icke hade inlöst bygg
naden, har saken ordnats sålunda, att lå
nets amortering bestridi,ts, med statsmedel 
och i budgenen under fyra år anvisats 
'11215,000 mark 1varj·e år. Å lös>eskil'lingen har 

sta'ten ännu att betala mk 172,443: 45, för 
vars erläggande föreslås uppta.gaJnde i ut
giftsstruten för inkommande år av 17:2,500 
mark. Momentets slutsumma är 172,500 
mark. 

23. Inlösen av gården Kyrkogata.n 6 för 
Helsingin tyttölukio. För avkortning av de 
i detta skolhus intecknaide lånen ur ålder
doms- och ·invaliditetsförsäkringsfonden 
samt för bestridande av ·räntorna därå och 
av vissa andra av skolam.s ÖVe·rtagande a:v 
staten föranl'edda utgifter har i utgifts
staten för år 19316 anvisa,ts 1,1363,000 mark 
och i utgiftsstaten för innevaralllde år 
1,000,000 mark. I slutJet av år 1937 kom
mer i oguldna utgifter att återstå enligt 
uppshttning ett belopp om 2,[W6,000 
mark, :llör vars avkor>tan:de föreslås upp
trugande i utgiftsstaten för år 1913'8 av 
1,000,000 mark. Momentets slutsumma är 
1,000,000 mark. 

24. Fred1·iksha«nlns samlyceums nya hus 
(r>eservati·o.nsanslag). För ~detta ändamål 
har Ril\jsdaJgen vid regleringen: av tilläggs
utgiftsstruten för år 19136 anvisa t ett reser
va,tionsanslag av 1,'900,000 mark. I sin 
pr>oposition har Regeringen uppgivit bygg
nadskostna,derna för ·ett .nytt ,skolhus till 
4,900,000 mark. 'TiU fö,lj,d av den :steg
rade prisn,ivån har kostnadsförslaget visat 
si:g o'håJlbart oexh ·ehuru reduceringar av 
byggnadsplanen måst företa,gas, måste de 
sliutliga kostnaderna dock uppsbttas till 
'6,09'8,000' mark, varför för byggnadsarb-e
tena fortfarande erfor>dra.s 4,1:98,000 mark. 
Emedan Fredrikshamns stad har deltagit 
i hyg,gn.wdskl()stnaderna med 100,000 m&rk, 
nedgå <de i verkligh:eteru .med sLstnämnda be
lopp. I statsförslaget för nästa år föreslås 
för ändamålet ett anslag av 2,500,000 
mark. Momentets slutsumma är 2,500,000 
mark. 

25. Till- och ombyggnadsarbeten vid 
finska flickskolban i Åbo. Skolstyrelsens 
framstä.llning om anskaf.fande av ett ny<tt 
skolkök åt finska flick.slm1an i Åbo har 
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sedan år 1929 ~a~it före i unde:rwis.nings
ministeriet. Köks]ol\1ailen ligger under 
jo:vdytan och •erhåller en otill:väcklig be
lysning genom de alltför högt belägna 
fönstren; matsalen är så lit'en, at't alla 
elever icke kunna intaga sina målltider sam
ti·digrt; ska::Ueriet är odugligt till använd
nin:g, sp.isaTna äm felaktigt phwerade, &å 
att röken icke :fr.iut k:m strömma ut. Såsom 
en inverkande omstänrdigrhet bör ännu näm
nas, att skolan har rSiå få kJ&ssrum, atlt 
parall{)hlklasser icke kunna inrättas och 
att lokalen för haiida~•bet.sundervi,srningen 

är otillräcklig. På g:vund hämiV finner 
sk6lstyrelsen viktigt, wtt en alldeles ny lo
kal anskaffas för sko·Lköket. Av de i saken 
uppgjorda talrika pla:n1erna omfattar den 
senaste uppförande av 'en lt:hll slml.:bygrgnra
den ansluten tillbyggnad i två våningar; 
i rdess nedre våning slkulle :JiörJräggas !Vakt
mästarens och eldwren.s hosroder och i övre 
väningen handa.r.betssalen och ett klassrum. 
Skol~öket skullre lämpligen placeras i skol
hu-sets flygelhYiggna-d. Ifrågavarande .änd
ringsarbeten, villka räv·en omfatta in:vättande 
av värmeanordningar i till- och flygel
byggnade·rna hava beräknats koot!a 
1,020,000 mark. Detta belopp föreslås 
observerat i utgiftsstaten för inkommande 
år. ·Momentets slutsumma är 1,0~0,000 

mark. 
26. IståndJsättande av Raumo lyceru,ms 

gårdspl:an. Då Raumo lyceums gårdSJpJan 
är vattensjuk, kan den icke användaJS för 
de tilll gy:mnastikundel'!visningen anslutna 
i drottsövningama. Byggnadsstyrelsens kost
nadsförslag för ,gårdsplanens iständsättande 
slutar å 2120,000 mark, vilket helopp borde 
upptagas i utgiftsstaten för inkommande år. 
Momentets slutsumma är 220,000 mark. 

27. Tillbyggnad till Bortavala semina
rium (reservationsanslag). I utgiftsstaten 
för år 1937 har för Sortavala seminariums 
tillbyggnad antecknats 1,000,000 mark, var
vid hela ·byggnadsal'ibetet iberäknades kosta 
2,300,000 mark. På grund av den högre 

prisnivån hava kostnaderna stigit till 
2,912,000 mark, varför för rbyggnadsarbe
tets slutfömnde erfordras 1,912,000 mark. 
Momentets slutsumma är 1,912,000 mark. 

28. Tillbyggn;ad till Heinola seminarium 
(reservationsanslrag). Heinolä seminariums 
byggnad är i hög grad olämplig för sitt 
ändamål. Seminariet saknar de för en 
lärarutbildnin~sanstalt nödiga lruborato
rierna, ett till handbiblioteket anslutet 
lugnt arbetsrum, lokal för den husliga eko
nomin, ett särskild sångrum, handarbets
rum samt gymnastiksal med omklädnings
och duschrum. Undervisningen i natural
historia, fysik och kemi har måst meddelas 
i det trånga rum, där samlingarna äro 
placerade, samt labomtionerna utföras än 
här, än där, där det funnits plats, såsom 
i korridorerna o. s. v. Undervisningen i 
huslig ekonomi har meddelats i det lilla 
köket, där arbetet varit oändamålsenligt 
och farligt för hälsan. Bristfälligheterna i 
seminariets lokalförhållanden hava visat 
sig vara så stora, att seminariet, trots den 
för byggnadsarbeten ofördelaktiga tidpunk
ten, för deras avhjälpande måste erhålla 
en tillbyggnad. Kostnaderna därför hava 
uppskattats till 2,866,000 mark, varav före
slås upptagande i utgiftsstaten för år 1938 
av 1,500,000 mark. Momentets slutsumma 
är 1,500,000 mark. 

29. Folkskalebyggnaderna i Petsamo (re
servationsanslag). Folkskolan i Höyihen
järvi i Petsamo har a:r1betat i en otillfreds
ställande, hyrd lokal, som är så trång, att 
alla läropliktiga barn i detta folks!kole
distrikt icke kunnat intagas såsom elever 
i skolan. Någon annan lokal står ej att 
hyra för skolan, och dessutom är det osä
kert, huruvida det hittillsvarande hyres
kontra:ktet kan fås förnyat. Vid sådant 
förhållande borde för Höyhenjärvi skola 
skyndsamt byggas ett skolhus med elev
bostad. De ·av staten uppförda folkskole
lokalerna i Vuonokylä och Kirkonkylä äro 
så trånga, att ej heller i dessa skolor kun-
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nat intagas alla läropliktiga barn i de 
ifrågavarande folkskoledistrikten. Med an
ledning härav borde Vuononkylä och Kir
konkylä skolors lokaler utvidgas. För 
ifrågavarande ändamål har å momentet ob
serverats '1,1348,000 mamk. !Momentets siwt
summa @r '1,348,000 mark. 

Förvaltningsgrena1·, hörande till lantbruks-
ministeriet. 

30. Nybyggnad för lantmäterikontoret i 
S:t Michels län (reservationsanslag). I ut
giftsstaten för 1937 har observerats ett an
slag av 900,000 mark för uppförande av 
ett nytt hus för lantmäterikontoret i S:t 
Michels län. För al'lbetets slutförande, vil
ket skall ske under år 1938, erfordras en
ligt i byggnadsstyrelsen uppgjort kostnads
förslag för byggnadskostnaderna ytterli
gare 700,000 mark samt för åstadkom
mande av arkivinredningen 200,000 mar'k, 
varför föreslås observerande under mo
mentet av 900,000 mwrk. Momentets slut-
8Uimma är 900,000 mark 
År 1937 (8tatsförsl.) .... mk 900,000:-

31. Inrättande av en ny småbrukarskola 
i Rovaniemi (reservationsanslag). I rege
ringens proposition angående statsförslaget 
för år 1937 slutade kostnadsförslaget för 
uppförandet av ifrågavarande skola å 
2,000,000 mark och därav beviljades i bud
geten ett anslag av 1,000,000 ma11k. För 
al'lbetets slutförande föreslås nu ett anslag 
av 1,000,000 mark. Momentets slutsumma 
är 1,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... mk 1,000,000:-

32. Nybyggnader å lantbruksstyrelsen 
under:lydande inrättningar. a) Nybygg
nader å vissa mindre skollägenheter. 
Arlbeta!lbostäderna vid Mellersta Fin
lands husmoderskolas och Sääminki hus
moderskolas demonstrationslägenheter borde 
ombyggas, emedan de blivit så dåliga, 
att en grundligare reparation icke mera 
lönar sig och emedan de i sitt nuva-

rande skick äro hälsovådliga. Då man 
av Mellersta Finlands husmoderskolas 
gamla a1:1betai'byggnad kunde erhålla lämp
ligt byggnadsmaterial för ombyggnad ay 
lägenhetens redan förfallna uthusbyggna
der, borde detta arbet·e utföras samtidigt. 
Kostnadsförslaget är för Mellersta Fin
lands husmoderskola 95,000 mark och för 
Sääminki husmoderskola 100,000 mark eller 
sammanlagt 195,000 mark. b) stalLbyggna
den å den Orimattila institut för huslig 
ekonomi tinhöriga demonstrationslägenheten 
har blivit så gammal och murken, att den 
enligt meddelande av vederbörande är våd
lig såväl för djuren som för vårdarna. Då 
å lägenheten dessutom sedan odlingarna 
blivit utvidgade skulle behövas en större 
ladugård, borde man nu företaga såväl om
byggnad av stallet som utvidgning av fä
huset. Kostnadsförslaget för ombyggnad 
av dessa byggnader utgör 110,000 mark. 
c) För vissa mindre byggnadsarbeten er
fordras för Institutet för lärare i huslig 
ekonomi, Stjärnsunds trädgårdsinstitut, 
Liminka husmoderskola, Mellersta Finlands 
husmoder,skola och Ilomantsi småbrukar
skola sammanlagt 120,000 mark. 

Momentets slutsumma är 425,000 mark. 

År 1935 (boksl.) . . . . . . . mk 1,623,499: -
, 1936 ,, . . . . . . . mk 413,992: -
, 1937 (statsförsl.) mk 550,000: -

33. Nybyggnader vid lantbruksförsöks
anstalten och försöksstationerna (reserva
tionsanslag). a) För uppförande av en 
la;boratoriebyggnad vid lantbruksförsöks
anstalten har för år 1937 beviljats 2,400,000 
mark, varvid byggnadsarbetet beräknades 
draga en totalkostnad av 4,075,000 mark. 
Då kostnadsberäkningarna utfördes, voro 
prisen på byggnadsmaterial och arbetslöner 
m. fl. på byggnadskostnaderna inverkande 
faktorer betydligt lägre än för närvarande. 
Prisen på byggnadsmaterial fortfara att 
stiga, varjämte man väntar en kännbar 
stegring av arbetslönerna. Vid sådant för-
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hållande kan ifrågavarande byggnad, ehuru 
i byggnadsplanen företagits alla de in
skränkningar, som blott på något sätt synts 
möjliga, ieke mem byggas enligt det tidi
gare uppgjorda kostnadsförslaget, utan 
detta måste på grundvalen av jämförande 
kalkyler höjas med minst 20 procent, vil
ket skulle motsvara en ökning av detsamma 
med 815,000 mark. För slutförande av 
ifrågavarande byggnadsarbete borde alltså 
reserveras 2,490,000 mark, vilket belopp 
föreslås observerat i utgiftsstaten för år 
1938. b) För lantbruksförsöksanstaltens 
räkning inköptes år 1937 Sandkulla lägen
het, vars 11.5 ha omfattande odlade areal 
har öppna diken. 'Då försökens förläg
gande till mark med öppna diken medför 
svårigheter, borde området täckdikas. För 
år 1938 föreslås för ändamålet 10,000 mark. 
c) Ven tiU J o0kis d:örJagda V:fuxtförädEngs
avdelningens föreståndarbostad har under 
åtta års tid utgjorts av en lokal på två 
små rum och kök. I syfte att förbättra 
avdelningsföreståndarens bristfälliga ibo
stadsförihållanden reserverades i utgiftssta
ten för inneva.rande år 15,000 mark för byg
gande av en vindskammare, men detta var 
endast avsett som en provisorisk åtgärd. 
Nu borde för föreståndaren nödvändigt 
byggas en sådan bostad, som tjänst·en 
förutsätter. För ändamålet föreslås 350,000 
mark. d) För bringande i författningsen
ligt skick av de till växtförädlingsavdelnin
gens bostadslokaler och fröförråd hörande 
elektriska ledningarna föreslås 10,000 mark. 
Av fröavdelningens försöksfältområde äro, 
sedan det under innevarande år utvid
gats, ännu omkring 8 !hektar icke täck
dikade. För år 1938 föreslås för ändamå
let 5,000 mark. f) Å södra Savolaks' växt
odlingsförsöksstation är situationen den, att 
alla täckdikade områden äro upptagna av 
pågående försök, varför nya sådana icke 
mera kunna företagas där. Vet finnes 
över 16 ha till försöksfält avsedda och röd
jade områden, å vilka tillsvidare endast 

finnas på de planerade täckdikenas plats 
grävda öppna diken. Dikesmullen ligger 
fortfarande till största delen outbredd för 
att täckdikningen planmässigt skall kunna 
fortsättas. Då blott öppna diken finnas, 
kunna försök icke anordnas å dessa mar
ker, ty grundvattnet ligger, utom under 
längre tids torka, alldeles nära jordytan. 
Till förekommande av menliga avbrott i • 
försöksstationens verksamhet föreslås obser
verande för år 1938 av 10,000 mark för 
dränering. g) I betraktande av den ringa 
virkestillgången i Norra Österbottens växt
odlingsförsöksstations skogar och av den 
betydande vedkonsumtionen å lägenheten 
borde försöksstationen för att veden måtte 
kunna hållas torr och förbrukningen där
igenom minskas, förses med ett vedlider, 
som kunde på en gång rymma ungefär hela 
det årliga behovet. För detta ändamål 
föreslås 10,000 mark. Å samma försöks
station hava markerna i brist på medel alls 
icke kunnat täckdikas sedan år 1932. Då 
åtminstone de viktigaste av de för för
söksändamål lämpliga åkerskiftena små
ningom borde bliva täckdikade, föreslås 
för detta ändamål för år 1938 5,000 mark. 
i) Å samma försöksstation har man på 
grund av bostadsbrist måst placera arbe
tarna i så små rum, att detta icke längre 
kan fortsätta. Då vid en utvidgning av 
ladugården tjänstepersonalen måste ökas, 
har det blivit nödvändigt att å stationen 
bygga en ny tvåfamiljsbosta'd med nödiga 
uthus. Då det erforderliga virket kan er
hållas från försöksstationens skog, föreslås 
att för ändamålet måtte beviljas 55,000 
mark. j) Å Södra Österbottens växtod
lingsförsöksstation har en grundlig repa
ration av lägenhetens gamla byggnad blivit 
nödvändig. För närvarande kan ett stort 
rum därstädes, som eljest är lämpligt till 
laboratorium, icke alls hållas varmt, varför 
alla laboratoriearbeten måste utföras i ett 
litet rum (4.5 X 4.5 m.), av vars golv
yta de nödiga hyllorna och borden upp-



488 20 Ht. 

taga det mesta. Dessutom har man i detta 
rum måst placera ett antal dyrbara appa
rater, vilkas användande under så trånga 
förhållanden är besvärligt. Då det är 
nästan omöjligt för flera än två personer 
att samtidigt arbeta i rummet, fördröjer 
detta i hög grad de av stationens regel
bundna verksamhet påkallade laboratorie
arbetena och omöjliggör nästan helt och 
hållet det i laboratoriet försiggående forsk
ningsarbetet. Dessutom bor en del av sta
tionens personal i byggnadens ena ända 
och uppvärmningen av boningsrummen stö
ter på svårigheter, då brandmurarna äro 
söndriga, o<lh medför ständig eldfara för 
byggnaden. Då byggnaden ständigt sät
ter sig, är det fåfängt att reparera brand
murarna, innan hela byggnaden försetts 
med grund. För reparation av ifrågava
rande byggnad föreslås å momentet 50,000 
mark. k) I utgiftsstaten för år 1937 har 
för täckande av Södra Österbottens växt
odlingsförsöksstations ekonomiebyggnad del
vis med eldfast material reserverats 8,000 
mark. Då ifrågavarande byggnads pärt
tak är gammalt och eldfarligt, borde täc
karrdet av hela byggnaden fås utfört under 
år 1938. För ändamålet föreslås beviljande 
å detta moment av 15,000 mark. l) Det 
har blivit nödvändigt att bereda Satakunta 
växtodlingsförsöksstation möjlighet att ut
föra kväveanalyser. För ändamålet borde 
av bräder och ensonit utanför frölabora
toriet uppföras ett litet rum med kamin
eldning, ty det är icke möjligt att för skä
liga kostnader placera det nödiga dragskå
pet i laboratoriet. Härför föreslås 3,000 
mark. m) Sistnämnda försöksstations te
lefonledning borde ombyggas till dubbel
ledning, enär det icke är möjligt att på an
nat sätt avlägsna de svåra linjestöringarna. 
För ändamålet föreslås 2,000 mark. n) 
Norra Savolaks' växtodlingsförsöksstations 
arbetarbostäder äro gamla och dåliga och 
en del voro ursprungligen icke avsedda till 

människoboningar. Endast två familjer av 
sju hava en bostad, som motsvarar skäliga 
anspråk. Den värsta bristen bleve avhjälpt 
i händelse under år 1938 å stationen bygg
des en Jbostad!sby,g.gnad för två aDbetarfa
nrilj,er. Då det nödiga virloot !kan erhålllas 
från stwtionens skog, föreslås :J!ör ändamålet 
50,000 mark. o) Av Karelens växtodlings
försöksstations mineralmarker äro endast 
3--4 ha tillräckligt jämna för att an
vändas som ,försöksmarker. Då antalet 
försök efter det 1byggnads- o. a. grundlägg
ningsarbeten blivit färdiga kommer att 
betydligt ökas, bliva försöksmarkerna på 
grund härav otillräckliga. Då försökssta
tionen vid stranden av Hanni·la sjö äger 
cirka 7 ha mycket jämn och homogen ler
jord, som för närvarande utgör dels na
turlig hetesmarlr, dels skogsmark, borde av 
detta område med det första up,prödja:s -en 
åker. Bristen på för försök lämpliga ler
marker bleve härigenom avhjä1lpt för en 
längre tid. För diknings- och röjningsar
beten föreslås 21,000 marlr. p) Den till 
Karelens försöksstation ledande, från vä
gen Ahvola-Kuukauppi utgående, 1.2 kilo
meter långa privata väg, som tiUhör sta
tionen, är så smal, att t. o. m. hästfordon 
endast på få ,Platser kunna passera var
andra. Då om somrarna en livHg automo
biltrafik försiggår på denna väg, vore det, 
särskilt med hänsyn till linjebiltrafiken, 
nödvändigt att bredda vägen samt om
bygga broarna och förse dem med avlopps
trummor. På n;ämnda v•äg finnas dessutom 
besvärliga krökar, vilka göra de !bredvidlig
gande tegarna oregelmässiga och svåra att 
bearbeta, varför vägen även iborde uträtas. 
Då diken måste grävas å ömse sidor av 
vägen samt mycket stenar och stu~bar av
iägsnas och rnariken jämnas, medför detta 
så mycket arbete, att det under nuvarande 
förhållanden icke utan säl'skilt anslag kan 
utföras så snabbt, som nödvändigt vore. 
För ändamålet föreslås 6,000 mark. 
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q) statens betesförsöksgårds ladugårds
byggnad, som är av trä och c. 150 år gam
mail, har särskilt på senaste tiden ständigt 
måst repareras. Mellantaket och vatten
taket borde snarlig.en helt .och hållet för
nyas. De yttre väggarna äro i mycket då
ligt skick och dessutom vacklar grunden, 
varför ett fortsatt reparerande av byggna
den ioke är ändamålsenligt. Då man år 
1936 hade för avsikt att underkasta bygg
naden en grundligare reparation, funno 
fackmän den planerade åtgärden vara bort
kastat ar,bete och föreslogo endast proviso
risk reparation. Då en grundlig reparation 
av byggnaden enligt sakkunniga skulle 
kosta ungefär liika mycket som en ombygg
nad oeh då byggnaden .efter mindre repara
tioner icke längre kan användas för sitt än
damål, borde å betesförsök!sgården byggas 
en ny ladugård. Byggnadskostnaderna; stiga 
enligt kostnadsförslaget till 360,000 mark, 
virket belopp föreslås <Jbserverat i utgifts.
staten. r) Av betesförsöksgårdens hölador 
har största delen varit små skjul av stock, 
vilka på grund av ålder hålla på att falla 
sönder. Då det i ·brist på förvaringsrum 
är omöjligt att skydda foderskörden mot 
att förfaras, föreslås å detta moment ett 
be1QPp av 18,000 mark för byggande av en 
hölada. s) Norra Savolaks försöksstations 
totalareal är 370 hektar, vat>av c. 110 hek
tar odlad mark. I stationens skogar finnas 
många lågt belägna, vattendränkta områ
den, vilka Irålla på att försumpas o<ili på 
vi1ka det m~er tynande av vätan lidande 
träd. Dikning, vartill .en plan uppgjorts 
av Tapios skogsförbättringsdistriM, skulle 
vara tiill stor nytta för förbättrandet av 
skogarnas växtkraft, ty de av vatten be
svärade områdena äro växtkraftig skogs
mark, som efter torrläggning skulle bliva 
utmärkta granskogsområden. Den för torr
läggning av stationens skogar uppgjorda 
planen är .en del av en störe plan, om
fattande flere lägenheter, även grannlägen
heter, och torde planen redan vara genom-

3217-37 

förd för de privata ägarnas vidkommande. 
För dikning av Norra Savolaks försöks
stations skogsområden erfordras 40,000 
mark samt för dikning av skog å Norra 
Tavastlands försaksstation 23,000 mark, 
med vilken summa man enligt uppskatt
ning ikunde gräva omkring 5 kilometer di
ken. På grund av vad ovan anför,ts före
slås för ändamållet 60,000 mark. 

Momentets slutsumma är 3,530,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ....... mk 349,977: 55 
, 1936 , ....... mk 699,989: 40 
, 1937 (stat;sförsl.) ... mk 3,049,000:-

34. Byggnadsarbeten å Viks och Malm
gårds lägenheter ( reserrvationsan:s1ag). 
a) För försättande av Viks och Malm
gårds lägenheter i sådant skick, att de 
på sätt Riksdagens ocih Regeringens be
slut förutsätta skola kunna ibörja använ
das såsom för8Öks- och demonstrationslägen
heter för universitetet, måste å dem upp
föras de planerade byggnaderna för Iför
söksverksamheten samt ekonomiebyggnader. 
Fördenskull måste å V:iiks lägenhet bygg
nadsal'!betena fortsättas å laiboratoriebygg
naden, uppföras bostadsbyggnad för arbe
tarna, svinstia och hönshus samt arbetena 
å kosthålLsbyggnaden p·ålbörjas Mh å Malm
gårds lägenhet byggas svinstia, ibostad för 
förvaltaren samt red8k8ipsskjul och lider
byggnad. För dessa byggnadsallbeten 
jämte till dem hörande elektriska 1edning18-, 
sten- och planeringsaDbeten samt d'ör 
mindre byggnadsarbeten å Viks och Malm
gårds lägenheter föreslås denna gång 
2,150,000 mark. b) Dräneringen av åk
rarna å Viks och Malmgård borde 'fort
sättas. För detta ändamål belhöves 50,000 
mark. 

Momentets slutsumma är 2,200,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 557,000:-
, 1935 (tilläggsbudg.) . mk 381,000:-
, 1936 (boksl.) ....... mk 1,7'57,000: -
, 1937 (stats,försl.) .... mk 1,900,000:-

62 
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35. Nybyggnads- och reparationsarbeten 
å forstskolorna (reservationsanslag). Forst
skolornas byggnader härstamma från ti
derna för deras grundande, med undan
tag av dem, som uppförts i stället för 
brunna eller oanvändbara sådana. Det är 
därför naturligt, att en del av dessa bygg
nader redan helt och 'h!ållet måste 'förnyas, 
medan en del är i 1behov av grundliga re
parationer. 'Dessutom hava vissa tinbygg
nader visat sig vara av behovet påkallade. 
Då det måste anses sakenligt, att ifråga
varande byggnadsaDbeten utföms under 
loppet av flere år, föreslås, att i 'statsför
slaget för år 1938 under detta moment 
måtte anvisas medel för •följande redan 
nu nödigbefunna ny;byggnads- och repara
tionsarbeten, nämligen: a) å Evois forst
skola en ekonomibyggnad (stall, svinstia, 
ladugård, automobilgarage m. m.) i stället 
för den gamla och murkna, ·för vilken en
ligt i byggnadsstyrelsen uppgjort kostnads
föDslag behöves ett anslag av 200,000 mark. 
b) Å Nikkarila fol1Stskola en ekonom~bygg
nad (stall, svinstia, ladugård, automobil
garage m. m.) i stället 1för den hittillsva
rande, som redan håller på att förfalla, 
200,000 mark. c) Å Rovaniemi forstskola 
förnyande a'v dess mindre e1eiktricitets
vel1k och !Vattenuppfordringsanläggnin
garna samtt 'llppförande av en byggnad 
för elektricitetsv-erket, vari ä,ven en vatten
pump instwlileras, 240,000 mark. ·d) Vid 
olika forSitsJk<Ylor byggnadsrep,arationer av 
grundförbättringsnatur, såsom eDslättande 
av p.ä:rtta;k med .eldfasrt; material o. a.; här
för borde reserveras :100,000 mark 

Momentats slutsumma är 740,000 marlk. 
36. Nybyggnad vid forstvetenskapliga 

forskningsanstalten ( reserva tiousanslag). 
Nytbyggnadsartbetet vid forstvetenskap:liga 
forskningsanstalten som pä,börja,des ffir ett 
på riksdagens initiativ i utgif1tsstaten för 
år 1937i upptag·EJt anslag å 1,500,000 
mark, borde under år 1938 påskyndas så 

pass, att anstalten, för vilken det i många 
avseenden är omöjligt att prestera ett 
framgångsrikt arbete i de nuvarande myc
ket bristfälliga lokaliteterna, kunde flytta 
in i sin nya byggnad i god tid år 1939. 
För byggnadsarbetets fortsättande ,föreslås 
beviljande av ett reserv.ationsanslag av 
4,000,000 mark. Momentets slutsumma är 
4,000,000 mark. 
År 1937 (statsförsl.) ... mk. 1,500,000: -

Förvaltningsgrenar, hörande tiU ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena. 

37. Uppförande av förrådsmagasin och 
reparationsverkstäder för väg- och vatten
byggnadsstyrelsen (reservationsanslag). För 
förvaring av Peräpohjola väg- och vatten
byggnadsdistrikts vägmaskiner finnes i 
Rovaniemi ingen 'förrådsbyggnad, utan 
dessa maskiner hava om vintern måst hål
las ute. För dem skulle behövas ett med 
golv och mellantak försett stort förråds
magasin av trä, vilket beräknats kosta 
110,000 mark. 

Behovet av varma garrager för förva·ring 
av snöplogningsautomobiler •har blivit allt 
mera kä1miblllrt. 15 varma bi'lgarag.er för 
54 lastantomobiler borde 1byggas i olika 
delar av landet. För deras uppförande och 
för inlösen av nödiga tomter iberäknas 
1,715,000 mark vara erforderliga och skulle 
garagerna byggws under lowm av c. i} år. 
För nästa år föreslås beviljande av 500,000 
mark. 

Momentets slutsumma ökas med 379,000 
mark till 610,000 mark. 

År 1935 (hoksl.) ........ mk 100,000:-
, 1936 , ........ mk 610,000: -
, 1937 (statsförsl.) ..... mk 231,000:-
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38. !1-dministrations- och driftsbyggna
der vid flygstationen i Helsingfors (reser
vationsanslag). I en till riksdagen i april 
detta år inlämnad proposition angående 
beviljande av anslag för fortsättande av 
byggnadsarbetena å Helsingfors flygstation 
och flyglinjen Helsingfors-Å:bo-Stock
holm samt för anskaffande av anordnin
gar nämndes bl. a., att !byggnadskostna
derna för Helsingfors flygstations admi
nistrationsbyggnad uppskattats till6,600,000 
mark, varav för byggnadsa!'betenas påbör
jande föreslogs 'beviljande för år 1937 av 
3,000,000 mark. Sedan riksdagen beviljat 
detta belopp, föreslås, att för byggnads
arbetets avslutande för nästa år beviljas 
det återstående 1beloppet eller 3,600,000 
mark. 

Till ovannämnda administrationsbygg
nads väntrum, resgodsavdelningar samt 
tjänste- och andra rum måste anskaffas 
diverse inventarier, varjämte medel !behö
vas till lmm;plettering a~v fly.gs1tatiouens 
materiel och maskiner. För dessa ändamål 
föreslås 700,000 mark. 

Y~tterligare erfo1.1dras för fly;ttning av i 
flygstationens omgivmång belägna telefon
ledningar_:, vilka störa flygverksamheten, 
70,000 mark. 

Momentets slutsumma är 4,370,000 mark. 

F'örvaUningsgrenar, hörande till handels
och industriministeriet. 

39. Uppförande av tekniska högskolans 
byggnadslaboratorier (reservationsauslag). 
I statsförslaget för år 1937 har Riksdagen 
av tota:lifuostnaderna för tekniska högsko
lans byggnadslwboratorier, 11,988,000 mark, 
såsom reservationsanslag anvisat ett första 
belopp på 500,000 mark å 20 Ht. II kap. 
44 mom. statsrådet har sedermera tillsatt 
en särskild lll)boratorie'kommitte, som bl. a. 

äger anskaffa och granska de definitiva 
ritningarna till ifrågavarande byggnadsla
boratorier. På det sak!kunskapen bleve all
sidigt ibeaktad vid planerandet av labora
torierna, sändes senaste januari de på åt
gärd av högskolan uppgjorda eskissritnin
garna till professor Ros i Ziirich, som är 
specialist på området, i avseende å gransk
ning och bedömning och hans utlåtande 
inkom i början av juni 1937. Lwboratorie
kommitten kommer härefter att omedelbart 
insända de definitiva ritningarna till han
dels- och industriministeriet för faststäl
lelse. Samtidigt som det borde beslutas, 
att ifrågavarande byggnad får uppföras å 
det staten tillhöriga, i 72 kvarteret av IV 
~stadsdelen i Helsingfors stad helägna s. k. 
militärsjukhuskvarterets mot A'bra:hamsga
tan liggande del, :borde sagda kvarter i sin 
helhet reserveras för tekniska högskolans 
framtida övriga behov 00h nu i~frågava

rande byggnadsplan genomföras sålunda, 
att byggnadsarbetena på laboratoriernas 
gemensamma 1byggnad kunna på!börjas un
der år 1938 och slutföras under år 1939 
och inredningen med de talrika maskinerna 
och forskningsmaterielen göras färdig un
der däirpäföl'jande år, varför föreslås, att 
i nu föreliggande wtgirftsstat såsom andra 
rat upptages ett reservationsanslag på 
2,000,000 mark. 

Momentets slutsumma är 2,000,000 mark. 

År 1937 (statsförsl.) .... m:k 500,000: -

40. Byggnad för Vasa industriskola (re
servationsanslag). På i regeringens propo
sition angående statsförs~laget för år 1937 
nämnda grunder 'beviljades av byggnads
kostnaderna för Vasa industriskolas nya 
skolhus, vilka då uppskattades till 4,900,000 
mark, för innevarande år 2,000,000 mark. 
Byggnadsstyrelsen har dock numera med
delat, att de uppskattade kostnaderna stiga 
till 5,390,000 mark, ehuru skolhusets bygg
nadskub något reducerats och den för un-
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dervisningsändamål synnerligen nödvän
diga hissen bortlämnats från kalkylerna. 
Dessutom omfattade den ursprungliga pla
nen icke det gas- och bomhskyddsrum, som 
man nu tänkt sig inrett i !1\:'ii:Uarvåningen, 
och vilket enligt uppskattning skulle 'kosta 
350,000 mark. Hela kostnadsförslaget för 
skol:huset är alltså för närvarande 5,740,000 
mark. Med beaktande av de ogym.n,samma 
förhållanden, i vilka Vasa industriskola 
öv·erhuvudtaget och särskilt dess finsk
språkiga avdelning arbeta, borde detta 
skol:bygge fås färdigt så fort som möjligt, 
varför föreslås, att i utgiftsstaten :för år 
1938 måtte observeras en andra rat eller 
2,000,000 mark av det nya kostnadsför
slaget för ifrågavarande skolhus. 

Momentets slutsumma är 2,000,000 mark. 
41. Reparat-ionsarbeten i statens hamnar 

(reserv a tiorusanslag). Ta:ket till det å N o t
grundet i Hangö hamn belägna magasi
net är i behov av grundlig förnyelse. 

· Det nuvarande filttaket har ofta reparerats 
oeh betydande penningbelopp hava ned
lagts därpå, mim det 1har icke kunnat fås 
i tillfredsställande skick, utan vattnet trän
ger stundom t. o. m. genom övre våningens 
betonggolv ned till nedre våningen, med
förande förargelse och :förlust :för trafi
kanterna. På grund härav har det an
setts nödvändigt att föreslå, att maga
sinets 4,000 m2 amiattande tak täckes 
med galvaniserad plåt, vilket medför en 
kostnad på 166,000 mark. 

Momentets slutsumma är 166,000 mark. 
42. Hamnarbeten vid lotsplatser och 

fyrar (reserv a tiansanslag). Båthamnen vid 
Nyhamns lotsplats utanför Ledsund på 
Åland är så grund, att lotsbåtar vid lågt 
vattenstånd och hög sjögång svårligen 
kunna hållas där, än mindre alltid föras 
dit eller därifrån. Hamnen borde alltså 
fördjupas. Enligt av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen uppgjort kostnadsförslag 
kommer ifrågavarande arbete att draga en 

kostnad av 10,000 mark, vilket 1belopp :före
srås tHl beviljande. 

Momentet slutar å 310,000 mark. 
43. Farledsbelysningens förbättrande 

(reservationsanslag). a) Trafiken över 
Skiftet i farleden Å!bo-Mariehamn har 
särskilt vid sämre sikt försvårats av där 
rådande oregelmässiga ström:föl'lhållanden. 
Vid nordliga och sydliga vindar, då vat
tenmassorna strömma genom skärgården 
:från Bottniska viken till Östersjön och 
tvärtom, kunna strömmar av rätt bety
dande styrka uppstå. Dessa strömmar gå 
då al1tid i riktning tvärsöver :farleden och 
åstadkomma osäkerhet· vid styrningen, in
nan led:fyrarna hinsides Ski:ftet bliva syn
liga. För tra:fikens betryggande har en 
både österåt och västeråt av,skärmibar :fyr 
varit avsedd att upp:föras i Ski:ftet söder 
om :farleden. För ändamåilet rföreslås 
300,000 mark. b) Grundet Röda Kon i 
Åbo-Mariehamn farleden väster om Skif
tet är för närvarande utmärkt med en 
lys- oe~h klockboj, som drives av vägsvallet. 
I en sådan havsfjärd i skärgården är sjö
gången emellertid under tjocka orfta så 
01betydlig, att den nuvarande klockbojen 
icke ger de nödiga signalerna. Numera 
förefinnas ock kolsyredrivna lys- och klock
bojar, som fungera oberoende av sjögången. 
Bojen har en mistventH, som då tjocka 
uppstår, sätter ma~Sbneriet i gång och 
stannar detsamma, såsnart luften klarnat. 
I betraktande av att den nuvarande bojen 
vid Röda Kon kan förläggas till Uleå
borg.s:farleden, där den är behövlig, före
slås beviljande av 300,000 mark rför an
s1lm:Erande av en ny lys- och ljudboj. c) Vid 
Kobbaklintar utanför Mariehamn i trakten 
av Ålands hav finnes vid infar.tsledens 
mynning i samband med lotsplatsen en 
mistsignalstation. Denna station är emel
lertid såtillvida ogynnsamt .placerad, att 
utanför densamma rfinnas grund, som av 
fartygen måste kringgås, medan signalerna 



20 Ht. 493 

från Kobbaklintar ej under alla förhållan
den äro höl'lbara tillräckligt rångt :bortom 
grundem I a VJSeende härtill har i:fråga
satts, att en kolsyredriven· mistklocka 
skulle anl'1i;ggas å Ma:rhällan, varvid säker
heten uti infartsleden till Mariehamn vid 
tjocka skulle ökas. För ändamålet före
slås ett anslag av 350,000 mark. 

Momentet slutar å 950,000 mark. 
44. Ansk,affning av en ekolodningsappa

rat. Sjölmrtaverkets två äldsta ekolod
ningsapparater hava varit i bruk, den ena 
under 5 och den andra under 4 seglations
perioder, o0h äro redan i så måtto för
slitna, att åtminstone den äldre av dem 
måste ersättas med en ny. Den kan dock 
förflyttas till något isibrytarfartyg, där 
den ej komme så mycket till användning. 
För anskaffning av en ny ekolodnings
apparat föreslå:s 120,000 marik. 

Momentet slutar å 120,000 mark. 
45. Anskaffning av radiotelefoner. a) 

För sjöfartsväsendets behov hava radiote
lefoner anskaffats till särskilda lots- och 
fyrplatser, dit ej linjetelefoner i anseende 
till sjökaJblars och långa jordledningrs dyr
he't knmnat dragas, så ock tilll fyrfart.yg1 

för vilrka radiotelefonen är det enda för
bindelsemedlet. För tryggande av den 
alltjämt tilltagande trafiken på Bottniska 
viken, borde åtminstone ti:ll fyrfartyget i 
Kemi, som betjänar med lotsning och av
hämtar lotsar .från de norrut ocih österut 
gående 1astb1åtarna, anskaffas en radio
telefon, och för åstadkommande av ,förbin
delse med fastlandet lhorde till Uleåborgs 
lotsplats eller fördelningskontor anskaffas 
radiotelefon. Ulkokalla fyr är under men
förestid månadtals helt isolerad, varför och 
då ä,ven däri'från borde kunna erhållas för 
sjöfarten viktiga uppgifter om isförhållan
dena, skeppsbrott m. m., borde jämväl den 
oundgängligen för.ses med radiotelefon. 
För anskaffande av dessa två radiotelefo
ner ä:r ett belopp av 125,000 mark er.for
derligt. b) Ekolodningsarbetet förutsätter, 

att uppgifter från land beträffande vat
tenståndsobs·ervationer ingå, sålänge mät
ningarna pågå, varför det är nödvändigt, 
att ekolodningsfartygen äro försedda med 
radiotelefoner. För anskaffande av två 
radioteled'oner till ekolodningsfartygen före
slås 64,000 mark. 

Momentet slutar å 189,000 mark. 
46. Förnyelsearbeten å telefonledningar 

(reser va tiousanslag). a) Den förra s. k. 
minkaibeln (,från världskrigets tid) emellan 
Replot och V asa är helt anfrätt av rost. 
År 1927 överlät sjöfartsstyrelsen telefon
linjen Replot-Vasa till Replot kommun 
och nedlade samma år en ny kwbel emel
lan fasHandet och Re;plot. Eniig·t ·ll!V han
dels- och industriministeriet den 17/5 -27 
faststä.illt avtal är nämnda kommun skyl
dig att ihålla luftledningarna i gott skick, 
men även berättigad att använda kabeln. 
I överlåtelsen, som omfattar ovannämnda 
minkaibel, ingår även telefonlinjen Replot
Björkö. För åstadkommande av telefon
fö!1bindelse med de norr om Bjöl'kö be
lägna lots- oeh fyl'platserna samt sjörädd
ningsstationerna, nedlades nya ka:blar, vilka 
förena Replot skärgård med fastlandet. 
Då nämnda minkabel för närvarande re
dan är alldeles oduglig, måste den ound
gängligen bliva förnyad. Därigenom skulle 
även den fördelen uppnås, att hela Vasa 
norra skärgård komme i telefonförbindelse 
med 'fastlandet. Priset för en två kil:ome
ter lång kaibel inklusive transport- och 
nedläggningslmstnader är 60,000 mark, 
vilket belopp föreslås .till beviljande. b) I 
Rödhamn uppföres under innevarande år 
en .radiofyr. För dess verksamhet är det 
av nöden, att den erhåller telefonförbin
delse med lotsfördelningskontoret i Marie
hamn. Avsikten är att från Röd!b.amn till 
Järsö central draga en linije, som blir c . 

• 8.5 km räng och bestå a:v en c. 3.5 km 
lång sjökabel till ett pris av 25,000 mllirk 
per km, ävensom c. 5 km luftledningar, 
vilka till största delen måste anläggas på 
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klippgrund och komma att draga en kost
nad av c. 25,000 mark. Då däTtill komma 
frakt- och nedläggningskostnader, erfordras 
för ändamålet 115,000 mark. 

Momentets slutar å 17ö,OOO mark. 

47. Anskaffning av en telefonrepara
tionsbåt. Den båt, som för närvarande an
vändes vid reparationer och förnyande av 
sjöfartsväsendets telefonlinjer är redan 25 
år gammal och nästan helt igenom mur
ken. Dess användande i blåst och svår 
sjö är förenat med livsfara. För telefon
linjearibeten är en ar1betsmotorbåt alldeles 
nödvändig. Då linjerna till stor del gå 
från holme till !holme, kunna inspektioner 
och kaJbelreparationer icke utföras utan en 
läiiliPlig båt. På grund härav föreslå;s, •att 
för anska:ffande av en med specialanord
ningar för kaibelreparationsarbeten försedd 
ny telefonreparationsbåt måtte beviljas 
190,000 mark. 

Momentet slutar å 190,000 mark. 

48. Byggande av linjefymr. I utgifts
staten har sedan år 1923 under 'fem års tid 
reserverats sammanlagt 600,000 mark för 
anläggning av fiskefyrar å platser, där 
låga o0h grunda vatten eller trnnga in
fartsleder till hamnarna göra trafiken i 
mörkret livsfarlig. Utom att stormarna 
ofta tvinga. fiskare ·att nattetid gå i 
land ,för att söka skydd, få de på hösten 
regelbundet, då de återvända från driv
garnsfisket på öppna havet färdas i mör
ker. 1Med :fyrars hjälp kunna fiskare ock 
bestämma sin .position, när de vid driv
garnsnske driva omkring med sina nät och 
b'å:tar. För nämnda anslag !har genom 
sjöfartsstyrelsens försorg uppförts c. 55 
fiskiefy.rar på öar och kuster vid havet 
och i Ladoga. I anseende till våra kus
ters beskaffenhet äro ytterligare åtskilliga 
nya fiskefyrar ·erforderliga, varför nu för 
ändamålet föresläs ett anslag av 50,000 
mark. Momentet slutar å 50,000 mark. 

Förvaltningsgrenar, hörande till socialmi
nisteriet. 

49. Uppförande av ett elevhem vid Per
nasaari uppfostrirngsanstalt ( reservrutions
anslag.) Efterfrågan på vårdplatser vid 
sta,tens uppfostringsanstalter har så ö-kats, 
att nästan aUa anstalt.er nu redan äro 
öveDbelag.da, vilket framgår äv,en där
av, att i anstailterna den l april voro 
'för viård intagna sammanl-agt 786 min
derårig1a, ehuru antalet VJårdplatser är 
endast 680. Erfarenheten .synes vid
handengiva, att ibe:hovet av vårdplatser 
fortfarande kommer att ökas. Förhållan
dena påkalla snabba åtgärder för ökning 
av antalet vårdplatser. Snabbast och med 
minsta kostnad kunde nya platser åstad
kommas vid Pernasaari uppfostringsanstalt, 
där hela ekonomiförvaltningen från början 
anordnats med beaktande av en framtida 
utvidgning. Vid sagda uppfostringsanstalt, 
som blev färdig år '1930, finnes tillsvidare 
endast ett elevhem med plats för 40 ele
ver. Då anstalten emellertid projekterats 
för åtminstone 80 elever ooo dess rätt 
stora jordlägenhet bl. a. bereder goda möj
ligheter ,för undervisning i lantbruksarbe
ten, föreslås, att i statsförslaget för år 
1938 för uppförande av ett nytt elevhem 
vid Pernasaari uppfosringsanstalt måtte 
observeras ett reservationsanslag av 
1,200,000 mark. EleV'hemmet skall vidare 
omfatta bostäder :för två funktionärer med 
familj, en sjukvårdsavdelning, ett par Ull

dervisningsrum och gymnastiksal. Enligt 
av byggnadsstyrelsen Uippgjort kostnadsför
slag komma kostnaderna att uppgå till 
2,f.2r7i3,000 mark, varav återstoden !borde 
utgå år 19,39. Momentet slutar å 1,.200,000 
mark. 

50. Uppförande av vårdanstalter för al
koholister (reservationsanslag). I regerin
gens proposition till Riksdagen angående 
beviljande av anslag till uppförande av 
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vårdanstalter för arkoholister ingår ett 
byggnadsprogram, enligt vilket byggnads
aribetena å Bjm-nå vårda.nsta'lt för alkoho
lister skulle draga en kostnad av 4,101,000 
mark samt de å Ladugård vårdanstalt 
4,187,000 mark. Enligt propositionen, som 
av·såg beviljande av ett 5,000,000 mark 
stort reservationsanslag för år 1937, skulle 
återstoden av det enligt kostnadsförslaget 
erforderliga totalbeloppet 8,288,000 mark 
observeras i budgeten för inkommande år. 
Sedan Riksdagen för genomförande av 
ifrågavarande byggnadsprogram beviljat 
ett första belopp å 5,000,000 mark, har, 
för ibyggnadsarbetenas slutförande åter
stoden eller 3,288,000 mark observerats 
under detta moment. Momentet slutar å 
3,288,000 mark. 

J[[. Sävskilda aRmänna arbeten. 

Förvaltningsgrenar, hörande till justitie
ministeriet. 

1. Utförande av kolonisationsarbeten med 
fångarbetskraft (reservationsanslag). Till
fortsa,tta arbeten å de s. k. k'ärrfänge~serna 

i och för uppröjning i odlingsbart skick 

av nya kolonisationsområden och tilläggs
jord och till uppförande av för innehavare 
av kolonisationslägenheter lämpliga bostads
m. fl. byggnader erfordras nästa år 
4,500,000 ma11k. 

Momentets slutsumma fö:t1blir oförändrad. 

År 1935 (lboksl.) ....... mk 7,000,000: -
" 1936 " ....... mk 500,000:-
, 1937 (statsförsl.) ... mk 4,500,000: -

FörvaUningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservations
anslag). Då enligt de i statsrådets beslut 
den 4 juli 1935 fastställda villkoren för 
statsbidrag tiU hakostande arv jordföribätt
ringsa:vbeten några undantag eHer nå
gon lindring beträffande villkoren ,för un
derstöd ej kunna medgrvas, måtte nödiga 
medel för allmännyttiga mindre ström
rensningsa:vbeten beviljas särskilt i budge
ten. ii statsförslaget för år 1937 utgingo 
anslag för smärre strömrensnrngsarheten i 
två fall ur dietta moment. År 19138 torde 
ovannälillnda a:rfueten skola fortsä11Jtas och 
nya utdlöras på sätt som följ·er: 

Arbetet Kostnads· Förut För år 1938 
påbörjat förslag beviljats föreslås 

år m k m k m k 

a. Rensningsallbete i Karvianjoki .... 1937 16,200,000 400,000 700,000 
b. 

" 
i Siiponjoki . ..... 1935 2,850,000 2,000,000 500,000 

c. 
" 

i Tessjö å ........ 1937 
d. 

" 
i Vihanninjoki . .. 1937 

e. 
" 

i Kronoby å 

a) Karvianj·oki rensningsarbete i Sast
mola, ·Karvia m. fl. ikommuTher. Arlbetet 
sönderfa'ller i 10 särskilda arbetsgrupper, 
för vi~ka kostnadsförslaget slutar å sam
manlagt ·16,200,000 mall'k. För ;plå:börj:ande 
•av .reruming,savbetet i nedre loppet wv 
Ka:rvianjoki älv enEgt ·en kostnadskalkyl, 
slutande å 4,5140,000 mark, har i stats
förslll!geJt för år 19•37 beviljats 400,000 

3,150,000 500,000 700,000 
6,600,000 700,000 700,000 
2,400,000 400,000 

3,000,000 

mark på villkor, att delägarna erlägga 
800,000 ma'llk av kostnaderna för arbetet. 
För fmtsäittande av upprensnin,gsar.betet 
i älvens nedre 'lopp foreslås för år 1938 
ett ansla:g av 700,000 mark. b) ISiipon
joki i Rautio och Kalajoki lkommuner. 
KostnadsföDslaget f<i·r arbetet slutar å 
2,1850,000 mark F'ör a:rhetett har hittills 
bevilj.ats 2,000,000 mark. Fö·r arbetets 
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faTtsättande fölt'eslås bevi·ljande av 500,000 
mark. tc) Tessj•ö 11 i tStrömfors och Lwpp
träsik kommuner. Kostmadsförslaget för 
arbetet är '3,:150,000 mark. För arbeltets 
påJbörjande har i statsförslaget för år 19Hi7 
beviljats 500,000 mwrk, vwrav h:ä!lften i 
understöd' -ocih häld'ten såsom Lån. Eme
dan vid jordförbä.ttringsarbeten staten 
aHtid bestrider tkostnaderna för arbetsled
ning och a~betisredska;p ooh då agrarnit
skottet i sitt nitlåtande i saJken, vartiU hän
visas i SltatsutskottetiS betänkanide N: o 25 
med anledning aN Regeringens pr();posi
tion a'llgåoode .stats:Uörslagm fä>r år ·1'937, 
föreslag:Ut, att även kostnaderna för ar
betsledning •och arbetsreds®ap måtte be
viljas såsom understöd, torde ovannämnda 
ibestärrnmelser av misstag hava bortfaNit, 
varför föt~esiås; att vid bevilj.ande av me
deL för år 1'9•3'8 delägarnas skJild:Ughet 
måtte förtydligas däll'häm, altt medlen be
vHjas på vilLkOT, at•t del·ägarn:a återbetal·a 
.till staten '50 % av de egentliga kostna
derna · för arbete oteh materia1l. För a:r
betena,s fortsätitande föreslås fö•r år t19'3•8 
700,000 mark. ·d) Vihanninjoki i Vihanti 
'DClh Oulainen klommu'ller. Förelt'll!gets nytto
område äJr 1,868.48 ha och jordförbättrin
gens vätrde 2,322,400 maT'k. An·talet del
ägar:e i företa:get är 170. tStatsrådet har 
den ·30 december 191316 för arlbetets påbör
jande av arbetslöshetsanslaJgen beviljat 
700,000 mark och arbetet påoorjades redan 
i j,anuari 19•37. Delägarna hava förbundit 
sig att del!taga i tföretaget med 200,000 
mark. Tillstånd tiihl företaget meddelades 
den 2t1 :se,ptember 1913·5. Kostnadsförslaget 
för arbetet är i6,!600,000 mark, vwrav redam 
beviljtats 700,000• marik. Återstår sålrmda 
5,900,000 mrurk. Härav •föreslås för år 
19.3.8 7·00,000 mwrk till heviljandle. e) Kro-' 
noby å i ·KJronoby kom!IlJiln. Företagets 
nyttoområde är 5:3'3.58 ha o'ch jmdför
bälttringens värde 9138,!560 :mark. Antalet 
de1ägrure i f.öretaget är .2157. Emedan rens~ 
ninga'r h·ava utlf·örts och ifrågasatts högre 

uprp i vattendraget, bl. a. i grupperna XI 
och XII uti POII'asenjolki å, är upp:rens
ntingen av Krono!by å en förutsättning för 
dessa arbeten. Deläga·rna hava vägrat att 
alls d€!ltaga i företaget, men i betrwktande 
dels dä,rav, att efter upprensning a'V ifrå
gava'l'a'!lde å i hela 1So0knen kommer att 
för11iilttaa storskifte, som belastar del
ägwrna i rföretageil:,. och dels av den nytta 
företwget kommer a·ut mediföra för <dem, 
vore det tilLbörligt, att de'lägarna skulle 
delta:ga i kostnaderna med 200,000 mark. 
För ail"betet har äm.nu icke utv·erlkat.s i la
gen om vatten:rä.ttt·en förutsa~tt tillstånd, 
men to11de det kunnru erhåHas innan ar
betena rur 19·38 kunna p•åJbörja,s. Kostnads
förslaget .slutar å '2,400,000 mavk, varav 
för år '19138 föreslås beviljande av 400,.000 
mark .på vill.:kor, a~tt delägarna: åte;robetala 
tiltl sta tetn 200,000 ma.rik. 

MonrenteJt slutwr å 3',000,000 mark. 

Förvaf/.;tnitng.sgrervar, hönmnde till ministe
riet för lwmmuni,k;mtiorn,svikeJ(n;de,t :och 

aUmäwna arbeterna. 

3. Väg- och brobyggnadJSarbeten (reser
vat:iJonsa.nslag). Med alVseende tå förhätt
ri,ng av landsväg;sförbi'!l'delserna hava tal
rika förslag framstäHits ooh ent •hiel del 
:proj·elkt för utförrunde av vålgförbättfi.ngs
arbeJten uppgj·orts. Då r.edan för slutfö
rande av paJbörjade väg1byggnads.- och fö·r
bättt;ringsa·r'beten .erfordras c. 1•31 m'iljoner 
mark och för slu.tlförande av päbö.rjade 
bro:by~gg.rradsaTbeten inemot 14 milj. mark, 
alltså för ·p:åJbörjtadte arbeten, v:ilkats ut
förande :skall bestridas av am~Slaget under 
detta moment 'c. 145 milj. mark, hava 
d-enna gå'llg endrust anslag för redan på
började la!t1dsvägsa:tbe,ten, med undantag 
av rför en diel särski:Lt viktiga mya v:äg
wrbete'll .ansetts böra~ föreslås. Dä.retmot 
och då .ett rstort antrul lalllidsv·ägsilmoar wro 
dels lförifallna, .dels a:v svag konstrulktion, 
har, i den mån medel befu'llnits kunna 
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fö·r ändamålet anslås, :flortsa:tt fö.myelse 
wv dem föreslatgits. 

Under senas,te år 'har }Öne- och pris
niv'åll1 oaVIbrutet st~g~t, toc!h i samma rikt
n1ing går ultVJec'k!ingen alltfort. TiU följd 
hä1rav hava; väga:t1beten, rvid vilka arbets
lö:n·e•rna utgöra största •de-len .av !kostna
derna, ej, kunn•at u:fföra:s inom ramen för 
de ikostnadskwllkyler, vilka uppgjorts un
die.r tid, då lötne•- och prisrnivån va•r lägre, 
utJan :bliva i .regel }5-215 % dy•rare, än i 
tiden beräkna1ts. I dJen mån tidigare på
började v1äga:ribeten 'kommit i det skede, 
att de av förä,ndrade förhållanden på
ka'Ha·de .ändringar i• kostnadoska:IkyLeroo 
kunnat med tnödig noggrannhet vidtagas, 
har det justerade lwstnadsd'örslagets helopp 
angivits i n•e·damståem1e: ta:blå. Där arbe
tet ännu befunnit sig i det skede, att de 
sluttligra ikosrtmadern11 i anseende tilil :löne-

:3217-37 

nivåns föränderlighet svårligen kunnat be
rälknas, 'har den beräiknade kostnaden upp
tagitts till sitt msprungliga !belopp. 

Under momentet •föreslås ibevilj,ande av 
95,000,000 mark. För byggande av nyR~ 

a·andsvägar och förbättring av nuvarande, 
vartitH i budgeten för innewtrande år 
a.nv:isa:t:s 43,4'98,500 mark, fö•reslås av 
nämnda belopp 39,000,000 mark. Med an
ledning av vägarbetenas reducering kan 
anslaget minskas med 4,498,500 mark. I 
stället föreslås, att för byggande av lands
vägsbroar och färjor, för vilket ändamål 
detta år beviljats 51,500,000 mark, anvisas 
56,000,000 mark ·eller 4,500,000 mark 
mera än för innevarande år. Planen för 
användningen av de föreslagna anslagen, 
vari dock en del ändringar kunna bliva av 
omständigheterna påkallade, framgår av 
nedanföljande två tablåer. 

63 
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A. Pban för amvä.ndtniimg:em GIV det för bygga1u];e av nya och förbättring av nuvair'a<nde 
landJsväg;ar före;sLagna anslaget. 

Arbete 

N y la;nds län. 

l. Förbättring aN hUiVudvägen .i Hel·sing
f.or•s-Åbo mellan :Kilo ·och Bemböle i 

Vägens 
längd 
km 

Esbo socken .och i Gran:kulla köping . . 6.1 
2. Byggande av huvudvägen Helsingfors

Åbo [lå vägavsnittet Nummenkylä
Saukkola i Vihti, Lojo, Pusula och 
Nummi ,socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6 

3. Byggande av vägen mellan Takkula by 
i Esbo socken och Ruskeala by i Vihti 
.socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9. 5 

4. Förbättring av landsvägen Forsby
:Kouvola på .av.snittet mellan Kimon
kJ:~ä. och Mustila i Lappträsk och E1i-
mwkl •8'0Ckn3X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 

5. Iståndsättande ·av huvudv.äJgen Helsing
fors-Viborg mellan Vadetjärvi ·och 
Kristinebocrg i Borgå landskommun och 
P ernå .soe;ken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 7 

Åbo och Björneborgs län. 

·6. Fönbättring aN landsvägen Reso~Nå
dendal i Reso ,socken och Nådendals 
landskommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '8.8 

7. Förbättri.ngsarbete på landsvägen Salo 
-Bjernå i :Sa1o och Uskela .socknar . . •3.6 

8. Uträtning av landsvägen Åbo-Ta
•V·Wstehus i Numminmä:k.i samhälle med 
sammanträngd .bef·olkning i Kaariina 
socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2.0 

9. Förbättring av landsvägen Ikaalinen-
Parkano i Ikaalinen socken .......... c. 4.6 

10. Förbättringsarbete på Iandsv.ägen Rau
mo-Lappi i Raumo lwndskommun oe;h 
Lappi socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 18.9 

11. Förbättring aN landsvägen \Parkano-
Jalasjärvi i Parkano socken. c. 9.5 

12. Byggande av landsvägen Paattinen
Y1äne i Paa;trtinen, Maaria, Aura, 
lPöy.tyä och Yläne socknar . . . . . . . . . . 211.8 

13. Byggande av •vägen Karj.wla-Lwa:joki 
i Karjala ·och V.iTano socknar . . . . . . . . 110.2 

Tavastehus län. 

14. För:bättring av landsvä.gen Tavastchus 
-Tammerfo:t'S ip1å vägaNsnittet Mcierola 
b:t'o-Vrut,eenoja i Hattula .socken . . . . 4.6 

15. F·örhättring av landsvägen Urjala
Punkalaidun i Urjala socken . . . . . . . . '1.7.4 

16. lPulkkilanharju ~andsväg i Asikkala 
socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 

17. Förbättring av landsvägen Kang.asala 
-Orivesi från Huutijärvi vägkorsning 
mot Orivesi i K!angasala socken . . • . . . 11•6.8 

18. Förbättring av landsvägen Kuhmoinen 
-Jämsä i Kuhmoinen och Jämsä 40.5 
socknar ........................... . 

19. F·örbättring av landsvägen Tammer
f.or,s-Kuru mellan Vahantalahti och 
Pengonpohj.a i Y!öj.ärvi soe;ken . . . . . . 13.4 

Arbetet 
Arbetet beräknas Kostnads

förslag 
m k 

påbörjat bliva färdigt 
år år 

193t3 

1935 

11937 

19t37 

1937 

1936 

1936 

19i30 

19:311 

1936 

19316 

1937 

1937 

1934 

19318 e,ooo,ooo 

•19411 13,11!0,000 

119412 c. 3,000,000 

1938 835,000 

19f2 13,5:35,000 

1938 2,7~30,000 

1.938 ,1,305,000 

19:38 8!40,000 

7·50,000 

e. 2, 770,000 

:2,200,000 

.1942 3,300,000 

1940 ,1,6415,000 

1938 8·95,000 

19.39 '2,180,000 

1939 3,f75,000 

J91'1o1 '1,<4<30,000 

191!4 10,520,000 

1940 '1,200,000 

l<'ör arbetet 
beviljats 

m k 

1,800,000 

8;250,000 

1600,000 

500,000 

500,000 

1,950,000 

7.85,000 

500,000 

500,000 

1,130,000 

800,000 

1,250,000 

550,000 

600,000 

700,000 

1,090,000 

500,000 

300,000 

2,750,000 

För år 1938 
föreslås 

m k 

1;200,000 

1,000,000 

500,000 

335,000 

500,000 

780,000 

520,000 

340,000 

150,000 

500,000 

400,000 

200,000 

200,000 

295,000 

700,000 

500,000 

600,000 

500,000 

400,000 
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Arbete 

20. För:bättri•ng av landsvägen Tammerfors 
-Kanga,saJa i M.essuby och Kangasala 

Vägens 
längd 
km 

socknar . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il2.9 
21. Förbättring av :Sant:onen-ba0ken på 

landsvägen Fmssa-Helsingf•ors i Tam-
me!la •socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 

22. Förbätrtring a!V huvudvägen västerut 
•från T.ammerf.ors mellan stadens tidi
gare gräns och Epilä vägkor•sning i 
IT{I;:mmerf.or.s stad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 

23. Ombygg•nad av den J>å gränsen mellan 
Koski .och .Somero socknar på lands
vägen :Koski-Ypii:jä •befintliga Pruo
jolki bro och uträtning av landsvägs-
kurvan vJ:d bron ................... . 

Viborgs län. 

24. Förbät.tring av landsvägen Helsingfors 
-N:iborg pä av.snittet mellan Sutela, 
Neuv,ott.oma och Summa ·byar i Kym-
men:e och VehkaJahti socknar . . . . . . . . 16.o 

25. liståndsättande ·av la-ndsvägen Helsing
fars-Viiborg på sträckan mellan :Sum
ma by och Fredrikshamns stad i Veh-
ikrulahti socken ,och Fredrikshamns stad 6.8 

2:6. Byggande •av landsvägen Punnus--iKor
pioja---lLehtokylä i Muola och Va1k-
järvi socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2:2.3 

27. Byggand.e av landsvägen T.ienhaara-
8omerono.ja-Lavola-K.ostiala och för
bindelsevägen Juustila-Lavola i Vi-
'borgs la-ndskommun . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3.3 

28. Förbät·tring av landsvägen Ylivesi
Juustila-iRapattila i Viborgs lands-
ik:Oiiil:lllun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }2.0 

29. Förbättring av landsvägen P:i<konjoki
>Sa·&pru i Pyhäjär.vi och Saklw1a sock-
nar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l•3.o 

30. För'hättring av landsvägen Yil~vesi
ThantruJ.a___,Kilpeen:jo!ki-Jääski i Jääski 
.socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·16.7 

31. Byggande av en landsväg från ~am:ds-
vägen rSuomenniemi-S :t Michel tiH 
Varparren haltpunkt i Suomenniemi och 
Mäntyhar:ju ·Socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . ·31.0 

32. Förbättring ·av landsvägen V.ilborg-
·ViHmanstrand i Lappee •socken . . . . . . 7.1 

33. Byggande a,v la-ndsvägen Häyskänvaara 
----1Sa,aTamäki i Ha,rlu, Ruskeala och 
Sor.tavala socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 120.2 

34. Byggande ·av en landsväg från lands
vägen KorJ>ise1kä-Ägläijä:rwi~Su·ojärv.i 
tNI Uuksu i Korpiselkä, Soanlahti och 
1Suista,mo socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.3 

35. Byggande av landsvägen Tainionkoski 
-Vuo•ksenniska-~Kaukopääinlahti i Ruo
kolahti socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'lil.o 

S :.t Michels län. 

36. Iståndsättning &v Punk&har•ju åslands-
viLg i Pun:kaharju socken . . . . . . . . . . . . 10.8 

3·7. Uträitning av landsvägen mellan Heinola 
•och Sysmä i Heinola socken . . . . . . . . . . 4.4 

Arbetet 
Arbetet beräknas Kostnads

förslag 
m k 

påbörjat bliva färdigt 
år år 

1935 

1937 

1937 

1935 

1937 

19.312 

1965 

1934 

19312 

·1930 

19>37 

19!3i2 

19137 

1937 

1944 9,830,000 

1938 470,000 

1943 c. 7,073,000 

490,000 

1939 

119.42 5,850,000 

1939 4f375,000 

1939 •2,90!1,000 

2,9·40,000 

11938 l, 7110,000 

1944 4,690,000 

19'412 7 ,23,6,000 

1940 2,000,000 

1.942 . c. 3,5110,000 

!1941 4,900,000 

1943 

1938 

4,100,000 

4,900,000 

6,30,000 

För arbetet 
beviljats 

m k 

12,120,000 

157,000 

1,000,000 

8,000,000 

1,000,000 

3;300,000 

1,6412,000 

2,600,000 

.1)2130,000 

400,000 

2,950,000 

·300,000 

900,000 

2,800,000 

2110,000 

500,000 

.280,000 

499 

För år 1938 
föreslås 

m k 

500,000 

313,000 

500,000 

490,000 

829,000 

500;000 

500,000 

500,000 

340,000 

4:80,000 

400,000 

400,000 

500,000 

600,000 

400,000 

500,000 

500,000 

350,000 
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Arbete 

Kuopio län. 

Vägens 
längd 
km 

38. Byg~ande av landsvägen Leppävirta
Sorsalroski-Jäppilä i Leppävirt.a och 
3äppilä socknar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.7 

39. 'Förbruttring av landsvägen Varkaus
Kuopio mellan 22'"-""24, 40-42, 43-4'4 
samt 4'9-51 .km. i Le,ppävirta socken . . 4.1 

40. Utrrutning av hudsvägen J oensuu---Jlo
mant·si på avsnittet .Met.onlouhi-Töri-
sevä i Tuupov.aara socken . . . . . . . . . . . . 4.0 

41. Förbättring av landsväJgen Nurmes
Rautav.aara vid Ho.linmäki i Rauta-
:vaara ·socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 

42. Byggrunde :w en land·sväg genom Outo
:kumpu faJbriksollll'll,de i Kuusjär:vi 
socken .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7.7 

Vasa län. 

4·3. Förbruttrirng av landsvägen mellan Kon
ginkangas kyrkby och Viitasaari soc
kengräns i Konginkang.a;s ,socken . . . . 115.1 

44. Byg~ande .a,v landsvägen Seinäjoki
Kuortane i Kuortane, Lappo och Nur-
mo .sockna·r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.0 

45. F·örbättring av Köping vägkor•sning på 
landsvägen V·rusa-=-Laihia'-1Storkyro. i 
Li11kyro socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1.5 

46. Byggande av landsväg.en Kvevlaks-
,V,örå i !Kvevlaiks 'OCh Vörå socknar . . 1'1.0 

47. Föribättring ·av landsvägen Gamla;k;ar
leby-UCautsby i Karleby, Kronoby, 
Terjär:v, Nedervetill och Kausbby soe.k-
nar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0 

48. Förbättr~ng av ~andsvägen Vasa-J·a
kobstad mellan .MunsaJ.a och Nykar1eby 10.8 

49. Förbättring av landsvägen Laihia-Ja
}rusjä:rwi i Laihia, Ilmajoki, Kuri.kk;a och 
J,alasjärvi socknar ................... e.. 79.0 

Uleåborgs län. 

50. I•ståndsättning av kommunalvä.gen Puo-
ianka kyrkiby-<Neuli<kkio till landsväg i 
Puolanka socken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3 

51. Byggande a;v landsvägen Nuori!tus---Oi
na;s-Ai:ttojärvi i Ylikiiminki och Pu
dasjärvi socknar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5 

52. Byggande av ~andsvägen Kelaha,ara
RJ!;inki i Ranua och Pudasjärvi sock-
nar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9 

53. Byggande av ödemarksvägen Kuolio
Kynsiperä i Kuusamo och TaivaJkoski 
soe.knar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.8 

54. Landsväg från :Sotkamo-Risti•järvi 
1an<1s'Väg till Hietaperä rpå landsvägen 
Kuhmo__,Moisiovaara i ·Sotkamo oe.h 
Kuhmo sock;nar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.0 

Lapplands län. 

55. Förbättring ·av •vägen längs västra 
:stranden 'av Kemi älv mellan Tossava 
och ,Kemi i Kemi landskommun och 
·Tervola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.8 

Arbetet 
Arbetet aeräknes 
påbörjat blir färdigt 

Kostnads
förslag 

m k år är 

1936 

19137 

1937 

19·32 

19137 

19.316 

100:8 

1936 

19M 

1937 

1936 

1935 

,1942 3,600,000 

1939 r1,100,000 

1939 &30,000 

1191318 c. 75,5,000 

119139 600,000 

19140 !2,990,000 

19412 e.. 4,·819,000 

193:S 510,000 

191318 11,12:60,000 

1940 4,000,000 

19,39 e.. 1,820,000 

1940 J1,600,000 

i1940 2,1600,000 

19.39 1,060,000 

19Lil2 12,·650,000 

1941 

1940 4,465,000 

För arbetet 
beviljats 

m k 

800,000 

m8,ooo 

300,000 

400,000 

2,545,000 

900,000 

200,000 

600,000 

·3,000,000 

500,000 

2:50,000 

600,000 

1,100,000 

400,000 

200,000 

700,000 

1,72,2,49:8 

För år 1938 
föreslås 

m k 

400,000 

500,000 

330,000 

355,000 

300,000 

300,000 

400,000 

310,000 

300,000 

400,000 

500,000 

500,000 

500,000 

300,000 

400,000 

200,000 

300,000 

400,000 
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Arbete 
Vägens 
längd 
,km 

56. Landsväg från Kem~järvi rkyrkby till 
Luusua i Kem~järvi . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 3'2.3 

57. Byggande av infartsvägar ,till traf~k
,plllitser på Kemrjärvibanan i Rova· 
niemi landsk,ommun och Kemijärvi . . . . r37.3 

58. Byggande av lllindsvägen från 'Turtoln 
rtllil M.elt-aus mellan Eonttajärvi och 
Marrasjär,vi i Turtala roch Rovaniemi 
landskommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '39.6 

59. Den s. k. Väylävar,s1vägen från Turrtrua 
:t~ll Kolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711.4 

60. Landsväg från rSailla kyrkby till Savu· 
lmski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,6'1.7 

61. Arbete på landsvägen rSavukoski--.Mar· 
rtinky1ä i Sllivukoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . i26.3 

62_. rArbete på landsväg från Palojoensuu 
till Kaaresuanto i Enontekiö . . . . . . . . . ,37.7 

63. Lllil7_dsv_~ge?- Aleksinlah~Töllevi-{KoH· 
,takongas 1 P-etsarna . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.8 

64. LandsväJgen Ka,amanen---,Syysjärvi ri 
Enare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il:S. 7 

65. Byggande av landsvägen Pelkosenniemi 
......,Kllii,rala-1Sodankylä i Pelkosenniemi 
och :Sodarrkyiä rlmmmuner . . . . . . . . . . . . 515.2 

66. Byggande av vägar med hållbar be· 
~ägiopl~ng __ och andm vägar av högre ckJass 
~ ohka lllin ......................... . 

67. TiH ministeriets för kommurrikatironsvä· 
sendet och allmänna arbetena förfo· 

Arbetet 
Arbetet beräknas 
påbörjat bliva färdigt 

är är 

il93<6 l945 

1936 '1940 

1935 1943 

1930 !1:9:40 

,19130 1939 

1936 1[)39 

'1936 >1940 

19134 193.8 

19r36 1939 

1935 19<412 

Kostoads· 
förslag 

m k 

6,420,000 

3,155,000 

4,160,000 

7,670,000 

3,670,000 

l, 7·3·5,000 

.2,800,000 

3,9:70,000 

;1,480,000 

6,700,000 

För arbetet 
beviljats 

m k 

2,300,000 

2f280,000 

1,350,000 

6,715,000 

3,150,000 

600,000 

600,000 

3;100,000 

550,000 

.810,000 

501 

För är 1938 
föreslAs 

mk 

500,000 

200,000 

400,000 

400,000 

400,000 

800,000 

800,000 

870,000 

500,000 

500,000 

5,000,000 

gande ..............•............... 
-----8-u~~~m-a---------------------------------------------~~--

3,713,000 

39,000,000 

Likrsom föru1t hänvisas med arvs-erende å 
redan pärbörjade arbeten till ovanstående 
lföl'lteCilming. För på.·visande a,v nya, i sagda 
:förteckning jämväl n'ämnda arbetenrs be
hövlighet eUer ·av någon orsak från tidi
g13;de medde[at kostnadsföl'Silag gjorda av
vikelsers: nödvändighet, anföms här nedan 
skä:l. 

Tavastehus län. 

213. Å iKos!ki-Ypäjä: landsväg i nä:rhe
ten av gräns1en mel[an Kosiki och 1Somero 
socknar finna.s en å ;landfästen av natur
sten up.pför:d trä:lbalksbro, vilken numera 
är ti'H den grad muriken oe!h förfalltm, att 
den för tmfikisätkerhetens skruU mårst-e for
tast möjrligt helt omibyggas. Då ilandsv'ägen 
på bärgge sidnrllla om ibron går i skarpa 
kurvO'r, rär det ej ändamMs-enligt att 
bygga bron på dess tidigare plats och är 

därför förslaget uppgjort med beaktande 
av attt landsiväg,en i samband med brons 
omlbyggna-d uträ·tes. För uHörande av ar
Jbetet :fö,reslå.s bevill'j,a,nde av det enligt !kost
n-adisför,slaget erforderliga beloppet av 
4!90,000 mark. 

V iborgs län. 

35. Vuoksennislro och Kaukopää industri
orters snabba utveckling under senaste tid 
har a:ktualiserat frågan om reglering av 
dessa orters vägförhållanden. För vägreg
leringen har uppgjorts ett projekt, för 
vilket kostnadsförslaget slutar å 4,100,000 
mark. Detta projekt har delvis förverkli
gats i samhand med Villmanstrand-Vuok
senniska järnvägsbyggnad, och har för än
damålet använts ett belopp av 210,000 
mark. Då regleringen av vägförhållandena 
är brådskande redan därför, att på orten 
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r.åder en livlig byggnadsverksamhet, som 
kan försvåra regleringens fullföljande, om 
man låter anstå därmed, föreslås för på
börjande av vägregleringsarbetena ett an
slag av 500,000 mark. 

Kuopio län. 

42. Outokumpu frubrikssamhälle har nu 
endast dåliga byvägförbindelser, varför 
denna i utveckling stadda industriort for
tast möjligt borde anslutas till landsvägs
nätet genom en landsväg. Kostnaderna för 
en sådan belöpa till 600,000 mark, av vilket 
be'lopip 300,000 mark :Döreslåls rt;il!l bevil
j.ande. 

Vasa län. 

I statsförslagen för åren 1935, 1936 och 
1937 har beviljats sammanlagt 800,000 
mark för anläggning av en landsväg från 
Sumiainen till Suolahti station, vilken väg 
är avsedd att föras vidare till Kuusa sta
tion. Vägen skulle på en sträcka av 
8.2 km:s längd falla inom Suolahti köpings 
område, och skulle byggandet av denna 
vägdel draga en kostnad av 2,100,000 mark. 
På skäl, som anförts i redogörelsen för 
kalkylerna till statsförslaget för år 1937, 

föreslogs som villkor för anläggning av 
vägen, att köpingen sku:lle deltaga i :byg
gandet av den nya vägen med endast 
300,000 mark och utan vederlag åt staten 
upplåta det för vägen nödiga området. 
Då 'köpingen ffinelle11ti:d ej samty!CJkt titll att 
erlägga nämnda belopp, förfaller frågan 
om byggande av denna väg och observeras 
förty härför intet anslag i statsförslaget. 

Uleåborgs län. 

54. För byggande av en landsväg från 
Sotkamo-Ristijärvi landsväg till Hieta
perä på Kuhmo-Moisiovaara landsväg !har 
hittills ibeviljats 700,000 mark. Arbetena 
äro som ·bäst i gång på ett 21.4 km. långt 
avsnitt mellan Murtoperä och Pohjoislahti, 
för vilket avsnitt ett med 1beaktande av 
nuvarande prisnivå upgjort kostnadsförslag 
slutar på 2,996,000 mark. Då för när
varande pågå undersökningar för uppgö
rande av projekt för iståndsättande av väg
av.snittten Sirviö,länsaiT.mi-Pohjai,slaihti och 
Murtoperä-Hietaperä, kan ej i detta sam
manhang ännu meddelas, huru mycket 
ifrågavarande nya landsväg i sin helhet 
kommer att kosta. För fortsättning av väg
arbetet föreslås beviljande av 300,000 mark. 
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B. Plan för användning av det för byggande av landsvägsbroar och färjor 
föreslagna anslaget. 

Arbetet 
Arbetet beräknas 

Arbete påbörjat bliva färdigt 
år år 

Nylands län. 

l. Byggand·e av ·en br•o över Rymmene 
älv mellan Rymenranta och V o<ikka 
(Voi,kka bro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 

2. Byggande .av en ibro ·över Kymmene 
älv v>d Ingerois färjläge .på 1amdsvägen 
A:njala---,Sippola (Inger.ois bro) . . . . . . 193•6 

3. Byggande av en bro över Rymmene älv 
vid Ruusankoski färjläge mellan Kuu
sam.Jwski oc.h Kymmene ,bruk (Kuusan-
'koski bro) .. _ ...................... . 

4. Åv.ik bro på iliandsvägen Lojo-Nummi 
5. ;Sa;ari br.o på landsvägen Kauklampi

Kärköm, Haukioja, Rrupuoja och Kyrön
oja .broar på landsvägen Kauklampi
M:a1Jusjoki och Haarrula bro på lands-
vägen Orimattila----Mörskom ......... . 

6. ,Syvänoja och Kuutinoja broar på 
landsvägen IA!skola--Orimattila ...... . 

7. Kupparinoja bro på landsvägen Ruu-
sankoski-,Ii.tti ..................... . 

.J·bo och Björneborgs län. 

8. Pyhee ibro på ÅJbo---,Raumo landsväg 
9. .Sa:mmu ,bro på lands'Vägen Laimaa-

Hvittis-1Ke~kyä ................... . 
10.. J aki.la, KD'tojårv.i oc.h Euraka•ski broar 

·på landsvägen Yläne-1H·ankil,ahti-Kiu-
kainen ........................... .. 

11. :Tuiskula bro på landsvägen Eura
Kumo samt Ehtamo och ISalat.timenaja 
broar •På ~andsvägen Säkylä-Kumo .. 

12. Liinannilt•ty och Dvari broar på lands
vägen Punka1aidun-VammaJa-1Suoniemi 

13. Vesikoski bro rpå landsvägen Loi!ma:a-
Vampula .......................... . 

14. A:nskiaflfa:nde •av motorfärja .ach för
nyande a•v d'ärjanordningarrra vid Sär
ki·salo överd'artsiliige på landsvägen 
Bjerrrå-Finby ..................... . 

15. Förbät·trande av överfarten och för
nyand'e av färjbyggnaderna vid Kutala 
färjläge på landsvågen N•ohkua-lR·ainio 

16. :Stat.ens andel i brobygget ·Öcver Kumo 
älv invid Harljavalt:a kyrkoby ....... . 

Tavas,tehus län. 

1'7. VuoHe bro 'P'å la·ndsvägen Tammerd'ors 
-1Hauho .......................... . 

18. Leppäk.oski bro på 'landsvägen Länge1-
mäki-1Kuhmoinen och Sa:ppee bro på 
landsvägen Vehkajär,vi-Kuhmoinen .. 

19. Äiniö 'bro på landsvägen Kurhila~Pa
dasjoki och My1lyoja bro ,på landsvägen 
N:astol·a-J aaila .................... . 

20. Sarvijo·ki bro på landsvägen Lotppi
Läyliäinen och Ratasmylly broar på 
land.sv.ägen 'Läyliäinen---,Karkkila samt 
KiiJV~si!lta bro på landsvägen Lietsa-
Ur•j,rula ............................ . 

1938 

1938 

1938 

1-938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

193•9 

1938 

1939 

1938 

1938 

19,38 

Kostnads
förslag 

m k 

11,675<,000 

6,500,0()0 
507,000 

956,000 

3'59,00>0 

375,000 

735,0001 

680,000 

1,0315,000 

850)•000 

2315,0()0 

325,000 

280,000 

373,00>0 

255,·000 

668,000 

Tidigare 
beviljats 

m k 

7,100,000 

För år 1938 
föreslås 

m k 

1,000,00·0 
507,000 

9'56,000 

359,000 

375,000 

73·5,000 

68·0·,{)00 

850,000 

500,000 

3:25,000 

280,000 

l' 6(}0,·000 

910,000 

373,000 

255,000 

u68,ooo 
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Arbete 

Viborgs län. 

21. Pyhäoja ·oeh Keljonoja broar på lands-
rvägen PyhäijärJVi strut.iJon-Riiska ..... . 

22. Kanneljärvi bro på landsvägen Nykyrka 
-Liikola, HuopasenviTt.a bro på lands
vägen Taavetti-iSavit'aipale ooh Kolkka 
bro på landsvägen Säkkijärrvi---Nill-
:manstrand ......................... . 

23.. Iivo och Hasari broar på landsvägen 
.LaJhdenpohja--ISortavwla ............ . 

2·4. T.retävälä kvarnbro på landsvägen Kir-
vu-Tiietävä1ä--1Raut•järvi ........... . 

25. Unterniska bro på landsväg·en JääJski 
---IRuokolahti samt Lohijärwi oeh Kal
liopolv.i biioar på landsvägen Puuma;la 
---1Ruokol3Jhti ...................... . 

2•6, Mökki bro på Jandsvägen ;pölläkkälä
Muola, 1Jokisilta och Pcmttisilta broar 
:på landsvägen Antrea---iKuuk:au;ppi--Ah
v.c)la ooh P.orr.aso.ja bro på landsvägen 
1Antrea---1Kuukauppi ---Hein j oki 

2·7. Humaljoki bro på landsvägen iBjörkö-
'V.rummelsuu-oTerrjol!!i ............... . 

28. ·T·!llvasthlanjoki l. Kl'looks bro på lands
vä.gen Fredriksh!l!mn-Kymmene och 
Kaarinko bro på [ands vägen V eder-
laks_,JM:iehikkäilä . . ................ . 

29. Raioja lbro på •landsvägen Kiviniemi
lRäisälä ooh K~vio:kiko-,oja bro på lands-
vägen S!likkom---Bortanla;hti ......... . 

30. Relylä bro på landsvägen SoT•tavala-
,Joensuu ........................... . 

:31. Ristiselkä bro på landsvägen Korpi-
selkä---,Suojäni .................... . 

32. Kalaoja och Pitkänvaaranoja broar på 
landsvägen V•arpaistenmäki-Vannisen
:mäki, lf>,aussunjoki bro på landsvägen 
Läskielä---tSuistamo och Syvli!oj.a bro på 
landsvägen Lahdenkylä-Ännikänniemi 

S :t Michels län. 

3·3. N.a:!limng.illjoki I()Ch Raisevmjo·ki :broar 
på landsvägen Otava---18 :t Michel
Haukivuori och Mustanjoki ·bro på 
~andsväg.en Kamg.asniemi-Toivakk.a 

34. Hyvä:jo:IH och Kivijärvenj·oki bmar på 
landsvägen Jokkas-Virtasalmi-K.an-
tala ............................. .. 

35. Er,sät.tande ·av Pajasalroi färja på lands
väg~?- . Ruokolahti---'Sul,kava med en mo· 
t.orfar~.a . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Kuopio län. 

36. Byggande av en bro vid Jännevir.ta 
färjäilg.e på landsvägen Kuopio-J o en-

Arbetet 
påbörjat 

år 

snu . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1937 
37. Förbättring :a'V ö.verf.arten vid Onki· 

sa~ f~rjläge på landsvägen Heinävesi 
-LJ;pem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 

38. Isojoki ooh Kyröpur.o broar på landiS-
vägen Lapinlahti-Iisalmi ........... . 

Arbetet 
beräknas 

bliva färdigt 
år 

1938 

1938 

1'938 

1938 

1938 

1938 

1939 

1938 

1938 

1938 

19·38 

19411 

193o8 

19•38 

Kostnads
förslag 

år 

505,000 

535,000 

735,000 

485,000 

543,00.0 

683·,000 

788,00•0 

470;000 

41>3,000 

1,400;000 

390;000 

550,.000 

28·0•;000 

1,625;00.Qo 

705;000 

Tidigare 
beviljats 

m k 

1,000,000 

För år 1938 
föreslås 

m k 

505,0·00 

53•5,000 

73'5,•000 

485,00.0 

543,000 

683,0.00 

788,00>0 

470,000 

413.-000 

TOO,O>OO 

390;000 

550,000 

265,0•00 

265,000 

280.,0·0·0 

1,000,000 

92·5,00,0 

705,0.00 



20 Ht. 

Arbetet 
A r b e t e påbörjat 

Arbetet 
beräknas 

bliva färdigt 
år 

39. Rötikköjoki ooh Krituj·oki broar på 
~andsväg.en NHsiä-,Siilinjärrvi-Maa-
ruinka ............................. . 

40. Välisalmi och Koirajoki broar på lands
rvägen Karvio-Jänisaio--Riistavesi och 
Navasjoki bro på landsvägen K,aavi-
Rhlstavesi ......................... . 

41. Hetejoki, Jylänginjoki, Autiojoki och 
iPutemnjokii broar på landsvägen Pitkä-
Jahti-,Kur.onlahti-PiJelavesi ........ . 

42 .• J.outsen'kJoski, Jussilansa;lmi och Korte
rpuro br.oar på landsväg.en Lieksa-Nur-
mes-Valtimo ...................... . 

43. Lahdenpohja br.o på landsvägen Korpi
jäl"Vi~Nul'mes samt Päälampi k:linal 
och Marj.apur·O broar på landsvägen 
Nummes---cRistinjärvi ............... . 

44. Ryöpönjoki och Virvuntjoki broar på 
~andsvägen Säyneinen-Rautavaara samt 
.VÖ'htapur.o och Jyrkänpuro broar på 
il:l!ndsvägen Mari,anrv3!3ira-P.olvij ärvi-
M;artanvaar.a ....................... . 

45. Pieni-Siikajoki, Lahdenpum, J ahvetin
puro, 8avi.j.oki, Tervaspuro och Kaivos
•oja broar på landsväg'en Eno-Lieksa 
--R:listinjärvi ...................... . 

46. iP·~Yhjarupuro, T.akKusuo oc;h Hirvipuro 
;broar på landsvägen Säyneinen---,Juuka 
.och .Tmmnjärvi b!'o på landsvägen Tuus-
ruiemi--Juuka ................... , .. . 

47. ,SLik:likoski bro på landsväg·en V.arkaus-
T•aip3!le ........................... . 

48. Bygg:lindet av en bro vid Oinassalmi 
färjläge ,på Iandosvägen J,oensuu--Jlo-
mant·si--iLiusvaara ................. . 

Vasa län. 

49. Munakka bro över Kyrö älv på 1ands-
rvägen Seinäjoki-YU.staro ........... . 

50. Saaripum, Hevospur.o och Lehtomaan
puro broar på landsvägen Karstula-
Kirvijärvi . , ....................... , . 

51. K·irkonsilta, · Vits:l!ojansilta och Ranni
ilwnsi1ta broar på [andsväg'en Hongon-
j.oki--IKauhiajoki-Kurikk.a ......... . 

52•. Broar vid Säcklidsbäck och Träskdiket 
på landsvägen Närpes-,Kor.snäs och vid 
Holm ·och Myrdiket på landsvägen Vasa 
--!Kristinestad ..................... . 

·53. if'alaavasalmi br.o på laniLsvägen Jyväs.
kyilä---.Saarijärvi och Parantal.ankoski 
1b1'o på landsvägen Äänekoski---<&ari-
järvi ............................. . 

54. Broar vid .Skott!1id och LiHsjö på lands
vägen Kristinestad-Björneborg, vid Id· 
1bäck på landsvägen Lappfjärd-Storå 
och vid Åmyrdilket på landsvägen öster-
mark-övermark ................... . 

55. 1Enonjoki bro på landsvägen Karstula 
kyrlwtby--1Pönkä ................... . 

56 • .A!kka;puro bro på land-svägen Petäjä
rvesi-N:a[kola .o0h Kivisilta l. Nu:otti
pur.o br:o på landsvägen Petäjävesi-
Korpilahti . . ...................... . 

3217-37 

år 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

11939 

1939 

193'8 

1938 

193S 

1938 

1938 

193,8 

1938 

Kostnads
förslag 

år 

670;000 

3Io,ooo 

695,000 

775,000 

420,00.0 

60.5;000 

I, 75•0,00·0 

2,1310,000 

3-12,000 

Tidigarn 
beviljats 

m k 

505 

För år 1938 
föreslås 

mk 

445;000 

6210,0(}0 

565,000 

6710,000 

695,000 

775,.0•00 

420·,.0.00 

6·05,000 

1,.000;0.00 

22,7,000 

324,000 

2•81,0.00 

369;000 

2:94,0•00 

3-12,000 

64 
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Arbete 

57. Heikfolk och Felkonen hmar på lands
vägen Lruppo____)Nykarleby, Kurjen,luoma 
bro på landsvägen Alahärmä-Ylä
härmä, bro vid FräknemosElbäck på 
~andsvägen Vörå-Voltti och vid 8tor
diket på lamdsvägen Omvais-Jeppo .. 

58. Lysyns~lta bro på landsvägen Va·sa
Li1lkyr.o, bro vid Fellasbäck på lands
vägen Vasa-Gr·ö.nvi>k och vid Lixorlbäck 
på landsvägen Kve"laks---:Petä:jämaa .. 

59. Haklill,länpur.o och Isopuro broar på 
lrundsvägen T·oholampi---,-Les-tijärvi, Hö
häcks bro på landsvägen Ess8----!Evi
järvi, Kotrupum bro på landsväg.en 
:Kauhava---,La.ppajärwi och Biskops bro 
:på landsvägen Vasa-Gamlakarleby .. 

Uleåborgs län. 

60. Latorämeenoj1a br·o på landsvägen Rau
t1o-1Ka1ajoki och Rahko bro på lands-
vägen .Ma:vieska-Kalaj.oki ......... . 

61. Velrkaoj1a och Uljuanoja hmar ·på Lands
vägen Haapruvesi-Vor.na, Hirvasoj~ 
QCih PunaJinen broar på 'landsvägen Ni
va:la--Oksava-Kärsiimäki och Vaivion
jok.i bro på landsvägen Pyhäjärvi-
P,ieiLavesi .......................... . 

62. Lahnasa1mi bro på 1andsvägen Kie
himä-1Puolan~a, Myilypum bro på 
landsväg.en Puolanka---,Hyrynsalmi samt 
Kuhruoja, Vanhaoja och Kangaso(ja 
broar på Landsvägen v,aa;la-Kiehimä .. 

63. Korpi.vaini1o bro på lamdsrvägen Bra
hestad-Liminka, Okkosenkursu bro 
p:å landsvägen P;aavola-iLiminka samt 
Kruununo.ja, Viinikka, Kalettornanoja 
och ISormusoja broar ,på Landsvägen Li-
minka-;Muho.s--Venetheitto ........ . 

64. Byggande av en bro v~d Lirv.ojoki färj-

20 Ht. 

Arbetet 
påbörjat 

år 

Arbetet 
beräknas 

bliva färdigt 
år 

1938 

1938 

1938 

1938 

läge på l.andsvägen Pudas.järvi----illanua 1937 

1938 

193'8 

Lapplands län. 

65. Byggande av en bro vid Peur.asuvanto 
.färj1läge 1på ~andsväg.en Rovani:emi-
:livalo ............................. . 

66. Förbiittring av fär:jläg·et och anskruffan
de av en ny färja vid Mourusa~mi fär'j
Jäge på landsvägen R~vaniemi--iKuu-

.sa:mo ...................... · · · · · · · · · 
67. Fö·rlbättring av Sierilä och Pek'IDala färj

lägen på landsvägen Ro.vaniemi--iKuu-
samo ..... , ......................... . 

68. Förbät-tr.ing av Kemijärrvi färj1läge i 
K'emi.järrv•i kyrkby .................. . 

69. Sa:llajoki bro på landsvägen Kemijärrvi 
-iSallia-Kruira:la ................... . 

70. Suike1o-oja, Juntino.ja, Vainiolrummen
oja och Kunnar.inoja trummor samt 
Nimebtörrnänoj·a bro på landsvägen Vi-
ka:jär,vi-Bodankyllä-Irvalo .......... . 

19•39 

1938 

1938 

1940 

1938 

Kostnads
förslag 

år 

377,MO 

272,000 

895;0·00 

540,000 

505;00·0· 

88·0,0.00 

725,000 

520,0010 

Tidigare 
beviljats 

m k 

För år 1938 
föreslås 

m k 

377,000 

440,00•0 

505,0.0.0 

3.S·O.,·OOO 

8100.,·000 

6•00,0.00 

1,•0.00,·000 

550,·0·00 



Arbete 

71. Rruoa'll!oja, Harjuoja, Myllyoj·a, v,rulkiean
oja, Soutuvuonamono:ja, T.apaninoj:a, 
Myllyoj.a, Ruonavuomanoja, Roskaoja 
,och Järvikäiseno•j.a bl'oar på landsvägen 
Kolari---'MuoniD---"Enontekiö ......... . 

72. J?ianuansaJ.mi, Hukanoja ·och Silt,anoj•a 
bl'oar på ~andsvägen Ranua----!Rovaniemi 
--IKitthlä .......................... . 

73. För.seende av Ounaskoski kollJibinerade 
järnvägs- och landsväg.sbr.o på landsvä
gen Rovaniemi-Våkajär.vi med en gång-
ballla .............................. . 

74 . .Järvenperänoj.a, Ala-Mustruoja, Ylä-Mus
.taoja, Murrikko-o:j:a o0h Petäjäoja broar 
,på landsvägen: Vika:jär·vi-Nuotso ..... 

75. 'Dill minist.eriets för kommunikations
'V'äsendet och allmänna arbetena föl'fo-
gande ......................•....... 

76. T1illl väg- och v.at.tenbyggnadsstyrelsens 

20 H.t. 

Arbetet 
påbörjat 

år 

Arbetet 
beräknas 

bliva färdigt 
år 

1·938 

1938 

19318 

1938 

Kostnads
förslag 

m k 

870,r00·0 

565,000 

43·0,000 

5210,·000· 

Tidigare 
beviljats 

m k 

507 

För år 1938 
föreslås 

m k 

87•0,000 

565,00.0 

4310,'000 

5zo,.ooo 

6,020,000 

2:,•00.0,00.0 förfogande •............ ;....· ·:...:·..:.·..:.·..:.· .:..· ·:..:·..:.·-·-·---------------------...:....-"--
Summa 

'Till motivering av ovanämnda ·a·rbeten 
anföres följande: 

Nylands län. 

l. För byggande av en bro över Kym
mene älv mellan Kymenranta .och Voikka 
har ·tidigare av allmänna medel beviljats 
ett beleopp av 6,100,000 mark. Dessutom 
har Kuusarrkoski kommun deltagit i bygg
nadsarbetena på bron med 1,000,000 mark, 
vadan för ändamålet 'hittills 7,100,000 mark 
stått till förfogande. På grund av den 
stegring i priserna på brobyggnadsstål, som 
under sena,ste tid ägt rum, h:ar lmstnads
förslag·et, som ursprungligen slutade på 
10,175,000 mark, måst !höjas med 1,500,000 
mark, och stiga totalkostnaderna för arbe
tet sålunda till 11,675,000 mark. För slut
förande av arbetet har i utgiftsstaten ob
serverats det ännu icke :beviljade :beroppet, 
4,575,000 mark. 

2. För byggande av en bro över Kym
mene älv vid Ingerois färjläge å Anjala
Sippola landsväg, har tidigare beviljats 
2,000,000 mark. Kostnadsförslaget, som ti
digare slutade å 3,770,000 mark, :har på 

56,000,000 

grund av prisförhöjning å bwJibyggnadsstål 
höjts med 650,000 mark, varför totalkost
naderna för al'betet utgöra 4,420,000 mark. 
För slutförande av arbetet föreslås :bevil
jande av det enligt kostnadsförslaget erfor
derl:iga återstående beloppet, 2,420,000 
mark. 

3. Enär Kuusankoski färja å den väg, 
som från Kouvola går genom Kymmene 
bruk ·och Kuusankoski till Voikka och Iitti, 
ej längre är i stånd att förmedla ens den 
nuV'arande trafiken längs landsvägen och 
då trafiken, efter det Voikka bro blivit fär
dig, ytterligare kommer att ökas, :blir det 
oundvikligt att ersätta denna vårt lands 
mest trafikerade färja med en bro. Där
utöver försvåras och äventyras färjtrafiken 
genom den betydande flottning av virke, 
som äger rum i Kymmene älv, och vinter
tid genom ishinder. Kostnaderna för bro
bygget och flyttning av landsvägen hava 
beräknats till 6,500,000 mark. För påbör
jande av al'betet har föreslagits ett belopp 
av 1,000,000 mark. 

4. Den helt av trä uppförda Åvik ·bro i 
Nummi socken å Lojo-Nummi landsväg 
bör, enär den är synnerligen farlig för 



508 20 Ht. 

trafiken, nödvändigt förnyas och lands
vägen invid bron samtidigt uträtas. För 
arbetets utförande erfordras 507,000 mark. 

5. Saari, Hau:kioja och Rapnoja broar i 
Mäntsälä socken samt Kyrönoja och Haa
rala :broar i Orimattila. socken äro alla 
fallfärdiga broar, vilkas ombyggnad för 
trafiksäkerhetens skull fortast möjligt måste 
påbörjas. För ombyggnad av broarna och 
i sammanhang därmed ifrågakommande 
väguträtningsarbeten !borde enligt kostnads
förslaget anslås 956,000 mark. 

6. Syvänoja och Kuutinoja :broar å 
Askola-Orimattila landsväg i Pukkila 
socken ·böra av samma skäl som de under 
föregående moment nämnda :broarna nästa 
år ombyggas. För utförande av arbetet er
fordras 359,000 mark. 

7. Kupparinoja bro i Iitti socken har på 
grund av sin svaga konstruktion :blivit far
lig för trafiken. Då :bron ej längre kan 
för rimlig kostnad hållas i trafika;belt 
skick, borde ombyggnadsaJ'1betena på den
samma nästa år på!börjas. För ändamålet 
har i enlighet med kostnadskalkyllen före
slagits :beviljande av 375,000 mark. 

Åbo och Björneborgs län. 

8. Då det med skäl kan :befaras, att 
landfästena under Pyhee bro å Åbo-Raumo 
landsväg i Virmo socken skola rasa, och då 
broöverbyggnaden är murken och alldeles 
för svag för trafiken och broöppningen för 
liten för den upprensning, som :bör i vat
tendraget utföras, har för ombyggnad av 
bron och i samband därmed ifrågakom
mande vägförbättringsarbete i statsförsla
get för nästa år observerats hela det er
forderliga anslaget med 735,000 mark. 

9. Sammu bro i Hvittis socken har del
vis förstörts av is. Då vid bron till följd 
av dess alltför små öppningar om vårarna 
uppstå svåra isanhopningar 'och då den ej 
heller i ·övrigi 'längre motsvarar de krav 

som böra stä1Has på en 'hruvudV'ägsbro, 
borde den helt ombyggas och samtidigt de 
ur trafiksäkerhetssynpunkt synnerligen far
liga landsvägskurvorna på båda sidorna om 
bron uträtas. För a:r:betet erfordras 680,000 
mark. 

10. Jokila och Kotojärvi broar i Yläne 
socken och Eurakoski bl'o i Kiukainen soc
ken ä!r'O gamla, helt igenom murkna och 
svaga trä·broar, vilkas ombyggnad jämte 
i samband därmed ifrågakommande väg
förbättringsarbeten borde påbörjas under 
nästa år. För genomförande av de projekt, 
som för arbetena uppgjorts, föreslås :bevil
jande av 1,035,000 mark. 

11. Tu:islmla, E1htamo och Sailattime:p_oja 
broar i Kjulo socken äro gamla stenvalv
:broar, vilka blivit 'OpåliWga ur tmfiksyn
pUillkt och av vilka .de två förstnämnda 
måste om!byggas i samband med sänkning.en 
av Kj.ulo träsk. Då landsvägen i· närheten 
av deiSsa broar är särdeles slingrande, måste 
i samband med ·brobyggnadsarbetet ett 
jämförelsevis stort vägfö11bättringsa1'bete 
utföras. För ombyggnad av broarna och 
förbättring av vägarna har ett :belopp av 
850,000 mark observerats. 

12. Liinaniitty och Iivari broar i Tyrvää 
socken, vilka äro murkna och svagt kon
struerade träbroar, kunna ej längre fylla 
de krav trafiken ställer på dem, utan :böra 
i sin helhet ombyggas. För arbetet erford
ras 235,000 mark. 

:1'3. En'är trä!&larna i Vesikoski hro i Loi
maa socken ti'll största del·en äro IIIlUrkna 
samt landfästena och mellanpelarna även 
lbetänk<ligt svag>a, ik:an ombyggnaden av 
bron ej längre utan risk för >trafiken upp
skjutas, utan bör på:börjas nästa år. Kost
nadsförslaget slutar på 1,060,000 mark, och 
föreslås för nästa år :beviljande av 500,000 
mark för ändamålet. 

14. Då Särkisala nuvarande färja så 
förfallit, att den ej längre kan försättas i 
trafikdugligt skick, och även till sin :bär
kraft är alldeles för svag för den tunga 



trafiken på denna väg samt då det därtill 
vid ishinder o~h rStark vind med hög sjö 
är sv;år~t att 1hålla den nuvarande panton
färj,an å. tra:fi~, :föreslås i nästa års utgift& 
stat ·ett ansilag av 32!5,000 mark rför anskaf
fande 'av en ny motordrivoen propeHerfärj•a 
jämte erforderliga anordningar. 

15. Enär Kutala färja i Karkku socken 
till sin bärkraft blivit :för svag och även 
på grund av sitt skick i övrigt :farlig :för 
trafiken och då färjkarlens bostad ej 
längre är 1beboelig, borde till platsen an
skaffas en ny med handkraft driven 12 
tons färja och :färjstugan jämte uthusbygg
nader i sin herhet ombyggas. För ända
målet har observerats ett belopp av 280,000 
mark. 

16. Trafiken över Kumo älv mellan de 
båda landsvägarna på ömse sidor om 'älven 
:förmedlas vid Harjavalta kyrkoby av en 
svagt :byggd, av kommunen underhållen 
hängbro. Då vattnet vid 'bron, efter det 
byggnadsarbetena på Harjavalta !kra:ft
stat:Uon ,fullbordats uppdämmes tiH så
dan höjd, att en ombyggnad av bron ·blir 
nödvändig, åligger det ägaren, Länsi-'Suo
men V oimaosakeyhtiö, att bygga denna nya 
bro. Då nämnda bolag dock ej är skyldigt 
att på platsen bygga en 1bro av högre klas<; 
än den nuvarande och det ur synpunkten 
av landsvägstrafiken vore nödvändigt att 
på denna jämförelsevis starkt trafikerade 
plats få en landsvägsbro, som :fyller nu
tida krav, borde staten och Harjavalta 
kommun deltaga i de härav föranledda 
tillskottskostnaderna. Totalkostnaderna för 
bron hava beräknats till 4,320,000 mark, 
varav Länsi-Suomen Voimaosakeyhtiö 's an
del berä:knats till 2,520,000 mark, Harja
valta kommuns till 200,000 mark och sta
tens till 1,600,000 mark, vilket sistnämnda 
belopp observerats i utgiftsstaten på vill
kor, att Länsi Suomen V oimaosakeyhtiö och 
HarjavaHa kommun :förbinda sig att an
svara :för sina tidigare nämnda andelar. 
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Tavastehus län. 

17. Vuolle bro å Tammer:fors-Hauho 
landsväg i Hauho socken är en spännverks
bro av trä med trenne öppningar och 
landfästen av sten, vilka :förflyttat sig. Då 
·äv•en 1Övel1hy;ggnaden blivit svag o~h g-e
nom:fartsöppningen under bron är för låg 
för 'båttrafiken i dessa vatten, :borde :för 
broml omlby;ggnad och väg1förbättringsar
bete i samband därmed :för nästa år anslås 
hela det erforderliga :beloppet av 910,000 
mark. 

18. Leppäkoski och Sappee broar i Kuh
moinen socken 'hava på grund av klen 
konstruktion och för:faU blivit så svaga, 
att de medföra risk :för trafiken. För om
byggnad av 'broarna :föreslås beviljande av 
373,000 mark. 

19. Äiniö :bro i Asikkala och Myllyoja 
bro i Nastola äro illa uppförda stenbroar, 
som löpa risken att rasa. Den sistnämnda 
bron uppdämmer 1tilll :följd aN den O'be
tydli.ga ö,ppningen däri vatten över de 
ovanom bron ibe'l>ä.gna. odlingsmark,erna. För 
ombyggnad av :broarna erfordras 255,000 
mark. 

20. Sarvioja, Väänne och Ra•tasmylly 
broar i Loppi socken samt Kivisilta bro i 
Renko socken äro delvis redan :förfallna, 
illa uppförda stenvalvbroar, vil~as ombygg
nad ej längre kan uppskjutas. För ar~ 

betet har :för nästa år reserverats 668,000 
mark. 

Viborgs län. 

21. Pyhäoja oc:h Keljonoja broar i Pyhä
järvi socken äro helt uppförda av trä och 
:förfallna och måste därför inom :förloppet 
av nästa år ombyggas. Då landsvägen mel
lan dessa broar är mycket slingrande och 
dessutom går för nära stranden av Pyhä
järvi, så att den om vårarna översvämmas 
av vårflödet och landsvägen sålunda ut
sättes :för vågsvallets nötande inverkan, 
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borde vägen i samband med arbetena på 
'bron uträtas och dragas längre :bort från 
stranden av Pyhäjärvi. Totalkostnaderna 
för arbetet stiga till 505,000 mark, och 
föreslås beviljande av detta belopp för 
ändamålet. 

22. Kanneljärvi bro i Kanneljärvi soc
ken och Huopasenvirta bro i Luumäki äro 
svagt byggda, murkna träbroar,· vi~ka ej 
genom provisoriska förstärkningar kunnat 
Milas i trafikdugligt skick. Kolkka ibro i 
Säkkijärvi är en illa uppförd stenvahnbro, 
vars landfästen i avsevärd mån förflyttat 
sig, medan valvet sjunkit. Byggnadsarbe
tena på broarna borde utföras inom detta 
år och för ändamålet beviljas 535,000 mark. 

23. Ii v o och Ha,sari t·räbroar i J aaikkima 
socken äro murkna och därför rentav våd
liga för den tunga automobiltrafiken över 
dessa broar. För ombyggnad av broarna 
och väguträtningar i samba;nd därmed har 
observerats 735,000 mark 

24. Den helt av trä uppförda Tietävälä 
kvarnbro i Kirvu socken ibör av samma 
skäl som de i föregående moment nämnda 
broarna ombyggas under nästa år samt 
vägen vid bron uträtas. För arbetet er
fordras 485,000 ma;rk. 

25. Unterniska bro i Enso samt Lohi
järvi och Kalliopolvi broar i Ruokolahti 
äro förfallna och göra trafiken osiiker, var
för åtgärd för deras ombyggnad måste 
nästa. år vidtagas. För utförande av ibN
al1betena föreslås beviljande av 543,000 
mark. 

26. Mökki bro i Äyräpää samt Jokisilta, 
Porttisilta och Porrasoja broar i Antrea 
äro högeligen förfallna träbroar, vilkas av 
oregelbundna stena,r utförda landfästen 
delvis rasat. Då broarna ej kunna hållas 
i trafikaJbelt skick, borde de nästa år om
byggas och för ändamålet beviljas 683,000 
mark. 

27. Å Humaljoki bro i Björkö socken 
stå de av sten byggda landfä;stena och 
vägsläntan i beråd att rasa, medan över-

byggnaden och mellanpelaren av trä äro 
genommurkna. Bron gör den tunga lands
vägstrafiken däröver . synnerligen osäker, 
varför den måste helt omnyggas och den 
i omedelbar närhet av bron befintliga far
liga vägkorsningen fö,bättras. För ut
förande av arbetet har Oibserverats det i 
kostnadsförslaget förutsatta beloppet av 
788,000 mark 

Q!S. Aov Tav;astilanjoki o~h Kaarinroo 
broar i Kymmene och Virola1hti socknar 
har den förstnämnda till följd av dålig 
grund och svag konstruktion förfallit, me
dan den senare som ligger nedanför en 
synnerligen brant och krokig backe och till 
sin konstruktion är mindre pålitlig, er
njuder fara för trafiken. För ombyggnad 
av :broarna och vägförbättringsarbetet vi_d 
~aarinko 'bro erfordras 470,000 mark. 

29. Den stockbädd, varå Raioja 1bro i 
Sakkola är uppförd, har till följd av upp
slamning av älvbottnen stigit ovanom vat
tenytan och tagit röta. Bron hålles uppe 
medelst provisoriska stöttor. Kivikko-oja 
bro har satt sig och uppvisar svåra spric
kor. Båda broarna iböra nästa år ombyg
gas, för vilket ändamål i utgiftstaten ob
serverats 413,000 mark. 

30. Helylä bro är en spännverksbro med 
tre öppningar, jämte landfästen och ström
pelare, hopsatta av orege1bundna stenar. 
På grund av sin svaga konstruktion kunna 
strömpelarna i faH av våldsam islossning 
när som helst rasa. I betraktande härav 
och då bron ;befinner sig på en synnerligen 
livligt trafikerad och ur landsförsvarssyn
punkt viktig väg, c. 6 km. från Sordava:la, 
i utkanten av ett tätt bebyggt fabriks
samhälle, norde brons ombyggnad nödvän
digt påbörjas under nästa år. Av total
kostnaderna för arbetet, 1,400,000 mark, 
har för arbetets ·påbörjande observerats 
700,000 mark för nästa år. 

31. Träkistorna och den likaledes av trä 
utförda överbyggnaden å Ristisalmi bro i 
Korpiselkä socken äro så murkna, att nå-
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gon garanti för trafiksäkerheten där ej 
längre förefinnes. För ombyggnad av bron 
erfordras 390,000 mark. 

32. Kalaoja och Pitkävaaranoja broar i 
Ruskeala, Paussunjoki bro i Harlu och 
Syväoja 1bro i Sortavala socken äro dels av 
trä, dels av sten uppförda broar, som hålla 
på att förfalla och vilkas ombyggn8Jd borde 
på/börjas nästa år. För ändamålet föreslsås 
beviljande av 550,000 mark. 

S:t Michels län. 

33. Naaranginjoki och Haisevinjoki 'broar 
i S:t Michels socken äro gamla murkna 
träbalkbroar, vilka oaktat utförda repara
tioner ej längre kunnat hållas i trafikabelt 
skick, medan Mustanjoki bro i Kangas
nieroi socken är en stenbro, som håller på 
att gå isär och till följd av ·den aHtför 
obetydliga öpnningen däri uppdämmer 
vatten över de ovanför densamma belägna 
odlingsmarkerna. För ombyggnad av 
broarna erfordras 265,000 mark. 

34. Hyväjoki och Kivijärvenjoki 1broar 
äro, i anseende till sin svaga konst:rufktivn 
och då landfästena delvis rasat, farliga 
för trafiken och böra förty ombyggas. För 
ändamålet är ett anslag av 265,000 mark 
erforderligt. 

35. Enär Pajasalmi färja i Sulkava soc
ken ej längre kan tillgodose den vid detta 
överfartsställe alltjämt ökade landsvägs
trafikens behov, 1borde dit anskaffas en ny 
12 t1ons moto.rrä,rja' för en kostnad av 
280,000 mark, villket he:lopp observ·erats i 
utgi:fitss:taten. 

Kuopio län. 

36. För byggande av en bro vid Jänne
virta färjläge å Kuopio-Joensuu lands
väg ·har tidigare beviljats 1,000,000 mark. 
För arbetets fortsättande har observerats 
ett belopp av 1,000,000 mark. 

37. För förbättrande av överfarten vid 
Onkisalmi färjläge i Liperi socken har 
tidigare 1beviljats 700,000 mark. Då kost
nadsförslaget för arbetet slutar å 1,62'5,000 
mark, har återstoden med 925,000 mark 
observerats i utgiftstaten för nästa år. 

3I8. Isojoki bro i Lapiniahiti äir en av 
järnvägssskenor uppförd bro, vars land
fästen givit efter och som man genom 
provisoriska reparationer och stöttor sökt 
hålla i trafikabelt skick. Då emellertid 
bron det oaktat blivit för svag för trafiken, 
borde den nästa år helt ombyggas oeh 
landsvägen vid :bron uträtas på en sträcka 
av c. 2.5 km. I samband med uträtnings
arbetet bör även en 1bro över Kyröpuro 
byggas. Totalkostnaden för ar:betet, har 
observerats i utgiftsstaten med 705,000 
mark. 

39. Rötikköjoki 'bro i Nilsiä och Kitu
joki bro i lVIaanirrka hava på grund av 
sin svaga konstruktion avsevärt förflyttat 
sig och äro sålunda ej pålitliga för den 
över dem gående trafiken. Rötikköjoki bru 
uppdämmer dessutom vårflodstiden vatten 
över de ovanom bron belägna odlingarna. 
Broarna .borde nästa år ombyggas och för 
ändamålet beviljas sammanlagt 445,000 
mark. 

40. Välisalmi, Koirajoki och N avasjoki 
broar i Riistavesi socken 'äro i anse.ende till 
såväl sina av oregelbunden fältsten byggda 
svaga landfästen som sin murkna över
byggnad så förfallna, att trafiken över 
desamma blivit riskaJbeL För orobyggande 
av broarna och vägförbättringsarbetet i 
samband därmed erfordras 620,000 mark. 

41. Hetejoki, Jylänginjoki, Autiojoki och 
Puteronjoki broar i Pielavesi socken äro 
·helt av trä uppförda balk!broar, vilkas 
kistor oCih överbyggnad murknat. Autio
joki och Puteronjoki broar utgöra dessutom 
hinder för den upprensning, som ·skall 
verkställas i dessa vatten. Broarna böl·a 
nästa år ombyggas, och föreslås för ända
målet 565,000 mark. 
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42. Joutsenkoski bro i Nurmes socken 
samt Jussilansalmi och Kortepuro ibroar i 
V a:ltimo socken äro dels av sten, dels av 
trä byggda broar, vilka ej längre äro i 
stånd att fylla de 'krav den alltjämt ökade 
landsvägstrafiken ställer på dem. Broarna 
äro för svaga och borde ersättas med nya, 
varvid därjämte nödigbefunna vägförbätt
ringsarbeten borde utföras. För ändamålet 
erfordras ·enlig.t uppgjorda kostnadsfönslag 
sammanlagt 670,000 mark. 

43. Lahdenpohja bro i Rautavaara soc
ken samt :broarna över Päälampi kanal och 
Marjapuro å i Nurmes socken äro upp
förda helt av trä samt så murkna och föl'
fallna, att deras ombyggnad ej längre kan 
uppskjutas utan borde detta ske inom 
loppet av nästa år. För förverkligande 
härav har i utgiftsstaten för nästa år ob
serverats ett •belopp av 310,000 mark. 

414. Ryöpönjo;kJi och Virvutjoki broar i 
Säyneinen samt Vihtapuro och Jyrkänpuro 
broar i Polvijärvi äro på av blandsten 
hopsatta landfästen uppförda sten- och 
träbalkbroar. Då landfästena ej längre tåla 
påfrestningen av tung automobiltrafik och 
trävirket i broarna redan är murket, före
ligger det fara för att broarna när som 
helst rasa. Fördenskull har för ombyggnad 
av 1broarna för nästa år reserverats sam
manlagt 695,000 mark. 

45. Pieni-Siikajoki, Lahdenpuro, Jahve
tinpuro, Savijoki, Tervaspuro och Kaivos
oj•a broar i Pieli.sj1ärV1i soCiken iböra av 1samma 
skäl som de under föregående moment 
nämnda ibroarna orobyggas inom nästa år, 
och torde för ändamålet beviljas 775,000 
mark. 

46. Pohjanpuro, 'Takkusuo, Hirvipuro 
och Juuanjärvi broar i Juuka socken äro 
dels ;på munkna trälkistor, dels p:å :fiall
färdiga landfästen uppförda svaga träbalk
broar, villkas ombyggnad måste pålbörj•as 
nästa år. För arbetet erfordras 420,000 
mark. 

47. Landsvägen över Taipaleenjoki vid 
Siika:koski i Liperi socken går nu över tre 
särski.lrda över tre oli'ka farleder ut
lagda broar. Landfästena under dessa broar 
hava genom tjälens inverkan starkt an
svällt, vralven satt sig och blivit ore
ge[ibundna samt del<vis rasat. Broarna äro 
opålit:liga för .trafik och böra därför om-. 
byg~as, men lmnna: ensä-tta.s av en enda 
bro, genom att landsvägen flyttas så, att 
den drages över 'l'aipaleenjoki c. 200-300 
meter ovanför den nuvarande platsen för 
broarna. För förv·erikligande hä!rav har i 
utgiftsstaten för nästa år observerats 
605,000 mark. 

48. Oinassalmi färja i Ilomantsi socken 
har på grund av färjledens längd visat 
sig särdeles obekväm. I synnerhet vår och 
höst försvåras färjtrafiken av ishinder, för
orsa:kande betydande dröjsmål och t. o. m. 
avbrott i överfarten av sundet, varför fär
j.an borde ·ersä:ttas med en bro. Den till 
platsen beställda nya stålfärjan skall, så
snart bron bHvit fä:rdig, rfly;t,tas till Kail'lio
niemi .vid ,samma v•atten.drag bdägna färj
iläge, i st:äillet för den där nu befintliga,, 
för där ifrågavarande trafik alltför obe
tydliga och riskabla träfärjan. För på
börjande av :brobyggnadsanbetet har för 
nästa år i utgiftstaten observerats ett be
lopp av 700,000 mark. 

Vasa län. 

49. Munakka bro på gränsen mellan 
Storkyro och Y•listaro socknar å Seinäjoki 
- Ylistaro landsväg är en av trä uppförd 
s. k. ,renkkusilta ", SO'lli flödtiden måste ri
vas. Då det härav förorsakade avbrottet 
är synnerligen menligt för den nuvarande 
rätt livliga trafirken å nämnda väg, borde 
där byggas en fast bro. Byggnadskost
naderna för :bron och de i samband därmed 
erforderliga terasseringsarbetena hava be
räknats uppgå till 2,130,000 mark. För 
påbörjande av brobyggnadsarbetet •har för 
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nästa år observerats ett anslag av 1,000,000 
mark. 

50. Saaripuro, Hevospuro och Lehto
maanpuro broar i Karstula socken äro till 
följd av bristfäHigt grundade lap.dfästen 
fallfärdiga, varför broarna måste i grund 
ombyggas nästa år. Det erforderliga an
slagsbeloppet är 227,000 mark. 

51. Kirkonsilta, Vitsaoja och Rannikko 
broar i Kauhajoki socken, av vilka den 
förstnämnda med överbyggnad av trä i 
anseende till dennas murkenhet och av is 
förorsakade skador därå måste få över
byggnad av hållbart material och de se
nare, som äro svagt byggda, grundligt om
byggas under nästa år. För arbetets ut
förande har observerets 3~,000 mark. 

52. Broarna över Säcklidsbäck och Träsk
diket i Närpes socken ävensom över Holm 
och Myrdiket i Övermark socken äro, i an
seende till sin svaga konstruktion och enär 
landfästena delvis rasat, farliga för tra
fiken och böra ombyggas. För ändamålet 
erfordras 281,000 mark. 

53. överbyggnaden av trä å Palaava
salmi bro hör till följd av dess ytterst 
dåliga skick orobyggas av hållbart material. 
Parantalankoski bro åter bör i anseende 
till sin alltför bristfälliga konstruktion helt 
ombyggas. För brobyggnadsarbetet och 
vägförbättringar i samband därmed borde 
beviljas 369,000 mark. 

54. Skottlid, Lillsjö och Id:bäck ~broar i 
Lappfjärds socken även de tre broarna 
över Åmyrdiket i Övermark socken äro 
till största de!len a v natursten uppförda och 
svagt grundade gamla broar, som för tra
fiksäkerhetens skull borde oni:byggas nästa 
år. Det erforderliga anslaget är 294,000 
mark. 

55. Enojoki bro i Karstula socken har 
oaktat utförda reparationer dels på grund 
av sin murkenhet, dels till följd av sin 
primitiva konstruktion så förfallit, att dess 
orobyggande ej längre utan risk· för lands
vägstrafiken kan uppskjutas, utan bör ske 
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nästa år. För arpetet erfordras 312,000 
mark. 

56. ..A:kkapuro och Kivi- l. Nuottipuro 
broar i Petäjävesi socken äro på grund av 
sitt .dM]ga utförande och sin svaga lron
strulktion faUfärdiga. Då några repara
tionsmöjligheter ej, längr.e förefinnas,. borde 
broal'Mu sli.som vådli~ för t:ootfikoo, om
byggas ooh för ä:ndamlhlet !beviljas 1'92,000 
mark. 

57. Heikfolk bro i Jeppo socken, Pelko
nen bro i Nykarleby socken, Kurjenluoma 
bro i ..A:lahärmä socken samt broarna j5ver 
Fräknemossbäck och Stordiket i Oravais 
socken måste av samma orsak som de i 
föregående moment nämnda inom nästa 
år ombyggas. För utförande av, arbetet 
föreslås beviljande av 377,000 mark. 

58. Lysynsilta bro i Lillkyro socken, 
Pellasbäck bro i Korsholm socken och Lixor
•bäck bro i K vevla:ks socken äro primitivt 
byggda, förfallna stenbroar, vilka ej längre 
kunna hållas i skick medelst reparation. 
För orobyggande av desamnia erfordras 
enligt uppgjort kostnadsförs·lag 312,000 
mark. 

59. Häkkilänpuro och Isopuro broar i 
Toholampi socken, Höhäck bro i Esse soc
ken, Kotapuro bro i Lappajärvi socken 
och Biskopsbron i Kronoby socken äro del
vis provisoriskt reparerade, synnerligen 
bristfälligt uppförda broar med murkna 
trädelar, vilka göra trafiken över broarna 
Ijiskabel. Då broarna dessutom starkt upp
dämma vatten, iborde de under nästa år 
ombyggas. För ändamålet föreslås bevi1-
j.amde av 27,2,000 mark. 

Uleåborgs län. 

60. Latorämeenoja bro i Rautio socken 
'Och Rafuko bro i Alavieska socken äro så 
svagt grundade, att landfästena 'hå:lla på 
att giva efter, varför broarna måste i 
grund orobyggas ·unP.er nästa år. Nödigt 
anslag för broarnas byggande och i sam
balid ·därmed ifrågakommande väguträtnin-

65 
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gar har i en,lighet med kostnadsförslagen 
observerats i utgiftstaten med ett belopp 
av 440,000 mark. 

61. V e1hkaoja och Ulj~anoja ibroa'r i 
-puJkkila socken, Hirvasoja och Punainen 
broar i Haapajärvi socken samt Vaivion
•j,aki bro i !Irärsämälki sock€ll äro: dels 
murkna träbroar, dels av klappsten primi
tivlt uppförda fallfärdiga st·enbroar, vilka 
för trwfiksilikerhetens skull borde n1ästa år 
ombyggas. För arbetena erfordras sam
manlagt 895,000 mark. 

62. Lahnasa:lmi bro i Puolanka socken, 
Myllypuro bro i Hyrynsalmi socken, samt 
Kuhaoja, Vanhaoja och Kangasoja broar 
i Säräisniemi socken äro gamla träbroar, 
vilkas bärpelare murknat och iblivit ohåll
•bara och vilkas dels av jordfast sten, dels 
av stock utförda landfästen redan äro så 
förfallna, att de ej ens genom reparation 

. kunna hållas i försvarligt skick. För om
byggnad av broarna föreslås 1beviljande av 
sammanlagt 540,000 mark. 

63. ~orpivainio bro i Lumijoki socken, 
Okkosenkursu bro i Liminka socken, samt 
Kruununoja, Viinikka, Kalettornanoja och 
Sarmusoja broar i Muhos socken måste av 
samma skäl som i de föregående moment 
nämnda ombyggas inom nästa år. För ut
förande av arbetet föreslås ·beviljande av 
505,000 mark. 

64. För uppförande av en bro över Livo
joki i Pudasjärvi socken har tidigare be
viljats 500,000 mark. Enär kostnadsför
slaget slutar på 880,000 mark, har för slut
förande av arbetet i utgiftsstaten observe
rats ett belopp av 380,000 mark. 

Lapplands län. 

65. Peurasuvanto f!;irja i Sodankylä 
socken är den enda ännu åtestående färjan 
å Rovaniemi-Petsamo landsväg, sedan de 
övriga fä·rjorn·a red~;~.n oe.r,satts av broar. Då 
färjan under flod- och menförestid bereder 
trafiken stort förfång, vore det nÖQvändigt, 

att även på detta för turisttrafiken viktiga 
överfartsställe skulle anläggas en fast bro. 
För påbörjande av arbetet föreslås för 
nästa år ett anslag av 800,000 mark. 

616. Vid ::Mourusa1mi färj[äge å Rova
niemi-IKuusamo landsväg i Posio. socken 
är 1Överful1ten tiH följd av färjiledens lM:lgd 
synnerligen svår och V'id b'låsigt väder 
t. o. m. farlig. Då 'Vägoo år rätt föga trafi
kerad, •finnes åtminstone thllsvidrure ej .skäl 
att bJ'Igg.a. någon ~~r bro på denna pila.ts, 
"Utan kiunde ·trafiken ·vid fä,rjräget betydligt 
undedättas, om färjileden förlmrtades ge
nom anläggning av bank i sundet och en 
ny färja anskaffades. För förverkligande 
härav föreslås bevilj,ande av 72'5,000 mark. 

67. Vid Sierilä och Pekkala färjlägen i 
Rovaniemi socken förmedlas trafiken nu av 
träfärjor, vilkas bärighet är blott 6 ton. 
De nuvarande träfärjorna äro dock i an
seende till den tilltagande och relativt 
tunga trafiken otillräckliga och livsfarliga. 
Förty föreslås, att till vartdera färjläget 
anskaffas en 12 tons motorfärja av stål, 
vartill erfordras sammanlagt 600,000 mark. 

68. Färjleden vid Kemijärvi färja är 
1,800 meter lång, och förmedlas trafiken 
där av en 12 tons stålfärja bogserad av 
motorbåt. Då överfarten är så lång, har 
saken så ordnats, att färjans avgång från 
vardera stranden sker enligt en regelbun
den tidtabell med en tur fram och åter i 
timmen eller så snabbt som trafiken med 
en enda färja kan förmedlas. Då denna 
anordniug emellertid befunnits mindre till
fyllestgörande, har det ifrågasatts, att fårj
leden skulle förkortas till 400 meter ge
nom anläggning av broar vid Koivukylä 
och Norivirta och utfyllning av avståndet 
mellan dem genom en bank. Över kungs
ådran, som tillsvidare k:omme att trafike
ras med färja, kan sen,a:re, därest det vi
S~'!r sig nödvändigt, en bro u,ppföras. To
talkostnaderna för arbetet h~wa beräknats 
till 6,000,000' mark. Dä fii:rj~n ej l.Wn;gre 
&r i stånd att . förmedla ens den nuva.:rande 
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trafiken och då det är att förvänta, att 
denna, sedan de som bäst pågående lands
vägsarbetena slutförts, kommer att ytter
mera tillväxa, borde förbättringsarbetet på
börjas redan nästa år. För påbörjande av 
arbetet har i utgiftstaten observerats ett 
belopp av 1,000,000 mark. 

69. Sallajoki bro i Salla socken, en trä
bro med tre öppningar, helt uppförd av 
trä, murken och svårt skadad av tjäle, kan 
oaktat förstärknings- och stottningsåtgär
der ej längre hållas i trafikabelt skick. 
Bron borde helt ombyggas och föreslås be
viljande av hela det i kostnadsförslaget 
förutsatta anslaget av ·550,000 mal1k. 

70. Suikelo-oja, Juntinoja, Vainiolam
menoja och Kunnarinoja ttrummo·r ävensom 
Nimettömänoj.a ·hm i !Sodankylä socken 
äro murkna, fa1'1färdiga trummor ooh 
bröar, vil!kas ombyggnad ej längre @an 
UPfpskjutas. För a11betena föreslås bevil
jande av 5!20,000 1mark. 

71. Ruonaoja, Harjuoja, Myllyoja, V a~
keanoja, Soutuvuonamonoja, Tapaninoja, 
Myllyoja och Ruonavuomanoja broar i Muo
nio socken samt Roskaoja och Järvikäisen
.uja broar i Enontekiö socken äro samtliga 
gamla, alltför smala träbroar med murkna 
och därför ·ej Mingre hå<llbara bä•rlag 
och med dels av sten, dels av stock byggda 
landfästen, som äro så förfallna, att de ·ej 
längre kunna genom reparation hållas i 
trafikdugligt skick. Ombyggnaden av 
nämnda broar har beräknats belöpa till 
870,00() mark. 

72. Ranuansalmi bro i Ranua socken är 
en i .dåiligt ·skiC!k varande alldel.es för smal 
träbro, som tillhör enskilda. För använ
dande av bron måste staten årligen erlägga 
11,000 mark i vederlag, men borde bron 
dessutom, i ·anseende tii'l sitt skrala skick, 
på statens bek'Ostnad förstärkas, så att den 
slkulle stå ut med den nuvarande tunga 
automobil-trafiken. Hukanoja bro i Rova
ni·emi sooken och S1ltaoJa bro i KittHä soc
ken 'äro likaså i dMigt stkick varande trä-

broar, vidka ej lä:ngre stå ut med den nu
v·arande tunga automobiltrafiken. För om
byggnad av broarna föresilås beviljande av 
det i koostnadsförsla.get fiörutsa tta anslaget 
a•v '5165,000 ma·rk. 

73. Trafiken över Ounaskoski kombine
rade järnvägs- och landsvägsbro har under 
senaste tid till den grad ökats, att fotgän
gares säkoel'heJt till följ,d av den 'li,vliga 
traf1ken med fondon ·ej längre är g aran te
rad. För förbättrande av trafiksäkerheten 
och för möjliggörande av en snabbare tra
fik borde denna i närheten av Rovaniemi 
köping belägna bro förses med en från kör
banan avskild gångbana utanför bågarna. 
För arbetets utförande har i utgiftstaten 
observerats ett belopp av 430,000 mark. 

74. Järvenperänoja, Ala-Mustaoja, Ylä
Mustaoja och Murrikko broar i Rovaniemi 
socken och Petäjäoja bro i Sodankylä soc
ken böra av samma anledning som i mom. 
71 nämnda broar ombyggas inom nästa år. 
För arbetena föreslås beviljande av sam
manlagt 520,000 mark. 

75 och 76. Då förutom ovan uppräk
nade broar ännu finnas åtskilliga broar, 
vilka nästa år måste ombyggas, föreslås, att 
till ministeriets för kommunikationsväsen
det och allmänna arbeten förfogande för 
ändamålet och för utförande av brounder
sökningar samt för täckande av extra kost
nader, som föranledas av prisstegringen å 
byggnadsmaterial, måtte ställas ett anslag 
av 6,020,000 mark. Samtidigt föreslås, att 
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens för
fogande måtte ställas ett anslag av 2,000,000 
mark, att användas huvudsakligen för för
stärkning och stöttning av svagare broar. 

M'Olllentets slutsUilllma ökas med 1,500 
mark till 95,000,000 mark 

År 1935 (boksL) 

" !}1936 '' 
, 1937 (statsförsl.) 

mk 57,98'8,901: 15 
mk 79;3616,2186: 60 
mk 94,998,500: -
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4. Understöd för byggande av en bro 
över Färjsundet (reservationsanslag). Av 
det extra statsunderstödet å 2,300,000 mark 
till landskapet Åland har 800,000 mark be
viljats i tillägg till statsförslaget för år 
1936 under 20 H t. III: 7 mom. samt 
800,000 mark i statsförslaget för det lö
pande året. Här observeras återstoden av 
ifrågavarande statsunderstöd med 700,000 
mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 100,000 
mark till 700,000 mark. 

Å'r ~~9137 (statsförsl.) . . . . mk 800,000: -

5. Iståndsättande av tidigare landsvägar, 
vilka bestämts att övertagas i statens vård 
(reservationsanslag). Av landsvägar, som 
äro avsedda att övertagas i statens vård, 
hålla för närvarande 320 kilometer på att 
bliva färdiga eller iståndsatta, utgörande 
statens ännu icke beviljade andel i istånd
sättningskostnaderna för dem c. 300,000 
mark. Härutöver har avsikten varit att i 

Arbetet 
A r b e te påbörjat 

år 
L Utpprensniug av Siika;jo.ki älvs mellersta 

lopp . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . • • • . • . • . . . • . 1934 
2·. ,Sä1l!kning av Kuor·tane ·e~jö ........... · 1936 
3. Upprensning av KumQ älvs mellersta 

,l.Qpp mel11an Harolanlmski och Kivinie· 
mentVuolle .......•................... 

4. Undersökni·ng för upprensning av Tome 
älv .j Turtola, YJ.itorn~o m. fl. socknar .. 

5. Åtgärder till förhindrande av isanhop· 
ningar ..........................•... 

6. Tlill ministeriet·s f·ör kommunikationerna 
och allmänna arbetena föl"fogande .... 

7. T.ill väg· och v:litterubyg·gnadsstyrelsens 

närmaste framtid övertaga i statens vård 
160 vägkilometer, för vilka statens an
del i iståndsättningskostnaderna utgör c._ 
2,700,000 mark. För statens andelar er
fordras sålunda sammanlagt c. 3,000,000 
mark. Dessutom erfordras till de lättnader 
kommuner medgivas med avseende å ifrå
gavarande vägars iståndsättningskostnader 
c. 5,00,000 mark. För i momentets rubrik 
angivna ändamål erfordras sålunda sam
manlagt 8,000,000 mark, men då av anslag, 
vilka i föregående års statsförslag beviljats, 
c. 5,500,000 mark äro oanvända, observeras 
under detta moment 2,500,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
1,500,000 mark till 2,500,000 mark. 

År 1935 (höksl.) ....... mk 3,900,000:-
, 1936 , ....... mk 3,970,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 4,000,000:·-

6. Upprensning av älv·ar (reservations
anslag). Följande större älvupprensnings
a:r,beten föreslås till utförande år 1938: 

Arbetet 
beräknas 

bliva färdigt 
år 

1940· 
193'8 

1942 

Kostnads-
förslag 

år 

22,650,000· 
3,750,000 

22,954,000 

Tidigare För år 1938 
beviljats föreslås 

m k m k 

6,879,062 2,000,000 
2,25(),0()0 1,500•,000 

5,100,000 1,800,000 

10(},000 

250t,OOO 

300,000 

förfogande ....•....•................ 
--------~----------------------------------~ Summa mk. 

so,ooo 
6,000,0,00 

l. Kostnadsförslaget för upprensning av 
Siikajoki älvs mellersta lopp slutar å 
22,650,000 mark. För arbetet har härintills 
beviljats 8,300,000 mark, varav dock å det 
år 1931 beviljade anslaget indragits 
mk 1,4!20,913'8: SO. Rensningsat11beten harva 
utförts å en eirka 16 :kim ~lång sträcka mel
lan· Keitukoski och Pehkolanniva. För ar
betenas fortsättande föreslås • för år 1938 
ett anslag av 2,000,000 mark. 

2. Kostnadsförslaget för sänkning av 
Kuortaneenjärvi sjö och reglering av vat
tenstånd däri slutar å 3,750,000 mark. se
dan riksdagen bifahlit till rensningsarbetets 
utförande helt och hållet på statens be
kostnad, hava arbeten utförts på en c: a l 
km. lång sträcka i Lappo älv. För ända
målet har hittills beviljats 2,250,000 mark. 
För år 1938 föreslås · för arbetets slutfö
rande -ett aruJI.ag av 1,500,000 mavk. 
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3. För upprensning av Kumo älvs mel
lersta lopp mellan Harolankoski och Kivi
niemenvuolle enligt ett kostnadsförslag 
som slutar å 22,954,000 mark, har bevil
jats sammanlagt 5,156,000 mark, därav 
2,156,000 arbetslöshetsmedeL Då i vatten
dragets övre lopp som bäst verkställes be
s*1ming i Dcll för sälllkning av Pyhäjärvi 
och Vanajavesi sjöar och dessa arbeten ej 
kunna påbörjas, innan nu ifrågavarande 
vattendrag upprensats, föreslås för rens
)lingsarbetets fortsättande under nästa år 
ett anslag av 1,800,000 mark. 

4_. I Torneälv åstadkomma översvämnin
gar regelbundet årligen stora skador i Ala
tornio, Karunki samt synnerligast i Tur
tola och Ylitornio. Några undersökningar 
för utredning av dessa översvämnings
situationer har icke verkställts. Då sagda 
älv är en gränsflod, kunna åtgärder för 
undanröjande av översvämningsskador ej 
vidtagas utan vederbörlig överenskommelse 
med grannstaten. Irm·an förhandlingar i 
sådant syfte inledas, bör dock preliminärt 
undersökas, vilka förutsättningar som före
finnas för översvämningssituationernas un
dooröjan~. I etnlighet hä'I'Ined föreslås, att 
en preliminär undersökning i och för upp
rensning av Torneälv i Turtola, Ylitornio 

Arbete 

1. .Anilä,ggning av VuohensaJo fiske- o0h 
nödhrunn å Ladogas kust i Käk~srulmi 
sooken ............................. . 

2. FöJJdju:pning av PusunsaJmi_,........,Tulemajoki 
farued i Ladaga uti Sl:clmi sooken .....• 

3. Anläggning Il/V 'TianrmikQnlahti fiske- o0h 
nödh8illlill å Fineka vikens QStkust .•.. 

4. Anläggning av LKW>lfuoniemi fislrehamn i 
Puuman'kli uti Petsamo .............. . 

5. .A:nläg;gning av båthrygga å Sei,t.skä.r i 
Finska v1ken .... , ...•.........•..... 

6. T:Ull minist·eriets för kommunikationsvä
sendet och allmänna a:nbetena förf.o-

Arbetet 
påbi)rjat 

åt 

1936 

1936 

1937 

1937 

1937 

m. fl. socknar skulle verkställas och att för 
ändamålet skulle för 1938 beviljas 
100,000 mark. 

5. Genom väg- och vattenbyggnadsstyrel
sens försorg hava pack- och andra isbildnin
gar i särskilda vattendrag redan i åratal 
avlägsnats till förekommande av översväm
ningsfara. Då gynnsamma resultat genom 
dessa åtgä.rder ernåtts, föreslås, att väg-l()ch 
vattenbyggnadsstyrelsen skulle till förfo
gande för ändamålet även för nästa år 
ställas ett anslag av 250,000 mark. 

6. Till ministeriets för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena förfogande 
för oförutsedda arbeten samt för nödiga 
undersökningsarbeten föreslås ett belopp 
av 300,000 mark. 

7. Till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
förfogande för undersökningar m. m. före
slås -ett a.nSlag av 150,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
3,600,000 till 6,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 8,549,361: 35 
, 1936 , . . . . . . . mk 6,133,000: -
, 1937 (statsförsl.) ... mk 9,600,000:-

7. Vattenbyggnadsarbeten (reservations
anslag). Under år 193!8 föreslås följande 
vwttenibyggnadsa:r:beten till utwrande: 

Arbetet 
beräknas Kostnads· Tidigare För år 1938 

bliva färdigt tömlag beviljats föreslås 
år m k m k m k 

1938 1,500,000 900,000 600,000 

1938 1,336,000 800,000 536,000 

1941 2,816,000 500,000 100,000 

1939 3,600,000 500,000 624,000 

1938 900,000 350,000 550,000 

gande . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 
7. ;Till.l väg- ooh V~attenbyggnadsstyrelsens 

förlogande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 50,000 
·------------------------------------------------~--Summa mk. 2,660,000 

l. Anläggning av Vuohensalo fiske- och 
nödhamn å Ladogas kust i Käkisalmi soc-

ken. För arbetet har tidigare bevi'ljats 
900,000 mark. För dess fullbordande före-
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slås för nästa år 600,000 mark, utgörande. 
återstoden av kostnadsförslaget, som slutar 
å 1,500,000 mark. 

2. Fördjupning av Pusunsalmi-Tulema
joki farled i Ladoga. För arbetet har i 
statsförslagen för senaste och innevarande 
år beviljats sammanlagt 800,000 mark. 
För dess slutförande föreslås för nästa år 
536,000 mark, utgörande återstoden av 
kostnadsförslaget, som . slutar å 1,336,000 
mark. 

3. Arrläggning av Tammikonlahti fiske
och nödhamn å Finska vikens ostkust. För 
arbetet, som enligt kostnadsförslaget dra
ger en kostnad av 2,816,000 mark, har in
nevarande år ·beviljats 500,000 mark. För 
dess fortsättande föreslås för nästa år 
100,000 mark. 

4. Anläggning av KaUioniemi fiskehamn 
i Pummanki uti Petsamo. Kostnadsförsla
get för arrläggning av Kallioniemi fiske
hamn i Pummanki slutar å 3,600,000 mark. 
För arbetets påbörjande har i utgiftsstaten 
för innevarande år 'beviljats 500,000 mark. 
För dess fortsättande föreslås för nästa år 
624,000 mark. 

5. Anläggning av båtbrygga å Seitskär 
i Finska viken. För arbetets påbörjande 
har tidigare av reservarbetsmedel bevil'jats 

350,000 mark. För dess slutförande före
slås för nästa år 550,000 mark, utgörande 
återstoden av kostnadsförslaget, som slutar 
å 900,000 mark. 

6. Till ministeriets för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena förfoganqe 
föreslås samma belopp som senaste år eller 
200,000 mark. 

7. Till väg- och vattenbyggnadsstyrel
sens förfogande för undersökningar och 
oförutsedda utgifter föreslås ett lika stort 
anslag som senaste år eller 50,000 mark. 

Momentet förblir oförändrat vid 
2,660,000 mark. 

År 1935 (boksl.) ....... mk 2,910,000:---' 
, 1936 , ....... mk 3,593,000:-
, 1937 (statsförsl.) .... mk 2,660,000:-

IV. Arbetslöshetens lindra:nde. 

1. Icke inkomstbringande kapitalutgifter 
för arbetslöshetens lindrande, till statsra.
dets förfogande (förslagsanslag). Härun
der observeras för arbetslöshetens lindrande 
ett förslagsanslag av 18,000,000 mark. 

År 1935 (boksl.) mk 35,000,000: -
, 1936 , mk 50,000,000:-
, 1937 (statsförsl.) mk 18,000,000:-
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Jämförande t31blå över utgifterna under 20 huvudtiteln, sammanstäNda kapitelvis 
för åren 1935-1938. 

Kapitel 

I. Grundarrskaffningar 
Minist. för inrikesärendena 
F örsvarsminist. . ........ . 
Undervisningsminist. . .. . 
Lantbruksminist. . ...... . 
Minist. för komm. o. a!lm. 

arb .................. . 
Handels- o. industriminist. 

Il. Nybyggnader 
Minist. for utrikesärendena 
Justitieminist. . ........ . 
Minist. för inrikesärendena 
Finansminist ............ . 
Försvarsminist .......... . 
Undervisningsminist. . .. . 
Lantbruksminist ........ . 
Minist för komm. o. allm. 

arb .................. . 
Handels- o. industriminist. 
Socialminist. . ......... .. 

III. Särskilda allmänna ~rbeten 
Justitieminist. . ........ . 
Lantbruksminist. 
Minis. för komm. o. allm. 

Utgift 
år 1935 

Utgift 
år 1936 

i j Förslag för år 1938 

l statsförslaget 'l l 
.l 

är 1937 Ökning + eller Summa 
j minskning -

4,049,336: 90 4,858,666: 90 6,468,000 + 1,332,000 7,800,000 
207,506,489: 40 222,343,859: 75 223,668,000 -- 6,168,000 217,500,000 

764,228: 80 1,467,869: 15 2,585,000 - 1,232,300 1,352,700 
3,079,976: 95 4,786,577: 90 1,156,500 + 3,814,500 4,971,000 

3,718,389: 95 
1,012,929: 90 

7,453,000: -
3,545,000: -

20,538,619: 40 
33,000:-

24,484,930: 75 
20,654,972: 45 
6,761,473: 60 

100,000:-
8,543,625: 35 

419,000:-

5,803,000: -
1,459,890: 60 

3,134,721: 50 
4,484,673: 40 

25,542,380: -

31,373,625: 25 
16,473,000:-
6,225,981: 40 

14,630,000:-

43,344,000: --
2,435,000: ·-· 

500,000:--
26,427: 55 

i 

4,925,000 + 75,000 
1,924,000 - 1,082,000 

3,900,000 
24,535,000 

500,000 
23,000,000 
12,324,200 
11,174,000 

487,000 

- 2,375,000 
- 6,004,500 
- 150,000 
- 4,500,000 
+13,446,300 
+ 1,621,000 
+ 4,493,000 

8,959,000 - 2,809,000 
900,000 + 3,588,000 

4,500,000 
1,400,000 + 1,600,000 

5,000,000 
842,000 

1,525,000 
18,530,500 

350,000 
18,500,000 
25,770,500 
12,795,000 
4,980,000 

6,150,000 l 
4,488,000 

4,500,000 
3,000,000 

arb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,448,262: 50 93,892,286: 60 113,098,900 - 6,238,900 106,860,000 
IV. Arbetslöshetens lindrande . . 35,000,000:- 50,000,000:- 18,000,000 - 18,000,000 

Summa l 421,113,235: 95 l 532,781,960:- l 463,504,600 l - 589,900 l 462,914,700 
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I statsförslaget föreslagna löneförhöjningar för statens 
tjänstemän och befattningshavare. 

1. Avlöningar. 

2 slottstjänalie a 1,500: -
4 vaktmästare a 1,500: -

1. Avlöningar. 

Första Huvudtiteln. 
Republikens President. 

li. PresidenteJllS ,bostäder. 

Nuvarande lön 

21,000:-
19,500:-

Ny lön 

22,500:-
21,000: _:... 

Fö:rihöjning av åldersti!Hägg 

II kap.: .10,400: -

llil. Presidentens ka.nslli. 

Nuvarande lön 

l V'a:ktmästarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,500: -
Ny lön 

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

III kap.: 1,700:
l Ht.: 12,100:-

Fjärde Huvudtiteln. 

'f'illägg 

3,000:-
6,000:-

9,000:-

1,400:-

10,400:-

Tillägg 

1,500:-

1,500:-

200:-

1,700: _::_ 

Statsr.,dets kansli och till . detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Sta.tsritdets kansli. 
1. Kansliet, avlöningar. 

Nuvarande ]Jön 

l extra notarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,500: -

Ny lön 

27,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

l kap.: 1,700. 

3217-37 

Tillägg 

1,500:-

1,500:-

200:-

1,700:-

66 
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n. statistiska centralbyrån. 
1. Avlöningar. 

Nuvarande lön Ny lön 

3 statistikerbiträden av högre avlöningsklass 
a I,5oo: ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I9,5oo: - 21,000: ....-'.. 

Förhöjning ·av ålderstillägg 

II kap.: 5,300: -

m. Statsride<ts pub1ik1a.tion81f'ör.råd. 
1. Avlöningar. 

N uvarande lön 

2 expeditionsbiträden a 1,~00: - 19,500:-
Ny lön 

21,000:-

Förhöjning av Mderstillägg 

HI kap.: 3,500: -

:W. Riksdagens bibliot.elk. 
1. Avlöningar. 

N uvarande lön 

l v~ktmästare . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 19,500:-
Ny lön 

21,000:-

Fövhöjning av ålderstillägg 

IV kap.: 1,800: -
4 H t.: 1·2,300 

Femte Huvudtiteln. 

Tillägg 

4,500:-

4,500:-

800:-

5,300:-

Tillägg 

3,000:-

3,000:-

500:-

3,500:-

Tillägg 

1,500:-

1,500:-

300:-

1,800:-

Ministeriet fiJr utrikesärendena och till detsamma hörande för
valtningsgrenar. 

I. Ministerlet f6r 1l~dena.. 
1. Avlöningar. 

N uvaran.de lOn 

1 notatie .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 2·5,500:-
Ny lön 

27,000:-

Fö11höjning av ålderstillägg 

I kap.: 1,700:-
5 Ht.: 1,700:-

Tillägg 

1,500:-

1,500:-

200:-

1,700: --
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Sjätte Huvudtiteln. 

Justitieministeriet, domstolarna, statsåklagarna och till justitieministeriet 
hörande förvaltningsgrenar. 

I. Justiltieministeriet. 
1. Avlöningar. 

2 fångvårdsin8pektörer ( fångvårdsa vdelnin-
gen) a 6,000:- ................... . 

2 byråchefsadjointer (straffregisterbyrån) 
a 4,500:- ......................... . 

l aktuarie (statistiska byrån) ......... . 
4 notarier a 1,500: - ................. . 
3 äldre biträdande reg.istrilltorer (straffre-

gisterbyrån) a 1,500: - ............. . 

Nuvarande lön 

63,000:-

52,500:-
30,000:-
25,000:-

19,500:-

Ny lön 

69,000:-

57,000:-
3•6,000:-
27,000:-

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 42,500: -

Il. Högsta domstolen. 
1. Avlöningar. 

Nuvarande lön 
6 yngre justitiesekreterare 1av högre avlö-

nir1gskl1a&s a 6,000:- . . . . . . . . . . . . . . . . 63,000:-
6 yngre justitiesekreterare av lägre avlö-

ningskloass a 6,000:- . . . . . . . . . . . . . . . . 57,000:-

Ny lön 

69,000:-

63,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

II kap.: 81,000: -

1. Avlöningar. 
Nuvarande lön 

4 yngre förvaltningssekreterare av högre 
avlöningsklass a 6,000: - . . . . . . . . . . . . 63,000: -

5 yngre förvaltningssekreterare av lägre 
avlöningsklass a 6,000: - . . . . . . . . . . . . 57,000: -

Ny lön 

69,0'00:-

63,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

III kap.: 59,500:-

Tillägg 

12,000:-

9,000:-
6,000:-
6,000:-

4,500:-

37,500:-

5,000:-

42,500: --

Tillägg 

36,000:,-

36,000:-

72,000:-

9,000:-

81,000:-

24,000:-

30,000:-

54,000:-

5;500: -

59,500:-
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IV. Hovrätterna. 
1. Avlöningar. 

3 advomaJtfiskaler a 6,000:- ......... . 
24 notarier a 4,500: - ............. ~ ... . 

Nuvarande lön 

57,000:-
39,000:-

Ny lön 

63,000:-
43,500:-

Förhöjning av ålderstil'lägg 

IV kap.: 146,000:-
6 Ht.: 329,000:-

Sjunde Huvudtiteln. 

Till.äg,g 

18,000:-
108,000:-

126,000:-

20,000:-

146,000:-

Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för inrikesärendena.. 
1. Avlöningar. 

l ingenjör (sj öbevakningSISektionen) 
l kammarförvam;t (allmänna av:delningen) 
3 notarier a 1,500: - ................. . 
l kanslilb1träde (avdelningen för gränsbe-

vakningsärenden) ................... . 

Nuvarande lön 

52,500:-
39,000:-
2·5,500:-

19,500:-

Ny lön 

57,000:-
43,500:-
2'7,000:-

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 16,500: -

n. Länsstyrelserna.. 
1. Avlöningar. 

3 läinsråd {f. d. aandssekreterare) (Nylands, 
Åbo och Björneborgs samt Viborgs län) 
a 6,ooo:- ......................... . 

3 länskamrerare (Nylands, Å'bo <lCh Björ-
neborgs samt Viiborgs län) a '6,000:-

l äldre landssekreterare .......... \ .... . 
8 äldre landssekreterare a 4~500: - .... ' 
6 länsnotarier a 3,000: - ............. . 
l Iänsnotal\ie ......................... . 
2 k.ammarförvam.ter a 3,000:- ......... . 
5 länsregistratorer a 1,500: - ......... . 
l huvudbokförare ..................... . 
l biträdande ookförare ................ . 
2 äldre kansiiibiträden a 1,500:- ..... . 

N uvarande lön 

69,000:-

63,000:-
57,000:-
52,'500:-
3.6,000:-
33,000:-
3'6,000:-
2.8,500:-
28,500: --
211,000:-
19,500: -

N;r lön 

75,000:-

69,000:-
63,000:-
57,000:~ 

39,000:-
36,000:-
39,000:-
30,000:-
30,000:-
2~,600:

Wl,OOO:-

Förhöjning av ålderstil!lägg 

II kap.: 130,500:-

Till.ägg 

4,500:-
4,500:-
4,500:-

1,500:-

15,000:-

1,500:-

1,6,500:, ~ 

Till.ägg 

18,000:-

1·8,000:-
6,000:-

36,000:-
18,000:-
3,000:-
6,000:-
7,500:-
1,:500:-
1,t500:-
3,000:-

118',500:-

12,000:-

130,500:-



m. Häradenas förvaltning och lantpolisen. 

4. Länsmännens och lantpolisens amlöningar. 

11 överkonstaplar a 1,500: - . . ........ . 
12 överkonstaplar a 1,500: - .......... . 
För utjämning 'av lantpolisens avlöningar 

Nuvarande lön 

21,000:-
19,1500:-

Ny lön 

22,600:-
2'1,000:-

Förhöjning av atderstil.lägg 

III kap.: 258,000: -

W. Städemws po&inrättningar. 

Polisen i städerna. 
1. Avlöningar. 

32 överkonstaplar a 1,500: - ......... . 
33 överkonstaplar a 1,500: - ......... . 
3 inspektionskonstaplar a 1,500: - ... . 
2 inspektionskonstaplar a 1,500: - ... . 

133 äldre konstaplar a 1,500: - ....... . 

N uvarande lön 

22,1500:-
21,000:-
21,000:-
19,'500:-
19,600:-

Ny lön 

24,000:
,22,600':-
22,500:-
21,000:-
21,000:-

Polisinrättningen i Helsingfors •) ................................. . 

Förhöjning av ålderstillägg 

l: 732,500: -

Polisen i förstäderna. 
5. Avlöningar. 

N uvarande lön 

5 äldre konstaplar a 1,500:- . . . . . . . . . 19,500:-

5: 7,500:-
IV kap.: 740,000:-

Ny lön 

21,000:-

Tillägg 

16,500:-
18,000:-

200,000:-

234,,500:-

23,500:-

258,000:-

Tillägg 

48,000:-
429,500:-
4,WO:-
3,000:-

199,'500:-

304,500:-

360,900:-

665,400:-

67,100:-

732,500:-

Tillägg 

7,500:-

7,500:.-

*) Förhöjningarna vid •po.lunnrii.ttningen i Helsingfors iOIIlnäm.nas i motiveringen tHI. 7 Ht. 
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XIV. Allmänna sjuilrous.et i Helsingfors. 
1. Avlöningar. 

14 assistentläkare a 3,000:- .......... . 
l översköterska .............. · ........ . 
l överbarnmorska .... ' ............... . 
7 översköterskor a 1,500: - ........... . 

Nuvarande lön 

30,000:-
21,000:-
21,000:-
19,500:-

Ny lön 

33,000: _, 
22,500:-
22,500:-
21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

XIV kap.: 56,900:-

Tillägg 

42,000:-
1;&00:-
1,500: ~ 

10,500:-

55,500: ---

1,400:-

56,900:-

XV. Länslasaretten och allmänna sjukhusen samt sjukhusen för veneriska 
sjukdomM. 

1. Avlöningar. 

l översköterska (länssjuk!huset i Viborg) .. 
l öve11sköterska ('länssjuk!huset i Åbo) .... 
l öve11sköterska (länssjukhuset i Björne-

lborg) .............................. . 
l översköterska ( länssjukhuset .i Kuopio) 
5 översköterskor ( St Michel, V asa, Uleå

·borg, Sordava1a och Tammerfors) a 
1,500:- ........................... . 

Nuvarande lön 

22,500:-
19,500:-

19,500:-
19,500:-

19,·500:-

Ny lön 

24,000:-
22,500:-

22,500:-
21,000:-

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

XVI. Tuberkuil!ossana.torierna. 
1. Avlöningar. 

l översköterska (Halila sanatorium) 

Nuvarande lön 

19,'500:-

Ny lön 

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

XV'I kap.: 1,700: -

Tillägg 

1,500:-
3,000:-

3,000:-
1,500:-

7,:500:-

116,500:-

1,700:-

18,200:-

Tillä~g 

1,500:-

1;50(): -

200:-

1,700:-



XVI . .A!U!~ter för smoos- och nervsjuka. 

1. A v löning aP. 
Nuvarande lön 

l ekonom (Lappvik.s sjukhus) . . . . . . . . . . 28,500: -
3 öve~köterskor (Lappvik, Pitkäniemi och 

Ny lön 

30,000:-

F'agernäs) a 1,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000:- 22,500:-

1. Avlöningar. 

l föreståndarinna 
l 
l 
l 

" 
" 
" 

Fö~höjning av ä!lderstil:lägg 

XVII k>ap.: 6,600: -

XVII. Sjuksik:ötersikeundervisningen. 

Nuvarande lön 

28,500:-
24,000:-
22,.5.00:-
21,000:-

Ny lön 

30,000:-
2'5,'500:-
24,000:-
22,500:-

Förhöjning av ålderstillägg 

XVIII kap.: 6,·600: -

XX. Medieindsityrelsens laiboratorier och vaccindepån. 

5. Avlöningar. 

l biträde 

statens rättskemiska, laboratorium. 

Nuvaramde lön 

22,500:-

XX kap.: 7,500:-
7 H t.: 1,242,500:-

Ny lö:r:t. 

30,000:-

527 

Tilläg.g 

1,500:-

4,500:-

6,000:-

600:-

{),600:-

Tillägg 

1,500:-
1,500:-
1,:500:-
1,500:-

6,000:-

600:-

6,600:-

Tillii.gg 

7,500:-

7,:300: ....:._ 
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Attonde Huvuddtel.n. 
Finansministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar._ 

1. Avlöningar. 

3 notarier a 1,500: -

r. Fimnsministeriet. 

Nuvaram.de lön 

25,500:-
Ny lön 

27,000~-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 4,800:-

II. St91tskonrooret. 
1. Avlöningar. 

Nuvaram.de lön Ny lön 

5 kontorsbiträden av I avlöningsklass a 
1,500:- .................... ' ...... . 19,500:- 21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

II kap.: 8:300: -

m. TuHstyrelsen. 
1. Avlöningar. 

Nmaran.de lön 

l kamrerare ( räkenskapsav delningen) .. 431500: -i-
4 bokJhå:llare (statistiska kontoret) a 

1,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19;500:-

Ny lön 

48,000:-

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

III 'kap.: 11)'600: - ··· 

· 1. Avlöningar. 

7 ;tuUförvaltare a 4,500: ~ ............. . 
5 tullförvaltare a 3,000: - ............. . 

N uvarande lön 

39,000:-
33,000:-

Ny lön 

43,500:-
36,000:-

För·höjrn.ing av ålderstillägg 

IV m31p.: 51,200: -

Tililägg 

4,500:-

4,500:-

300:-

4,800:-

Tillägg 

7,500:-

7,500:-

800:-

8,300:-

Til!liigg 

4,500:'-

6,000:-

10,500:-

1,100:-

11,600:-

Tillägg. 

31,500:-
15,000:-

46,500:-

4,700:-

51,200:-



VI. Starens revisions:Yierk. 

Nuvara.nde lön Ny lön 
8 revisionsbiträden av I avlöningsk,lass a 

1,500: - . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,500: - 21,000:-

Förhöjning av ålderstHlägg 

VI kap.: 13,200: -
8 Ht.: 89,100:-

Nionde Huvudtiteln. 
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Tillägg 

12,000:-

12,000:-

1,200:-

13,200:-

Försvarsministeriet och till detsamma höranda förvaltningsgrenar. 

I. Föm:varsmimsllleriet. 
1. Grundlöner. 

l 1byråchef (t~kniska avdelningen) ..... . 
l byråchef (lfälttygmäStaravdelningen) .. 
l äldre byråsekreterare ( centralavdelnin-

gen) ............................... . 
8 byråstabsofficerare a 4,500: - ....... . 
2 militärattMMer a 4,500:- ......... . 
3 ingellljörer a 4,500: - ............... . 
l äldre ,byråsekretevare (tekniskJa avdel-

ningen) ............................ . 
2 äldre kanslibiträden a 1,500: - ..... . 

Nuvaroode lön 

57,000:-
57,000:-

43,500:-
48,000:-
48,000:-
43,500:-

43,500:
l!J,500:-

Ny lön 

63,000:-
63,000:-

48,000:-
5:2,500:-
52,500:-
48,000:-

48,000:-
21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg (9 H t. I: 3) 

I kap.: 90,750:-

FöMw.rsmasteriet. 

Ii[. Avlöningsu~gifrter. 

1. Grundlöner. 

l fältprost ......................... . 
110 ma;jorer a 4,500: - ............... . 

150 kaptener a 4,500: - ............... . 
3 sanitetskaptener a 4,500: - ....... . 
4 veterinärkaptener a 4,500: - ...... . 

925 fältväJblar och båtsmän a 1,500: - .. 
10 radiotelegrafi,ster a 1,500: - ....... . 

}80 flygmaskinsmekaniker a 1,500: -

3217-37 

Nuvarande lön 

63,000:-
48,000:-
39,000:-
39,000:-
39,000:-
21,000:-
21,000:-
19,500:-

Ny lön 

69,000:-
52,500:-
4!3,500:-
43,500:-
43,500:-
22,500:-
22,500:-
21,000:-

Til!liigg 

6,000:-
6,000:-

4,500:-
36,000:-
9,000:-

13,500:-

4,500:-
3,000:-

82,500:-

8,250:-

90,750:-

Tillägg 

6,000:-
495,000:-
225,000:-
13,500:-
18,000:-

1,387,500:-
15,000:-

270,000:-

67 
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18 montörer a 1,500:- ............. .. 
3 översköterskor vid militämjukhuset a 

1,500:- ......................... . 
l lagerförvaltare .................... . 
l ibl'latidmästaxe ..................... . 

Nuvaram.de lön 

19,500:-

19,500:-
19,500:-
19,500:-

1: 2,464,500:-

Ny lön 

21,000:-

21,000:-
21,000:-
21,000:-

Tillägg 

27,000:-

4,500:-
1,500:-
1,500:--

2,464,'500: -

3. Särskt'lda tilläggsbetalningar ock arvoden åt vi.karier (:förslagsanslag). 
Förhöjningar av ålderstillägg på grund av under ::föregående moment 

:föreslagna löne:förhöjnin~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,000: -
Personli~ lönetillägg a 200 mk i månaden åt officerare, som 'be-

härska utländska språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000:-

1. Avlöningar. 

16 militärinstruktörer a 1,500: -

3: 346,000:-
II kap.: 2,:810,500:-

N uvaram.de lön 

21,000:-
Ny Jön 

22,500:-

Fö:rihöjning av Mdel'stitlägg 

För erläggande av gränstraktstillägg . . . . . ........................ . 

XIV kap.: 226,400:-
9 Ht.: 3,127 ,'650: -

Tionde Huvudtiteln. 

346,000:-

Tillägg 

24,000:-

24,000:-

2,400:-

26,400:-
200,000:-

226,400:-

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

1. Avlöningar. 

3 notarier a 1,500: -

I. Und~et. 

Nuvaram.de lön 

25,500:-
Ny lön 

27,000:-

Förhöjning av ålderstHlägg 

I kap.: 5,000:-

Tillägg 

4,'500:-

4,500:

:500:-

5,000:-



m. Grekisk-lm.tolska. kyrkan. 
Grekisk-katolska kyrkosamfundets kyrkostyrelse. 

1. Avlöm'ngar. 
N uvaram.de ]JÖin 

Ärkebiskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,000: -

Ny lön 

69;ooo:-

Förhöjning av ålderstillägg 

1: 6,600:-

Grekisk-katolska kyrkosamfundets övriga utg~fter. 

13. Grekisk-katolska församlingen i Petsamo. 
Kl<>ckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000: -

13: 2,000:
III kap.: 8,600: -

w. Belsingfors uni:vemtet. 
1. Avlöningar. 

Kanslers 181I'Vode ...................... . 
14 assistenter a 7,500:- ............. . 
6 assistenter a 4;500: - ............. . 

36 assistenter a 1,500:- ............. . 
l assistent vid pat. anat. inrättningen 
l observa.tör v,id a.stron. observatoriet .. 

N uvaram.de lön 

22,720:-
28,500:-
25,500:-
22,500:-
14,400:-
22,500:-

IV kap.: 225,400: -

V. Sko1srty:relsen. 
1. Avlöningar. 

Nuvararule Hm 

l ;registrator (avdelningen ·för läTdomsslko-
lorna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000:-

10,000:-

Ny lön 

39,000:-
36,000:-
30,000:-
24,000:-
36,000:-
24,000:-

Ny lön 

2·5,500:-

Föihöjning av ålderstillägg 

V kap.: 1,700:-

531 

Tillii.gg 

6,000:-

6,000:-

600:-

6,600:-

2,000:-

2,000:-

Tillägg 

16,280:-
105,000:-
27,000:-
54,000:-
2J.,600:-
1,500:-

225,380:-

Tililägg 

1,500:-

1,500:-

200:-

1,700:-
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Vii. LWrdomsskolorn.a,. 

Lyceer med paralle};la linjer. 

11. Avlöningar oc~ tjänstgöringsarvoden. 
N uvarllilllde lön 

20 gymnastiklärare vid samlyceum a 
1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500: -

20 gymnastikläraTinnar vid samlyceum a 
1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500: -

3 gymnastikläraTe vid du:l:fuel!Jyceum a 
'1,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500:-

3 gyiliUliastiklärare vid ,samlyceum a v ny 
typ a '1,500:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500:-

3 gymnastiklärariooor vid samlyceum av 
ny tYiP a 1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500: -

4 gymnastiklärare vid lyceum 'av ny typ 
a 1,5oo: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500: -

Ny lön 

30,000:-

30,000:-

30,000:-

30,000:-

30,000:-

30,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

11: 87,500: -

M elZanskolorna. 

16. Avlöningar ock tjänstgöringsarvoden. 
N uvara;nde lön 

10 gymnastiklärare vid mellanskola a 
1,500:- . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 21,000:-

10 gymnastiklärarinnor vid mellanskola a 
1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000: -

Ny lön 

22,500:-:-

22,500:-

Förhöjning av ålderstillrugg 

16: 33,000:-

Flicklyceerrl,(l, ock flickskolorna. 

21. Avlöningar ock tjänstgöringsarvoden. 
N uvarande lön 

12 gymnastiklärarinnor vid :flickskola a 
1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,500: -

Ny lön 

27,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

21: 19,800: -
VI kap.: 140,300: -

30,000:-

30,000:-

4,500:-

4,500:-

4,500:-

6,000:-

79,500:-

8,000:-

87,500:-

Tillägg 

15,000:-

15,000:-

30,000:-

3,000:-

33,000:-

Ti1lä.gg 

18,000:-

18,000:-

1,800:-

19,>800:-



VIrr. Fo:mmkoleväsendet. 

Peoogogiska högskolan i Jyväskglä. 

1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 

2 professorer av högre avlöningsklass a 
6,000:- ........................... . 

2 professorer av lägre avlöningsklass a 
6,000:- ........................... . 

l lämre i huslig elkon'Omi ............. . 
l .trädgärdsmäst81re ................... . 

Nuvarande loo 

69,000:-

63,000:-
30,000:-
24,000:-

Ny lön 

7·5,000:-

69,000:-
33,000:-
25,500:-

Förhöjning av ålderstill~g 

1-: 31,400:-

Lägre folkskoleseminarierna. 

12. Avlöwingar och tjänstgöringsarvoden. 

Nuvarande lön Ny lön 

l föreståndare (lägre folkskoleseminariet i 
Tava.stehus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000: - 52,500:-

Förhöjning av älderstiHägg 

1. Avlönmgar. 

3 arkivarier a 6,000: ~ 

12: 5,000:
VII kap.: 36,400: -

XI. Statsarkivet. 

N uvaran.de lön 

57,000:-
Ny lön 

63,000:-

Fölfuöjning av ålderstillägg 

XI bp.: 19,800: -

533 

12,000:-

12,000:-
3,000:-
1,500:-

28,500:-

2,900:--:-

31,400:-

4,500:-

4,500: _:_ 

500:-

5,000:..:..... 

Tillägg 

18,000:-

18,000:-

1,800:-

19,800:-
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XV. Särskiilda anslag. 

Nuvar31Ilide Lön 

6. Förbättrande av timarvodena vid lär
domsskolorna, seminarierna och abnorm-

1,155~-} 
1,190.-

skolorna ........................... . 980:-
XV kap.: 2,400,000: -
10 :Ht.: 2,837,200: ___:_ 

Elfte Huvudtiteln. 

Ny lön 

1,400:-

1,225:-

Tillägg 

2,400,000: -

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

1. Avlöningar. 

5 notarier a 1,500: -

I. Lantbl'!1llk!sministeriet. 

Nuvar31Ilide lön 

25,500:-

Ny lön 

27,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 8,300: -

1. Avlimingar. 

3 yngre ingenjörer (avdelningen. för skif-
tesväsendet) a 4,500: - ............ . 

l sekreterare ......................... . 
3 yngre ingenjörer (avdelningen för kart-

ve:r~ksarbetare) a 4,500: - ......... . 
12 äldre kamritare a 1,500: - ......... . 
l registrator ......................... . 

N uvaroode lön 

48,000:-
48,000:-

43,500:-
21,000:-
24,000:-

Ny lön 

52,500:-
52,'500:-

48,000:-
22,'500:-
25,500:-

Förhöjning av Mderstillägg 

1. Avlön~'ngar. 

l 1inspektör ,för huslig ekonomi 

HI kap.: 56,100: -

VI. Lanitbl'Uila!styrelsen. 

N uvara.n.de lön 

33,000:-

Ny ~lön 

36,000:-

Förhöjming av ålderstillägg 

VI ~mp.: 3,300: -

Tillägg 

7,1500:-

7,500:-

800:-

8,300:-

Tillägg 

13,500:-
4,500:-

13,500:-
118,000: -
1,500:-

511,000:-

5,100:-

56,100:-

Ti.llii.gg . 

3,000:-

3,000:-

300:-

3,300:-



Exportkantroll av lantbruksprodukter. 
9. Avlöningar. 

N uvara.nde lön Ny lön 

l yngre smörproberare (kontrollstationen i 
.Å!bo) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000: - 27,000:-

Föl'lhöjning <av ålderstillägg 

IX kap.: 3,300: -

JWI!I[, Den ,privata skog'SbuhätJnmngen. 

Den forstliga undervisningen. 
11. Avlöningar. 

Nuvarande lön Ny lön 

4 föreståindare V•id forstskola a 4,500:- 48,000:- 52,500:-
4 forstmästare 

" " 
a 9,000:- 39,000:- 48,000:-

4 ,lärare 
" " 

a 3,000:- 3'3,000:- 36,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

X:VIII kap.: 70,800: -

XX. Meteorologiska centJ:'Iall:anstall.ten. 
1. Avlöningar. 

Nuvanmde lön 

l yngre biträde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000: -
Ny lön 

36,000:-

1. Avlöningar. 

2 yng.re statsgeodeter a 4,500:-

Fö~höjning av ålderstillä.gg 

XX loo.p.: 3,300: -

N uvarande lön 

43,500:-
Ny lön 

48,000:-

Förhöjning av ä!lderstiHägg 

XXI kap.: 9,900: -
11 Ht.: 155,000: -
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Tillägg 

3,000:-

3,000:-

300:-

3,300:-

Tillägg 

18,000:-
36,000:-
12,000:-

66,000:-

4,800:-

70,800:-

Tillägg 

3,000:-

3,000:-

300:-

3,300:-

Tillägg 

9,000:-

9,000:-

900:-

9,900:-
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Tolfte Huvudtiteln. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till 

detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

:Mindsteriet för klommunikaJtionsväsendet och allmänna. arbetena. 

1. Avlöningar. 

4 notarier a 1,500: -

Nuvarande lön 

2:5,500:-

Ny lön 

:27,000:-

FöDhöjning av ålderstillägg 

I ka;p.: 6,600: -

IV. Hydrogmfis~a byrån. 

1. Avlöningar. 

3 •biträdande hydrografer a 4,500: -
4 ri:tar.e a 1,500: - ................... . 

N uvarande lön 

43,500:-
19,500:-

Ny lön 

48,000:-
21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

IV kap.: 21,500: -

Vii. Byggnadsstyreilsen. 

1. Avlöningar~ 

l övel'laJrkite'kt ......................... . 
l överingeDJjör ........................ . 
l registrator ........................... . 

Nuvarande lön 

69,000:-
69,000:-
19,500:-

Ny lön 

715,000:-
7·5,000:-
21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

VI kap.: 14,900:~ 
12 Ht.: 43,000:-

Tillä;g.g 

6,000:-

6,000:-

600:-

6,,600:-

Tillägg 

1'3,500:-
6,000:-

19,500:-

2,000:-

21,500:-

Tillägg 

6,000:
'6,000: -
1,500:-

113,500:-

1,400:-

14,900:-
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Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Handels- och in:dus:trirministeriet. 
1. Avlöningar. 

2 extra notarier a 1,500: -

N uvarande 1ön 

25,500:-

Ny lön 

27,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 3,300~ -

11. Sjöfartsstyrelsen. 
1. Avlöningar. 

l kamrerare (kansliavdelningen) ....... . 
l aktuarie (kansliavdelningen) ......... . 
l maskininspektör (lots- och fyravdelnin-

gen) ............................... . 
l !biträdande gasmästare (lots- och fyrav-

delningen) ............. , ........... . 

Nuvarande 1ön 

48,000:-
39,000:-

30,000:-

19,500:-

Ny lön 

52,500:-
43,500:-

33,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

H kap.: 14,900:-

m. Sjöfarts~ och lotsfördelningarna. 

Lotsfördelningarna. 
3. Avlöningar. 

Nuvarande lön 

7 iotsfördelningschefs.a&sistenter a 3,000: - 20,000: -
Ny 1ön 

3:3,000:-

Föl'höjning av åldersti>l!lägg 

III kap.: 23,100: -

lV. Sjöfa.r,tsväsen.dets fa.rtyg. 
1. Avlöningar. 

7 befälhavare av III kl. a 3,000:-
3 styrmän av II kl. a 1,500: - ....... . 

3217-37 

Nuvarande lön 

33,000:-
25,500:-

Ny lön 

36,000:-
27,000:-

Ti.lliiJgg 

.3,000:-

300:-

3,300:-

Tillägg 

4,'500:-
4,•500:-

3,000:-

1,500:

,13,500:-

1,400:-

14,900:-

Tinägg 

21,000:-

211,000:-

2,100:-

23,100:-

Tillägg 

211,000:-
4,500:-

68 
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l stymn.an av HI kl. ................. . 
5 styrmän av IV kl. a 1,500: - ....... . 

16 maskinmästare av v kl. a 1,500:- .. 
lO styrmän oCh äldre iyrvaiktare a 1,500: -

N uvarande 1ön 

22,500:-
19,500:-
19,'500:-
19,500:-

Ny lön 

24,000:-
21,000:-
21,000:
,21,000:-

Föl"höjning av ålderstiHägg 

IV kap.: 80,900:-

m. Sjöfa.rt.slärOV!ei'ken. 
1. AvlöningM. 

Förhöjning av timarvodena 
VII kap.: 20,000: -

1. Avlöningar. 
N uvarande lön 

l sekreterare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,500: -

Ny lön 

48,000:-

Förhöjning av ålder.stiUägg 

VIII kap.: 5,000:-

IX. övrig teknisk undervdlsnmg. 

Tillägg 

1,500:-
7,500:-

24,000:-
15,000:-

73,500:-

7,400:-

80,900:-

20,000:-

Tillägg 

4,500:-

4,500:-

500:-

5,000:-

Tekniska Uiroverkets i Tammerfors och industriskolo?mas ovnga utgifter. 
15. Förhöjning av timarvodena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000: ·-

IX kap.: 350,000:-
13 Ht.: 497,200:-

Fjortonde Huvudtiteln. 

Socialministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Socia.lmin.isteriet. 
1. Avlöningar. 

l !bitr. inspektör (a11betsavdelningen) 
2 notarier a 1,500: - ................. . 

Nuvarande lön 

48,000:-
2'5,500:-

Ny lön 

52,500:-
27,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

I kap.: 8,300: -
14 Ht.: 8,300:-

Tillägg 

4,500:-
3,000:-

7,'500:-

800:-

8,300:-
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Adertonde Huvudtiteln. 

statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Statsjärnvägarn~ 

I. Järnvägsstyrelsen. 
1. Avlöningar. 

l ark1tekt av I kl. 
l chelf för ,förrådsbyrån .............. . 
8 notarier ä. 4,500: - ............... . 
l cregistra:tor . . ...................... . 
6 kontrollörer tav I kl., av högre avlö-

ningsklass a 4,500: - ............. .. 
5 kontrollör.er av I kl., av lägre avlö-

ningskloass ä. 4,500: - ............. . 
. 7 konltrollörer av II kl. a 3,000: - ... . 
44 bokförave ä. 3,000: - ............... . 
l byggmästare ....................... . 
l banmästare av I kl. ............... . 

34 kontorsbiträden, av första avlönings-
klass å 1,500: - ................... . 

Nuvarande lön 

57,000:-
52;500:-
43,500:-
39,000:-

43;500:-

39,000:-
36,000:-
33,000:-
30,000:-
27,000:-

21,000:-

Ny lön 

6'3,000:-
57,000:-
48,000:-
43,500:-

48,000:-

43,500:-
39,000:-
36,000:-
33,000:-
28,1500:-

22,500:-

Förhöjning av ålde.rsti'llägg 

I lm p.: 339,900: -

II. Järnvä;ga.rnaos litnjef'örvdtning och driftutgi:fita". 

Personalutgifter. 
1. Avlöningar. 

4 s·ektionslmmrerare a 4,•500: - ...... . 
4 :stationsk!J&SÖrer (RiiJhimäki, La:hti, 

Ul~ålborg och Kuopio) a 3,000: - .. 
16 depåföreståndare av II hl. a 3,000: -
23 bokförare a 3,000:- ............. . 
lO byggmästare ä. 3,000: - ........... . 

333 lokomotivförare av I lkl., av andra tav-
löningskla.ss a 1,500: - ........... . 

Nuvarande lön 

52 ,'500 : -

33,000:-
3'6,000:-
33,000:-
30,000:-

27,000:-

Ny lön 

57,000:-

36,000:-
39,000:-
36,000:-
33,000:-

28,500:-

Tillägg 

16;000:-
4,500:-

36,000:-
4,500:-

27,000:-

22,·500:-
21,000:-

132,000:-
3,000:-
1,500:-

309,000:-

30,900:-

339,900:-

Tillä.gg 

18,000:-

12,000:-
48,000:-
69,000:
·30,000:-

499,500:-
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4 biljettförsäljare av I kl. a 1,500:- .. 
9 vagnmä.sitare av I kl., av andra avlö-

ningskl,ass a 1,,500: - ............. . 
184 överkonduMörer, av andra avlönings-

klass a 1,500:- ................. . 
48 sta,tionsmästare a 1,500: - ......... . 
64 b~ljettförsäljare av H kl., a 1,500: -
44 ställverkskarlar, av första avlönings-

klass a 1,500: - ................. . 
27 växelkarlsförmän laV I kl., a 1,500: -

131 .packmästare av II kl. a 1,•500: - ... . 
52 vågmästare av II kl. a 1;500: - ... . 
81 vagnsr·ev~sorer av I kl. a 1,500: - .. 

327 vagnsrevisorer av I kl. a 1,500: - .. 
29 växelkatlsförmän av II kl. a 1,500: -
18 lokomotivputsarförmän a 1,500: - .. 

338 växelkarlarr av II kl. a 1,500: - ... . 
100 vagnsrevisorer a 1,500: - ......... . 
12 lagermästare, av första avlöningsklass 

a 1,5oo:- ....................... . 
24 lagermästare, av andra av.löningsklass 

a 1,500:- ....................... . 

N uvarande lön 

27,000:-

25,500:-

25,500:-
25,500:-
24,000:-

2:2,ö0():-
2·2,500:-
21,000:-
21,000:-
2;1,00.0:-
21,000:-
21,000:-
21,000:-
19;500:-
19,'500:-

21,000:-

19,500:-

Ny lön 

28,'500:-

27,000:-

27,000:-
2.7,000:-
25;500:-

24,000:-
24,000:-
22,500:-
212,<500:-
22,1500:-
12Q,500:
:22;500:-
22,5()0:
,21,000:-
21,000:-

22,500:-

21,000:-

Tillägg 

6,000:-

13,500:-

.2:716,000:-
72,000:-
96,000:-

616,000:-
40,000:-

196,500:-
78,000:-

12:1,,500: -
4'90 ,,500 : -
43,500:-
27,000:-

5017,000:-
150,000:-

18,000:-

a6,ooo:-
2,l:ll14,500: -

Fäthöjning av ålderstillägg 291,400: -

II kap.: 3,205,900: -

LII. Huvudve:rkstädema. 
1. Avlöningar. 

7 bokför:are a 3,000: - ............... . 
30 arbetsledare a 3,000: - ............ . 
47 undera~betsledare a 3,000:- ....... . 

Nuvarande lön 

3·3,000:-
33,000:-
30,000:-

Ny lön 

36,000:-
36,000:-
3!3,000:-

Förhöjning av ålderstil'lägg 

III kap.: 277,200:-

3,205,900: -

Tillägg 

211,000:-
90,000:-

141,000:-

2152,000:-

25,200:-

2:717,200: -



:W. Trä.Vlal1urörelsen. 
1. Avlöningar. 

N uvarande lön 

l kontrollör 13/V Il kl. 36,000:-
19 bokförare, av högre ·avlöningsklass a 

3,000: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000: -

Ny lön 

39,000:-

36,000:-

Förhöjning av ålderstillägg . 

IV bp.: 66,000: -

P o s t- o c h t e l ·e g r a f v e r k e t. 

V. Post- och telegra.fstyt~elsen. 
1. Avlöningar. 

Nuvarande lön 

l statist1ker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,500: -
l hiträdande kassör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500: -

v kap.: 6,000:-

Ny lön 

48,000:-
30,000:-

541 

Tillägg 

3,000:-

57,000:-

60,000:-

6,000:

!66,000:-

Tillägg 

4,500:-
1,500:-

6,000:-

VI. Post- och te1egl181fstyrelse:ns mjeförva.ltmng och förva.ltningsutgif1ier. 

P ersanalutgift er. 
1. Avlöningar. 

l telefoncentralföreståndare (Helsing-
fors) ............................. . 

l radiostationsföreståndare ........... . 
2 radiostationsföreståndare a 3,000: -

54 it'elegra:fister av III kl. a 1,500: -
27 första ttelegrafrevisorer a 1,500: - .. 
17 andra telegrafrevisorer a 1,500: - .. 
4 ma.Skinmästare a 1,500: - ......... . 
l maskinist a 1,500: - .............. . 
2 montörer av II kl. a 1,·500: - ..... . 

72 postiljoner av I kl. a 1,500: - ..... . 
124 postiljoner av H kl. a 1,500: - ..... . 
15 expeditörer av I !kl. i kupepostdi,strik-

tet å 3,000:- ................... . 
7 expeditörer av II kl. i kupepootdistrik-

tet a 3,000:- ................... . 

Nuvarande lön 

52,500:-
43,500:-
36,000:-
21,000:-
27,000:-
24,000:-
24,000:-
21,000:-
19,500:-
21,000:-
19,500:-

33,000:-

30,000: ~ 

Ny lön 

57,000:-
48,000:-
39,000:-
22,500:-
28,500:-
25,500:-
25,500:-
22,500:-
21,000:-
22,500:-
21,000:-

36,000:-

33,000:-

Til!ägg 

4,500:-
4,500:-
6,000:-

81,000:-
40,500:-
25,500:-
6,000:-
1,500:-
3,000:-

108,000:-
186,000:-

45,000:-

21,000:-
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Nuvarande lön 

20 första bokhållare av I kl. i kupepost-
dis.tri'ktet a 1,500: - . . . . . . . . . . . . . . 27,000: -

33 ,första iboklhåi11are av II ikl. i kupepost-
distr.iktet a 1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . 24,000: -

16 bokhållare 'aV I 'kl. i kupepostdistriktet 
a 1,5oo: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,ooo: -

19 bdkhå:llare av II kl. i kupepostdistrik-
tet a 1,500: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,500: -

Ny lön 

28,500:-

25,500:-

22,'500:-

21,000:-

Förhöjning av ålderstillägg 

VI kap.: 731,000: -

St.a.t ens .s ko g s h u :s h ål l ni ng. 

XX. Forststyrelsen. 
1. Avlöningar. 

Nuvar:mde lön 

2 väg- och vattenbyggnadsingenjörer (in
genjörsavdelningen) a 4,500:- . . . . . . 52,500:-

Ny lön 

57,000:-

För'höjning av ålderstillägg 

XX kap.: 9,900: -

1. Avlöningar. 

4 distriktselhefer a 6,000: - ........... . 
4 chefer för •taxationsbyrån a 4,500: - .. 

80 revirforstmästare 4,500: - ......... . 
5 revirforstmästare a ·9,000:- ....... . 

25 skogsarlbetsledare a 1,500: - ....... . 

Nuvar:mde lön 

63,000:-
48,000:-
43,500:-
39,000:-
19,500:-

Ny ~ön 

169,000:-
52;500:-
4!8,000:-
48,000:-
21,000:-

Förhöjning av å!lderstiHägg 

XXI krup.: 532,600: -
18 Ht.: 5,168,500:-

Förhöjningar sammanlagt 13,523,550: -

Tillägg 

30,000:-

49,'500:-

24,000:-

28,'500:-

664,500:-

66,500:-

731,000:-

Til!läg.g 

9,000:-

9,000:-

900:-
---

9,900:-

Tilläg.g 

24,000:-
18,000:-

360,000:-
45,000:-
37,500:-

484,500:-

48,100:-

532,600:-
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Bilaga 2. 

Försvarsministeriets och generalstabens nya sammansättning 
samt tjänster och befattningar med grundlön och av avtalsnatur. 

Tjänster och befattningar 

l armebefälhavare 
l allmän inspektör ............ . 
l inspektör för infanteriet ..... . 
l inspektör för artilleriet . . . . . . . 
l teknisk inspektör ............ . 
l kanslichef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tjänstgöringspenningar ...... . 
l chef för armebefälhavarens stab 

Tjänstemas och 
Löner befattningarnas De ändrade tjänstemas och 

sammanlagt nuvarande befattningarnas tidigare för en 

100,000:-
120,000:-
87,000:-
75,000:-
81,000:-
81,000:-
6,000:-

75,000:-

100,000:-
120,000:-
87,000:-
75,000:-
81,000:-
81,000:-
6,000:-

75,000:-

placering benämningar 

GS 
FM 
GS 
GS 
GS 
FM 

GS 

general 

generallöjtnant 
överste 
genera:lmajor 
chef för centralavd. 

överste 

Avdelningen för aUmänna ärenden: 

l avdelningschef .............. . 
tjänstgöringspenningar ...... . 

l referendarieråd ............. . 
l ombudsman ................. . 
2 regeringssekreterare . . ....... . 
2 yngre regeringssekreterare ... . 
l aktuarie .................... . 
l aktuarie .................... . 
l byråsekreterare . . . . . . . . . . . . . . 

75,000:-
6,000:-

75,000:-
69,000:-
69,000:-
63,000:-
48,000:-
39,000:-
43,500:-

75,000:-
6,000:-

75,000:-
69,000:-

138,000:-
126,000:-
48,000:-
39,000:-
43,500:-

Räkenskapsavdelningen: 

l avdelningschef o ••• o o •••• o. o o. 69,000:- 69,000:-

l chef för karorerarbyrån •• o •••• 57,000:- 57,000:-
l chef för revisionsbyrån o •• o •••• 57,000:- 57,000:-
l kamrerare • o o. o •••••• o o •• o ••• 52,500:- 52,500:-
l kamrerare • o ••••••• o o o. o ••••• 48,000:- 48,000:-
l huvudbokförare • o •• o. o ••••••• 48,000:- 48,000:-
l bokförare o ••••• o o o •••••••• o o. 33,000:- 33,000:-
2 bokförare .................... 24,000:- 48,000:-
2 revisorer ••• o •• o o ••••• o o o •••• 43,500:- 87,000:-
4 

" 
•• o o ••••••• o o ••••••• 39,000:- 156,000:-

FM 

FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

FM 

FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

referendarieräd 

chef ,för räkenskaps-
avdelningen 

äldre ika:mrerare 
överrevisor 
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Tjänster och befattningar 
för en 

Tjänstemas och 
Löner be fattningarnas De ändrade tjänsternas och 

sammanlagt nuvarande befattningarnas tidigare 
placering benämningar 

Organisations- och mobiUsationsavdelningen: 

l avdelningschef 

l chef för organisationsbyrån .... 
l chef för byrån för värnplikts-

ärenden .................... . 

l chef för mobilisationsbyrån ... . 
2 byråstabsofficerare .......... . 
l byråstabsofficer ............. . 
2 byråofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 byråofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . 

75,000:-

63,000:-

57,000:-

63,000:-
52,500:-
52,500:-
43,500:-
43,500:-

75,000:- FM 

63,000:- FM 

57,000:- FM 

63,000:- GS 
105,000:- GS 
52,500:- FM 
87,000:- FM 

217,500:- GS 

Utbildningsavdelningen: 

l avdelningschef .............. . 
l chef för allmänna utbildnings-

byrån ...................... . 
l chef för reservens utbildnings-

byrå ....................... . 
l chef för byrån för fysisk fostran 
l byråstabsofficer ............. . 
3 byråstabsofficerare . . . . . . . . . . . 
6 byråofficerare . . . . . . . . . . . . . . . 
l ingenjör .................... . 
l fotograftekniker ............. . 
l " ............. . 
l fältprost ................... . 

69,000:- 69,000:- GS 

63,000: - 63,000: - GS 

63,000: - 63,000: - GS 
52,500: - 52,500: - FM 
63,000: - 63,000: - GS 

52,500:- 157,500:- GS 
43,500: - 261,000: - GS 
43,500: - 43,500: - GS 
36,000: - 36,000: - GS 
27,000: - 27,000: - GS 
63,000: - 63,000: - GS 

Kommandoavdelningen: 

l avdelningschef •• o o. o. o ••••••• 69,000:- 69,000:- GS 
l chef för kommandobyrån ...... 52,500:- 52,500:- GS 
l chef för byrån för personärenden 63,000:- 63,000:- GS 
l byråstabsofficer ••••••••• o o •• o 52,500:- 52,500:- GS 
3 byråofficerare o •• o •• o •• o •••••• 43,500:- 130,500:- GS 
l republikens presidents äldre ad-

ju .tant ....................... 69,000:- 69,000:- GS 
l republikens presidents yngre ad-

ju tant ••• o ••••••••••••••••• o. 52,500:- 52,50<f:- GS 

cht)lf för a vdelnin.gen 
för mili!tärärenden 

chef för avdelningen 
för uppbådsärenden 

överstelöjtnant 
major 

mapten 

överste 

överstelöjtnant 

överstelöjtnant 
äldre byråofficer 
överstelöjtnant 
major 
kapten 
ing.-kapten 

överste 
major 
överstelöjtnant 
major 
kapten 

överste 

major 
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Tjänster och befattningar 
för en 

Tjänsternas och 
Löner befattningarnas De ändrade tjänsternas och 

sammanlagt nuvarande befattningarnas tidigare 
placering benämningar 

Krigsekonomiska avdelningen: 

l avdelningschef .............. . 
l chef för krigsindustribyrån ... . 

l chef för krigsutrustningsbyrån 
l chef för byrån för ordnande av 

livsmedelsförsörjningen ...... . 
l byråstabsofficer ............. . 
2 byråstabsofficerare .......... . 
l byråofficer ................. . 
l ingenjör .................... . 

96,000:-
63,000:-

63,000:-

63,000:-
52,500:-
52,500:-
43,500:-
57,000:-

96,000:- FM 
63,000:- FM 

63,000:- FM 

chef för mobilisations
ibyrån 

63,000: - FM byråsekreterare 
52,500:- FM 

105,000:- FM byråofficer 
43,500:- FM 
57,000: - Ekonom. försvars

rådet 

Tekniska avdelningen: 

l avdelningschef o o ••••••• o ••• o. 96,000:- 96,000:- FM 
l överarkitekt (tillika chef för 

byggnadsbyrån) .............. 84,000: -- 84,000:- FM 
l arkitekt o ••••••••••••••••••• o 70,000:- 70,000:- FM 
l överingenjör o •••••••••••••••• 84,000:- 84,000:- FM 
l chef för byrån för förbindelse- 57,000:- 57,000:- FM chef för ·elektrotek-

materielen ••••••• o •••••• o •••• niska byrån 
l chef för byrån för transport-

och pionjärmaterielen • o •••••• 57,000:- 57,000:- FM 
l ingenjör ••• o ••••••••••••••••• 69,000:- 69,000:- FM 
6 ingenjörer •••• o o ••• o •••••• o •• 57,000:- 342,000:- FM 
2 byråsekreterare •••••••• o ••••• 43,500:- 87,000:- FM 

Fälttygmästaravdelningen: 

l avdelningschef .............. . 96,000:- 96,000:- FM 
l chef för byrån för allmänna 

ärenden .................... . 57,000:- 57,000:- FM chef för vapenbyrån 
l chef för anskaffningsbyrån ... . 63,000:- 63,000:- FM chef ·för artilleribyrån 
l chef för vapentekniska byrån .. 63,000:- 63,000:- FM konstruktör 
l chef för kontrollbyrån ....... . 57,000:- 57,000:- FM 
l ingenjör .................... . 63,000:- 63,000:- FM telmisk kontrollör 
l konstruktör ................. . 57,000:- 57,000:- FM 
l byråstabsofficer ............. . 57,000:- 57,000:- FM 
3 byråstabsofficerare .......... . 52,500:- 157,500:- FM äldre byråofficer 
l byråofficer ................. . 43,500:- 43,500:- FM 
l varugranskare .............. . 52,500:- 52,500:- FM 
2 varugranskare . . ............ . 39,000:- 78,000:- FM 
l byråsekreterare ............. . 43,500:- 43,500:- FM 

3217-37 6!l 
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Tjänster och befattningar 

Tjänsternas och 
Löner befattningarnas De ändrade tjänstemas och 

sammanlagt nuvarande befattningarnas tidigare för en placering benämningar 

I ntendenturav<klningen: 

l avdelningschef . . . . . . . . . . . . . . . 81,000: - 81,000: - FM 
l chef för provianteringsbyrån . . 57,000:- 57,000:- FM 
l chef för beklädnadsbyrån . . . . . 63,000: - 63,000: - FM 
l byråofficer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,500: - 43,500: - FM byråsekreterare 
3 byråsekreterare . . . . . . . . . . . . . . 43,500: - 130,500: - FM 
4 , . . . . . . . . . . . . . . 39,000:- 156,000:- FM 

Sanitetsavdelningen: 

l avdelningschef, tillika överläkare 
för militären •• o •• o ••••••• o o. 81,000:- 81,000:- FM 
tjänstgöringspenningar o ••• o •• 18,000:- 18,000:-

l chef för sanitetsbyrån ••• o •• o. 75,000:- 75,000:- FM 
l chef för byrån för sanitetsma-

teriel o ••• o ••• o •• o o o •• o. o •••• 63,000:- 63,000:- FM 
l byråstabsofficer •••••• o o o o •••• 57,000:- 57,000:- MF 

l byråsekreterare • o o •••••••• o •• 43,500:- 43,500:- FM 
l byråsekreterare ••••••••• o. o •• 39,000:- 39,000:- FM 

Veterin-äravdelning en: 

l byråchef, tillika armens veteri-
näröverläkare ............... . 

l byråstabsofficer ............. . 
63,000:-
57,000:-

63,000:- FM 
57,000:- FM 

Krigshistoriska byrån: 

l byråchef 
l byråofficer 

l chef för topografkåren ....... . 
l byråstabsofficer ............. . 
2 byråofficerare ............... . 
2 " ............... . 
l ingenjör .................... . 
l " .................... . 
3 ritare 

4 " 

63,000:-
43,500:-

63,000:- GS 
43,500:- GS 

Topografkåren: 

69,000:- 69,000:- GS 
52,500:- 52,500:- GS 
43,500:- 87,000:- GS 
33,000:- 66,000:- GS 
48,000:- 48,000:- GS 
43,500:- 43,500: _:__ GS 
33,000:- 99,000:- GS 
24,000:- 96,000:- GS 

byråstabsofficer 
sanitetsöverstelöjt-

nant 

överste1öjrtnant 
kapten 

överste 
major 
kapten 
löjtnant 
major 
ing.-kap1ten 

Kommissionen för vidare utveckling av försvarsmaktens beväpning: 

l chef för kommissionen . . . . . . . . 87,000:- 87,000:- GS g·eneral:löjtnant 



Tjänster och befattningar 
för en 

Löner 
sammanlagt 

547 

Tjänsternas och 
befattningarnas De ändrade tjänsternas och 

nuvarande befattningarnas tidigare 
placering beniimningar 

Infanteriinspektörens byrå: 

l byråchef ................... . 
2 byråofficerare ....... o o o o . o o o o 

57,000:-
43,500:-

57,000:- GS 
87,000:- GS 

Artilleriinspektörens byrå: 

l byråchef . o .. o o .... o o o o o o. o o. 
l byråstabsofficer o o o o . o o o . o o o o o 
3 byråofficerare o o o o . o o o . . . . . o . o 
l ingenjör .... o ... o ... o. o ..... o 

63,000:-
57,000:-
43,500:-
43,500:-

63,000:-
57,000:-

130,500:-
43,500:-

Tekniska inspektörens byrå: 

l byråchef •• o o ••••••••• o •••••• 63,000:- 63,000:-
l byråstabsofficer • o •• o ••••••••• 57,000:- 57,000:-
l 

" 
•••••• o ••• o ••• 52,500:- 52,500:-

2 byråofficerare o •• o o o o ••• o •• o •• 43,500:- 87,000:-
l ritare o ••• o •• o ••••• o o o ••• o •• o 25,500:- 25,500:-

Kanslibyrån: 

l byråchef ••••••• o •••••• o •••• o 57,000:- 57,000:-
2 byråofficerare • o o ••••••••••••• 43,500:- 87,000:-
l ekonom • o ••• o ••••• o ••••• o •••• 39,000:- 39,000:-
l överregistrator o o. o •••• o ••• o o. 36,000:- 36,000:-
l registrator •••••• o o ••••••••••• _30,000:- 30,000:-
2 registratorer o o. o. o. o ••••• o •• o 25,500:- 51,000:-
2 

" 
••• o •• o o. o ••• o ••• 22,500:- 45,000:-

5 kanslister • o o •• o o ••• o. o ••• o •• o 30,000:- 150,000:-
2 

" 
o ••• o •• o o •••••••• o •• 27,000:- 54,000:-

l vaktmästare • o o ••• o ••• o •• o. o o 21,000:- 21,000:-
2 

" 
• o. o o •• o. o o ••••• o 19,500:- 39,000:-

2 
" 

••••••• o ••• o ••••• 19,500: --...: 39,000:-
16 kanslibiträden o •••• o. o •••••••• 19,500:- 312,000:-

2 
" 

o ••• o •••••• o •• o. 19,500:- 39,000:-
6 

" 
.............. o. 18,000:- 108,000:-

3 
" 

•• o o •••••••• o o •• 18,000:- 54,000:-
3 

" 
•••• o. o •• o ••••• o 16.,800:- 50,400:-

l kanslibiträde o •••••• o o. o o •• o •• 15,600:- 15,600:-

GS 
GS 
GS 
GS 

GS 
GS 
GS 
GS 
GS 

GS 
GS 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
GS 
FM 

GS 
FM 
GS 
GS 
GS 

överste1öjtm3Jnt 
lm p ten 

överstelöjtnant 
·överstelöjtnant 
hpten 
ingo-kapten 

överstelöjtnant 
överstelöjtnant 
major 
kapten 

överstelöj1tnan t 
ka:p.ten 

kanslibiträde, renskri-
Vei'ska 

renskrive11ska 
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Tjänster och befattningar 

l ordförande för försvarsrådet .. 
l chef för generalstaben ....... . 

Tjänstemas och 
Löner befattningarnas De ändrade tjänstemas och 

sammanlag:t nuvarande befattningarnas tidigare för en ,, placering benämningar 

Generalstaben: 

arvodesbefattning GS 
87,000:- 87,000:- GS generallöjtnant 

Operativa avdelningen: 

l avdelningschef . . . . . . . . . . . . . . . 75,000: - 75,000: - GS överste 
l chef för byrån för lantstrids-

krafterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,000: - 63,000: - GS överstelöjtnant 
l chef för byrån för sjöstridskraf-

terna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,000: -- 57,000:- MS kommendör 
l chef för byrån för luftstrids-

krafterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,000:- 57,000:- GS överstelöj1tna:nt 
l che;E för underhålls- och trans-

portbyrån .................. . 
4 byråstabsofficerare . . . . . ..... . 
4 byråofficerare . . . . . . . . . . . . ... . 
l kanslibiträde ................ . 
l " ................ . 

l avdelningschef 
l militärattache 
2 militärattacheer ........ , .... . 
l militärattache .............. . 
2 militärattacheer ............. . 
l chef för utrikesbyrån ........ . 
l chef för statistiska byrån ..... . 
l chef för övervakningsbyrån .. . 
4 byråstabsofficerare .......... . 
9 byråöfficerare .............. . 
l byråofficer . . . . . . . . . . ....... . 
l byråofficer ................. . 
2 byråsekreterare ............. . 
2 , ............. . 
l ritare ...................... . 
l kanslibiträde ................ . 
4 kanslibiträden 

52,500:-
48,000:-
43,500:-
18,000:-
16,800:-

52,500:-
192,000:-
174,000:-
18,000:-
16,800:-

Utrikesavdelningen: 

69,000:-
75,000:-
63,000:-
52,500:-
48,000:-
57,000:-
57,000:-
52,500:-
48,000:-
43,500:-
33,000:-
48,000:-
43,500:-
39,000:-
24,000:-
19,500:-
16,800:-

69,000:-
75,000:-

126,000:-
52,500:-
96,000:-
57,000:-
57,000:-
52,500:-

192,000:-
391,500:-
33,000:-
48,000:-
87,000:-
78,000:-
24,000:-
19,500:-
67,200:-

GS 
GS 
GS 
GS 
GS 

GS 
os 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 

major 
major 
kapten 

överste 
överste 
överstelöjtnant 
major 
major 
överstelöjtnant 
överstelöjtnant 
major 
major 
kapten 
löjtnant 
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S t a t s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 99 med 
anledning av Regeringens proposition angående stats
förslaget för år 1938. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 3 sistlidne september till statsutskottet 
för beredning remitterat regeringens pro
position n: o 65 angående statsförslaget för 
år 1938. 

I samband med detta ärende har utskot
tet behandlat följande till innevarande riks
dag inlämnade finansmotioner, vilka riks
dagen jämte protokollsutdrag av den 
10 sistlidne september remitterat till ut
skottet för beredning, nämligen: 

Rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o l 
angående anvisande av anslag för restitu
tion i vissa fall av den tull, som upbäres 
fö1· i motorfordon använt bränsle (Sid. 31). 

Rdgsm. Kaakinens m. fl. fin. mot. n: o 2 
angående anvisande av förhöjt anslag åt 
Andelskassornas Centralkreditanstalt Ak
tiebolag för sänkning av räntan å de franc
lån, som utgivits åt andra låntagare än 
jordbrukare. (Sid. 34). 

Rdgsm. Ikonens m. fl. fin. mot. n: o 3 
angående anvisande av anslag för utgi
vande av ersättning för i Ryssland kvar
bliven egendom. ( Sid. 33). 

Rdgsm. Frietsch' fin. mot. n:o 4 an
g·ående anvisande av anslag för höjande av 
vissa statstjänstemäns löner. (Sid. 33). 

Rdgsm. Honkas fin. mot. n: o 5 angående 
anvisande av anslag för höjning av inne
havarnas av tjänst eller befattning vid 
statsjärnvägarna avlöningar. (Sid. 35). 

Rdgsm. N ordströms m. fl. fin. mot. n: o 6 
angående anvisande av anslag för höjande 
av vissa tjänstemäns vid väg- och vatten
byggnadsstyrelsen löner. (Sid. 29). 

Rdgsm. Saarinens m. fl. fin. mot. n: o 7 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av nya biträdande lantbruksingen
jörs- och byggmästartjänster. (Sid. 24). 

Rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 8 
angående anvisande av anslag för utgi
vande av understöd åt stationskarlsförmän 
och stationskarlar för anskaffande av um
former. (Sid. 36). 

Rdgsm. Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 9 
angående anvisande av anslag för upp
förande på ordinarie stat av tjänsterna vid 
krigs-ekonomiska avdelningens vid försvars
ministeriet in d ustribyrå. ( Sid. 16). 

Rdgsm. Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 10 
angående anvisande av anslag för upp
förande på ordinarie stat av personalen vid 
försvarsministeriets industri distrikt. ( Sid. 
17). 

Rdgsm. Perhos m. fl. fin. mot. n: o 11 
angående anvisande av anslag för höjning 
av de värnpliktigas dagtraktamente. (Sid. 
17). 

Rdgsm. Niskanens m. fl. fin. mot. n: o 12 
angående anvisande av anslag för höjning 
av de värnpliktigas dagtraktamente. (Sid. 
17). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 13 
angående anvisande av anslag till extra 
pensioner åt icke arbetsföra och medellösa 
frontmän från frihetskriget. (Sid. 34). 

Rdgsm. Pil p pulas m. fl. fin. mot. n: o 14 
angående anvisande av anslag för extra 
pensioner åt icke arbetsföra och medellösa 
f ron t män från frihetskriget. ( Sid. 34). 
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Rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. n: o 15 
angående anvisande av anslag för extra 
pensioner åt icke arbetsföra och medellösa 
frontmän från frihetskriget. ( Sid. 34). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 16 
angående anvisande av anslag för stär
kande av försvarsväsendets luftvärn. (Sid. 
41). 

Rdgsm. Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 1'7 
angående anvisande av anslag åt Finlands 
Luftvärnsförbund för inköp av tre nya 
motorflygmaskiner. ( Sid. 30). 

Rdgsm. A. Halonens m. fl. fin. mot. 
n: o 18 angående anvisande av anslag för 
uppförande av officers- och underofficers
bostäder i Rauhala för kustartillerirege
mentet 3. (Sid. 42). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 19 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
anskaffning av beklädnad och utrustning 
åt skyddskårerna. (Sid. 18). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 20 
angående anvisande av anslag för frihets
kämparnas deltagande i de festligheter, 
som anordnas i huvudstaden den 16 maj 
1938. (Sid. 17). 

Rdgsm. Kivisalos m. fl. fin. mot. n: o 21 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av uniformer åt postiljonerna. ( Sid. 
37). 

Rdgsm. Kivisalos m. fl. fin. mot. n: o 22 
angående anvisande av anslag för regle
ring av lantbrevbärarnas löner. (Sid. 37). 

Rdgsm. Kilpis m. fl. fin. mot. n: o 23 
angående anvisande av anslag för tryg
gande av invalidernas på självverksamhet 
grundade organisationsarbete. (Sid. 32). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 24 
angående anvisande av anslag för erläg
gande av redan godkända men icke ut
betalade statsunderstöd åt distriktssinnes
sjukhusen. (Sid. 16). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 25 
angående anvisande av anslag för erläg
gande av redan godkända men icke ut-

betalade statsunderstöd åt tuberkulosRana
torier. (Sid. 16). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 26 
angående anvisande av anslag för upp
görande av ritningar och kostnadsförslag 
till en sjukhusbyggnad för allmänna sjuk
husets i Helsingfors oftalmologiska avdel
ning. (Sid. 41). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 27 
angående anvisande av anslag för bygg
nadsarbetena å Helsingfors militära central
sjukhus. (Sid. 43). 

Rdgsm. Kulovaaras m. fl. fin. mot. n:o 28 
angående anvisande av anslag för utvidg
ning av den i samband med Åbo central
sjukhus verkande sjuksköterskeskolans 
byggnad. ( Sid. 41). 

Rdgsm. Kulovaaras m. fl. fin. mot. n: o 29 
angående anvisande av anslag för upp
förande av nya bostäder åt personalen vid 
länssjukhuset i Åbo. ( Sid. 42). 

Rdgsm. Balmenojas m. fl. fin. mot. n: o 30 
angående anvisande av anslag för utvidg
ning av kommunala sjukhuset i Kotka. 
(Sid. 42). 

Rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n: o 31 angående anvisande av anslag för 
grundande av ett distriktssjukhus i Kestilä 
kyrkoby. (Sid. 42). 

Rdgsm. Arhamas m. fl. fin. mot. n:o 32 
angående anvisande av anslag för uppfö
rande av en sjukstuga i Lentiira by i 
Kuhmo kommun. (Sid. 42). 

Rdgsm. Salos fin. mot. n: o 33 angående 
anvisande av anslag för inrättande av en 
distriktsläkarbefattning för kommunerna 
väster om Ule träsk. ( Sid. 15) . 

Rdgsm. Honkas m. fl. fin. mot. n :o 34 
angående anvisande av anslag för Turun 
kesäyliopisto benämnda kurser. (Sid. 21). 

Rdgsm. Riipinens m. fl. fin. mot. n:o 35 
angående anvisande av anslag till extra 
understöd åt privata lärdomsskolor för täc
kande av oundgängliga kostnader för repa
rationer och undervisningsmateriel. (Sid. 
19). 



Sta-tsfömaget. 3 

Rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. n: o 36 
angående anvisande av anslag för uppfö
rande av en tillbyggnad till Tammerfors 
tekniska institut. (Sid. 44). 

Rdgsm. Tukias m. fl. fin. mot. n: o 37 
angående anvisande av anslag för statens 
övertagande av mellanskolan i Villman
strand. ( Sid. 19). 

Rdgsm. Honkas m. fl. fin. mot. n: o 38 
angående anvisande av anslag för höjning 
av statsbidraget åt Åbo kyrkomusikinsti
tut. ( Sid. 18). 

Rdgsm. Oksanens m. fl. fin. rmot. n:o 39 
angående anvisande av anslag för höjande 
av statsbidraget åt Viiborgs kyrkomusik
institut. ( Sid. 18) . 

Rdgsm. Kullbergs m. fl. fin. mot. n:o 40 
angående anvisande av anslag till bygg
nadsbidrag åt folkhögskolan Borgå. 
(Sid. 20). 

Rdgsm. <Soininens m. fl. ,fin. mot. n: o 41 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en yrkesskola i Joensuu .(Sid. 
44). 

Rdgsm. Honkas m. fl. fin. mot. n: o 42 
angående anvisande av anslag för restaure
ring av Åbo slott. ( Sid. 43). 

Rdgsm. Mailanens m. fl. fin. mot. n: o 43 
angående anvisande av anslag rför en arkeo
logisk undersökning av Viborgs forna dom
kyrka. ( Sid. 20). 

Rdgsm. Kilpis m. fl. fin. mot. n: o 44 
angående anvisande av anslag för föran
staltande av en allmän tävlan för arkitek
ter i och för uppgörande av ritningar till 
tillbyggnader till nationalmuseet. ( Sid. 43). 

'Rdgsm. Vaaramas m. fl. fin. mot. n: o 45 
angående anvisande av anslag för upp
förande av ett landsarkiv ,för Savolax. 
(Sid. 43 och 50). 

Rdgsm. Räisänens rm. fl. fin. mot. n: o 46 
angående anvisande av anslag för inrät
rtande av tvenne landskapsbibliotek. (Sid. 
43). 

Rdgsm. Kaasalainens m. fl. fin. mot. 
n:o 47 angående anvisande av anslag för 

inrättande av en amanuenstjänst för orts
museer vid arkeologiska kommissionen. 
(Sid. 20). 

Rdgsm. Kaasalainens m. ,fl. fin. mot. 
n: o 48 angående anvisande av anslag för 
uppförande av en museibyggnad i Kex
holm. (Sid. 20). 

Rdgsm. Räisänens m. fl. fin. mot. n: o 49 
angående anvisande av anslag för slutfö
rande av byggnadsarbetena på den centrala 
idrottsplanen i Kuopio. ( Sid. 21). 

Rdgsm. Junes' m. fl. fin. mot. n:o 50 
angående anvisande av anslag 'för byggande 
av en kyrka ·för Kolari församling. (Sid. 
43). 

Rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 51 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en prästgård för Posio församling. 
(Sid. 43). 
I~dgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 52 

angående anvisande av anslag för avlö
nande av en präst rför Posio församling. 
(Sid. 18). 

Rdgsm. Ka,lliokoskis m. fl. fin. mot. 
n: o 53 angående anvisande av anslag för 
stödande av Kristillinen taideseura 'be
nämnda sällskaps verksamhet. ( Sid. 21). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 54 
angående anvisande av anslag för stödande 
av Suomen huonokuuloisten huoltoliitto be
nämnda förbunds verksamhet .. (Sid. 32). 

Rdgsm. Stenwalls m. fl. fin. mot. n: o 55 
angående anvisande av anslag för Finlands 
fredsförbunds verksamhet. (Sid. 21). 

Rdgsm. Huotaris m. fl. fin. mot. n: o 56 
angående anvisande av anslag till understöd 
åt organisationer, som draga försorg om 
mödrars i större medellösa familjer som
marrekreation. ( Sid. 33). 

Rdgsm. Sillanpääs m. fl. fin. mot. n:o 57 
angående anvisande av anslag för återbe
talning av det statslån Helsingin talous
työntekijäin yhdistys benämnda d'örening 
erhållit. (Sid. 33). 

Rdgsm. Sundströms m. fl. fin. mot. 
n: o 58 angående anvisande av anslag för 



4 1937 Eld. - U. B. - P:rop. N :o 65. 

utvidgning och förnyelse av Finlands Sjö
mans-Unions skeppsbibliotek (Sid. 32). 

Rdgsm. Lehtonens m. fl. fin. mot. n: o 59 
angående anvisande av anslag för föDbe
redande av världsmästerskapstävlingar i 
skidåkning. (Sid. 21). 

Rdgsm. Tervos fin. mot. n :o 60 angående 
anvisande av anslag för anskaffande av 
nya musikinstrument för Joensuun työväen 
musiikkiyhdistys !benämnda förening. (Sid. 
21). 

Rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n :o 61 angående anvisande av anslag till 
understöd åt Terijoen Merikylpylä O. Y. 
benämnda bolag för uppförande av ett ho
tell och en restauranglokal i Terijoki. 
(Sid. 30). 

Rdgsm. Kullbergs m. fl. fin. mot. n: o 62 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
Eriksgårds svenska lantbruksskola. (Sid. 
23). 

Rdgsm. Kullbergs m. fl. fin. IIllOt. n:o 63 
angående anvisande av anslag till under
stöd åt Svenska teoretiska mejeriskolan i 
Vasa. (Sid. 40). 

Rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n:o 64 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en skola för manlig hemslöjd i 
Harlu. (Sid. 22). 

Rdgsm. Hästbackas m. fl. fin. mot. n: o 65 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en manlig slöjdskola i Terjärv. 
(Sid. 22). 

Rdgsm. Sillanpääs m. fl. fin. mot. n: o 66 
angående anvisande av anslag för under
stödande av kommunal rådgivning i huslig 
ekonomi. (Sid. 26). 

Rdgsm. Luostarinens llll. fl. fin. mot. 
n: o 67 angående anvisande av anslag för 
förbättrande av vissa konsulenters i huslig 
ekonomi löner. (Sid. 26). 

Rdgsm. Soinis m. rfl. fin. mot. n: o 68 
angående anvisande av anslag för höjande 
av statsunderstödet åt försöksverksamhets
föreningarnas förbund. ( Sid. 26). 

Rdgsm. Venhos m. fl. fin. mot. n :o 69 
angående anvisande av anslag för under
stödande av lantbruksbokföringsverksamihe
ten. (Sid. 26). 

Rdgsm. Kalliokoskis m. fl. fin. mot. 
n: o 70 angående anvisande av förhöjt an
slag för främjande av lantbruksklubbverk
samheten. ( Sid. 26). 

Rdgsm. E. Jokinens m. fl. fin. mot. 
n :o 71 angående anvisande av anslag åt 
Finlands ~trädgårdsodlarförbund för inrät
tande av fruktinpackningsanstalter. (Sid. 
27). 

Rdgsm. Metsärantas llll. fL fin. mot. 
n: o 72 angående anvisande av anslag för 
tbildande av en byggnadslånefond för Fin
lands koloniträdgårdsförbund. ( Sid. 33). 

Rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 73 
angående anvisande av anslag åt 'Suomen 
koti- ja pienteollisuuden vientiliitto be
nämnda förbund för inrättande av en prov
kollektion av hemslöjdsalster och för sköt
seln av denna. (Sid. 27). 

Rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n:o 74 
angående anvisande av förhöjt anslag till 
lantbruks- och hushållningssättskapens dis
position för främjande av byggnadsverk
samheten på landsbygden. ( Sid. 27 och 
33). 

Rdgsm. Ikonens m. fl. fin. mot. n:o 75 
angående anvisande av anslag för stödande 
av hemslöjdsorganisationernas i Finland 
centralförbunds verksamhet. ( Sid. 27). 

Rdgsm. Rytinkis m. ,fl. fin. mot. n: o 76 
angående ·anvisande av anslag för inrät
tande av en särskild kolonisationsfond för 
bedrivande av kolonisationsverksamhet un
der kristider. (Sid. 40). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n:o 77 angående anvisande av förhöjt an
slag till understöd och lån för jordförbätt
ringsarbeten. ( Sid. 24). 

Rdgsm. J arrhonens m. fl. fin. mot. n: o 78 
angående anvisande av förhöjt anslag .för 
odlingsparcell verksamheten. ( Sid. 28). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n: o 79 angående anvisande av förhöjt an-
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slag för odlingsparcell verksamheten. ( Sid. 
28). 

Rdgsm. Karvett is m. fl. fin. mot. n :o 80 
angående anvisande av anslag för uppfö
rande av direktörsbefattningen vid försöks
stationen för svinskötsel på ordinarie stat. 
(Si.d. 25). 

Rdgsm. Niskanens m. fl. fin. mot. n: o 81 
angående anvisande av anslag till under
stöd åt mindrebemedlade barnrika familjer 
på landet för anskaffande av en mjölkko. 
(Sid. 28). 

Rdgsm. Junes' m. fl. fin. mot. n:o 82 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
främjande av fiskerinäringen. (Sid. 24). 

Rdgsm. Kullbergs m. fl. fin. mot. n: o 83 
angående anvisande av anslag för fiskeri
näringens ,försöksverksamhet. (Sid. 24). 

Rdgsm. J erns m. fl. fin. mot. n: o 84 an
g·ående anvisande av anslag för byggande 
av fiskefyrar. (<Sid. 44). 

Rdgsm. J unes' m. fl. fin. mot. n: o 85 
angående anvisande av anslag för verk
ställande av undersökning av de skador, 
som vållas fiskevattnen och fisket av de 
avfallsämnen, vilka av träförädlingsfabri
kerna utsläppas i vattendragen. (Sid. 24). 

Rdgsm. Österholms fin. mot. n: o 86 an
gående anvisande av anslag för förbätt
rande av fisktranspo:den. ( Sid. 25). 

Rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n: o 87 angående anvisande av anslag för 
upprensning av nya varp å kustområdet i 
östra delen a v Finska viken. ( Sid. 25). 

Rdgsm .• Junes' m. fl. fin. mot. n:o 88 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en fiskodlingsanstalt i Ijo älv. 
(Sid. 44). 

Rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 89 angående anvisande av anslag till 
lån åt fiskarna i Petsamo för anskaffande 
av fiskefarkoster. (Sid. 40). 

Rdgsm. lVIiikkis m. fl. fin. mot. n: o 90 
angående anvisande av anslag för under
stödande av lantbrukare, som blivit lidande 
på grund a v översvämning ar. ( Sid. 29) . 

Rdgsm. Niskanens m. fl. fin. mot. n: o 91 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
förbättrande av lantbruksarbetarnas bo
stadsföl'hållanden. ( Sid. 33). 

Rdgsm. Kaakinens m. fl. fin. mot. n :o 92 
angående anvisande av anslag M elektrici
tetssammanslutningarnas på Iandsbygden 
förbund för konsulentverksamhet. (Sid. 
27). 

Rdgsm. J. Raatikainens m. fl. fin. mot. 
n: o 93 angående anvisande av anslag för 
uppförande å riksgränsen i trakten av Sal
mis och Suojärvi odlings- och betesmarker 
a v ett gärde. (Sid. 14). 

Rdgsm. Lintulahtis m. fl. fin. mot. 
n: o 94 angående anvisande av anslag för 
påbörjande av arbetena på förflyttning a1· 
stambanan mellan Viborg och Tienhaara. 
(Sid. 39). 

Rdgsm. J. Raatikainens m. fl. fin. mot. 
n: o 95 angående anvisande av anslag för 
verkställande av instrumental undersök
ning å bansträckningen Sordavala-Läs
kelä. (!Sid. 30). 

Rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n: o 96 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av byggnadsarbetena å det nya sta
tionshuset i Sordavala. ( Sid. 39). 

Rdg·sm. Oksalas fin. mot. n: o 97 an
gående anvisande av anslag för uppförande 
av en ny stationsbyggnad å järnvägsstatio
nen i Sordava1a. (Sid. 39). 

Rdgsm. Nordströms fin. mot. n: o 98 an
gående anvisande av anslag för utarbetande 
av en plan för landsvägsnätets utbyggnad 
och förbättring. (Sid. 30). 

Rdgsm. von Frenckells m. fl. fin. mot. 
n: o 99 angående förhöjda anslag för väg
arbeten. (Sid. 30). 

Rdgsm. Kulovaaras m. fl. fin. mot. n: o 
100 angående anvisande av förhöjt anslag 
för vägen Yläne-Patis. (Sid. 46). 

Rdgsm. Huttunens m. fl. fin. mot. n: o 
101 angående anvisande av anslag för fÖJ'
bättring av Vuotinais och Kärkölä vägar i 
Pyhäjärvi (N. l.) och Pusula kommnn•>r 
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samt för deras övertagande av staten. (Sid. 
47). 

Rdgsm. H il d ens m. fl. fin. mot. n: o 102 
angående anvisande av anslag för byg
gandet av en väg mellan Hangö inre och 
yttre hamn. (Sid. 47). 

Rdgsm. Kylänpääs m. fl. fin. mot. n: o 
103 angående anvisande av anslag för på
börjande av förbättringsarbeten på lands
vägen Raumo-Björneborg. (Sid. 47). 

Rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. n: o 104 
angående anvisande av anslag för istånd
sättande av landsvägen och för uppförande 
av en korsningsbro och en gångbana invid 
Virtasalmi landsvägsbro i Mänttä kommun. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Eskolas fin. mot. n: o 105 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg Kuhmois-,Tämsä. (Sid. 
47). 

Rdgsm. Wickmans m. fl. fin. mot. n: o 
106 angående anvisande av anslag för väg
förbättringsarbeten å landsvägen Vasa
Jakobstad-"Gamlakarleby inom Larsmo och 
Öja :kommuner. (Sid. 47). 

Rdgsm. Helenelunds m. fl. fin. mot. n: o 
107 angående anvisande av anslag för byg
gande av landsvägen Grönvik-Replot. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Helenelunds m. fl. fin. mot. n: o 
108 angående anvisande av anslag för 
V asa--'Solf-vägens uträtning och förbätt
ring. (Si<d. 47). 

Rdgsm. J erns m. fl. fin. mot. n: o 109 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av vägbyggnadsarbeten å landsvägen 
Vasa-K·vevlax-Maxmo. (Sid. 47). 

Rdgsm. Lepistös m. fl. fin. mot. n: o 110 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Toholampi-I<Jskola. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Vilhulas m. fl. fin. mot. n: D 111 
angående anvisande av anslag för •för
nyande av Matosalmi färja i Saarijärvi 
socken. ( Sid. 4 7) . 

Rdgsm. V esterinens m. fl. fin. mot. n: o 
112 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från Sumiais vm 
Suolahti till Knusa. (Sid. 47). 

Rdgsm. J u t ilas m. fl. fin. mot. n: o 113 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av byggnadsarbetena på landsvägs
avsnittet Siilinmylly-Haarajoki på lands
vägen Kangasniemi-Pieksämäki. ( Sid. 4 7) . 

Rdgsm. Jutilas m. fl. fin. mot. n:o 114 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av allbetena på förbättring av lands
vägen Kyttälä-V arpanen i Mäntyharju 
socken. ( Sid. 4 7) . 

Rdgsm. Luostarinens m. fl. fin. mot. n: o 
115 angående anvisande av anslag för byg
gande av en väg Hanhivirta-Pölläkkä. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Takalas m. fl. fin. mot. n: o 116 
angående anvisande av anslag för istånd
sättande och övertagande av staten av 
landsvägen från Karkkola :by i Suonenjoki 
via Heimola haltpunkt till Jäppilä kyrka. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Vaaramas m. fl. fin. mot. n: o 
117 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg till Puijo utsikts
torn. (Sid. 47). 

Rdgsm. V aa;ramas m. fl. fin. mot. n: o 
118 angående anvisande av anslag för om
bildning av vägen Rautalampi kyrkoby-
Vaajasalmi till en tidsenlig, av staten un
derhållen väg. (Sid. 47). 

Rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 
119 angående anvisande av anslag för på
börjande av byggnadsarbetena på Puutos
salmi ,färja. (Sid. 47). 

Rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
120 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Vianta-Pörsänmä:ki. 
(Sid. 47). 

Rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
121 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Koljonvir.ta-Kuren
polvi. ('Sid. 4 7) . 
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Rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
122 angående anvisande av anslag för hyg
gande av en landsväg från rån mellan Rau
talampi och Tervo kommuner till Tervo 
kyrka. (Sid. 4 7). 

Rdgsm. Löthman-Koponens m. fl. fin. 
mot. n: o 123 ang1ående anvisande av anslag 
för verkställande av undersökning å lands
vägssträckan Puu tossa:lmi-Tuppurinmäki 
-Kurjalanranta-Näädänmaa-Huovilan
salmi (1Sid. 48). 

1Mgsm. Tuomivaaras m. fl. fin. mot. 
n: o 124 angående anvisande av anslag för 
byggande av en landsväg Bräkylä-Oravi
salo. ( Sid. 49) . 

Rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n: o 125 angående anvisande av anslag för 
iståndsättande av landsvägen Terijoki
Humaljoki. (Sid. 48). 

Rdgsm. Kiviojas m. fl. fin. mot. n: o 126 
angående anvisande av anslag för fortsät
tande av arbetena på breddning av lands
vägen Kala:joki~Sievi. ( Sid. 4S). 

Rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n: o 127 angående anvisande av anslag för 
byggande av en förbindelseväg från Nivala 
kyrka till 1byvägen söder om Kalajoki. 
(Sid. 48). 

Rdgsm. :Meriläinens m. fl. ·fin. mot. n: o 
128 angående anvisande av anslag för 
iståndsättande av byvägen Paakinmäki-
Kontiomäld och för dess övertagande av 
staten. (Sid. 48). 

Rdgsm. Janhonens fin. mot. n:o 129 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg från Linnansalmi i Suo
mussalmi socken till Hossa landsväg. (Sid. 
48). 

Rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 
130 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från Kiminge till 
Över~Ijo. ( Sid. 48). 

Rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 
131 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från vägen Mäkelä---

Pukari v1a Eksymä till Enojärvi i Kuu
samo. (Sid. 48). 

Rdgsm. Rytinkis fin. mot. n: o 132 an
gående anvisande av anslag för anskaf
fande av en skyddsanordning å Alalaanila 
järnvägsövergång å landsvägen Uleåborg
Kuusamo. (Sid. 48). 

Rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 133 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från :Myllykangas i 
Puhos i Pudasjärvi kommun till lands
vägen Puolango-Taivalkoski. ( Sid. 48). 

Rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 134 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från landsvägen 
M:uhos-Överkiminge på norra sidan av 
Ule älv till landsvägen Utajärvi-Puo
lango. (Sid. 48). 

Rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 135 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från landsvägen 
Uleåborg-Kuusamo till Ervasti färja å 
landsvägen -till I jo ä,Jv. ( Sid. 48). 

Rdgsm. Lohis fin. mot. n: o 136 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
landsväg Ranua-Posio. (Sid. 48). 

Rdgsm. Lohis fin. mot. n: o 137 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
landsväg från vägen Pudasjärvi-Ranua 
tiU norra ändan av Simojärvi. (Sid. 48). 

Rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 138 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
byggande av en landsväg Kemijärvi kyrko
by-I~uusua. (Sid. 48). 

Rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 139 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Salla-Lampela
Vuosnaj-ärvi----'Tuutijärvi. (Sid. 48). 

Rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 140 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en förbindelseväg från Javarus 
i Kemijärvi till Vuojärvi i Sodankylä. 
(S~d. 48). 

Rdgsm. Koivurantas m. fl. fin. mot. 
n: o 141 angående anvisande av anslag för 
byggande av en ödemarksväg från lands-
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vägen Rovaniemi-Sodankylä till Niesi by 
i Rovaniemi kommun. ( Sid. 48) . 

Rdgsm. Koivurantas m. fl. fin. mot. 
n: o 142 angående anvisande av anslag för 
byggande av en landsväg från Muurola 
station till landsvägen Övertorneå-Raanu
j ärvi. ( Sid. 48) . 

Rdgsm. Junes' m. fl. fin. mot. n:o 143 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Kolari-Kurtakko i 
Kolari socken. ( Sid. 48). 

Rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 144 angående anvisande av anslag för 
påbörjande av byggnadsarbetena på lands
vägen Kelujärvi-Tanhua. (Sid. 49). 

Rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 145 angående anvisande av anslag för 
påbörjande av byggnadsarbetena på lands
vägen Kittilä-Enontekis. (Sid. 49). 

Rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 146 angående anvisande av anslag för 
hyggande av en landsväg från Vaalajärvi 
i Sodankylä via J eesiö till Kittilä. ( Sid. 
-19). 

Rdgsm. Sinisalos m. fl. fin. mot. n: o 14 7 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en bro över södra delen av Riihi
mäJki barngård. ( Sid. 49) . 

Rdgsm. Kylänpääs m. fl. fin. mot. n:o 148 
angående anvisande av anslag för åter
betalning av det statslån Björneborgs stad 
erhåmt för en brobyggnad. ( Sid. 49). 

Rdgsm. J utilas m. fl. fin. mot. n: o 149 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en bro över Oravikivi sund å 
landsvägen Hein ola-J yväsky·lä. ( Sid. 49) . 

Rdgsm. Alestalos m. fl. fin. mot. n: o 150 
angående anvisande av anslag för byg, 
gande av en bro över Kumo älv i stället 
för Ha istila färja. (Sid. 49). 

Rdgsm. Rap os m. fl. fin. mot. n: o 151 
angående anvisande av anslag för byg-
gande av en bro över Vorssunsalmi. (Sid. 
49). 

Rdgsm. Kaakinens m. fl. fin. mot. n: o 152 
angående anvisande av anslag för byg-

gande av en bro å :Mällinen färjställe på 
landsvägen Paavola-I-'imingo. (Sid. 49). 

Rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n:o 153 angående anvisande av anslag för 
byggande av en bro över Tikkalansalmi. 
(Sid. 49). 

Rdgsm. Salos fin. mot. n: o 154 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
bro över Ule älv å Utajärvi färjställe. 
(Sid. 49). 

Rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 155 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en bro, avsedd att ersätta färjan 
över Romppanen sund å landsvägen Tai
valkoski-'Jokijärvi. · ( Sid. 49). 

Rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 156 angående anvisande av anslag för 
byggande av en bro över Utkujärvi på 
landsvägen 'Torneå-Enontekis. ( Sid. 49) . 

Rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n:o 157 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av en färja till sundet mellan Mant
sinsaari och Lunkulansaari. (Sid. 49). 

Rdgsm. Hänninens fin. mot. n: o 158 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en telefonlinje från Kuusamo kyrka till 
Märkäjärvi i Salla. (Sid. 40). 

Hdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 159 
angående anvisande av anslag för byg·
gande av en telefonlinje till en del kom
muner i nordligaste Österbotten. ( Si<d. 40) . 

Rdgsm. Nordströms m. fl. fin. mot. n: o 
160 angående anvisande av anslag för be
lysning av den s. k. Aranda farleden i 
Alands skärgård. ( Sid. 44). 

Rdgsm. Nordströms fin. mot. n:o 161 
angående anvisande av anslag för fördjup
ning och förbättring av Norrskärs lots
hamn. (8id. 45). 

Rdgsm. Kokkos fin. mot. n:o 162 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en ny tidsenlig bärgningskryssare. (Sid. 
45). 

Rdgsm. Kokkos fin. mot. n:o 163 an
gående anvisande av anslag för uppförande 
av en ledfyr å Kraasukanletto i syfte att 
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trygga farleden för djupgående fartyg. 
(Sid. 45). 

Rdgsm. Moilanens m. fl. fin. mot. n: o 164 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av fyra ledfyrar för skärgårdsfar
leden Viborg-Kotka. ( Sid. 45). 

Rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 
165 angående anvisande av anslag för öpp
nande av en farled för motorbåtar genom 
undervattensgrunden från norra sidan av 
Seitskär till stranden av Seitskär by. (Sid. 
45). 

Rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n: o 166 angående anvisande av anslag för 
uppförande av en vågbrytare i Björkö 
hamn. ( Sid. 45). 

Rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n: o 167 angående anvisande av anslag för 
byggande av en båthamn i Toivola by i 
Nykyrka. (Sid. 45). 

Rdgsm. Vaaramas m. fl. fin. mot. n: o 168 
angående anvisande av anslag för förbätt
rande av farledsbelysningen i farlederna 
i Saimens vattendrag. ( Sid. 45) . 

Rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 169 
angående anvisande av anslag för verk
ställande av en undersökning rörande kost
naderna för en fördjupning av farleden 
Varkaus-Kuopio. (Sid. 50). 

Rdgsm. Hirvensa]os m. fl. fin. mot. n: o 
170 angående anvisande av anslag för för
djupning av farleden Kuopio-Idensalmi. 
(Sid. 40). 

Rdgsm. K. ,J okinens m. fl. fin. mot. 
n: o 171 angående anvisande av anslag för 
uppmuddring av Halikkoviken och Salo å. 
(Sid. 49). 

Rdgsm. Perhos m. fl. fin. mot. n: o 172 
angående anvisande av anslag för rens
ningsarbetet i Laajoki. ( Sid. 45). 

Rdgsm. Kaasalainens m. fl. fin. mot. 
n: o 173 angående anvisande av anslag för 
sänkning av Vuoksen och Xyräpäänjärvi. 
(Sid. 50). 

Rdgsm. Penttalas m. fl. fin. mot. n:o 174 
angående anvisande av anslag för under
sökning av möjligheten för en uppdämning 
av Seinäjärvi. (Sid. 50). 

Rdgsm. Hagas m. fl.. fin. mot. n: o 175 
angående anvisande av anslag för upp
rensning av Vörå älv. (Sid. 50). 

Rdgsm. Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 176 
angående anvisande av anslag för sänkning 
av Alajärvi sjö. (Sid. 45). 

Rdgsm. Hästbackas m. fl. fin. mot. n: o 
177 angående anvisande av anslag för upp
rensning av Kronoby ås nedre lopp. (Sid. 
50). 

Rdgsm. Kiviojas m. fl. fin. mot. n: o 178 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
upprensning av Siipojoki. (Sid. 46). 

Rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n: o 179 angående anvisande av förhöjt 
anslag för rensningsarbetena i Vihannin
joki. ( Sid. 46). 

Rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n: o 180 angående anvisande av anslag för 
påbörjande av upprensningsarbetena 
Settijoki. ( Sid. 46). 

Rdgsm. Rytinkis fin. mot. n: o 181 an
gående anvisande av anslag för påbörjande 
av torrläggningsarbetena i Virkkunen, 
Luokka och Kortejärvi sjöar i Taivalkoski 
socken. ( Sid. 46). 

Rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 182 
angående anvisande av anslag för torrlägg
ning av Hetejärvi och Vuornajärvi sjöar. 
(Sid. 45). 

Utskottet har denna gång haft anledning 
att i regeringens proposition angående 
statsförslaget föreslå ett mindre antal 
ändringar än vanligt, och även dessa repre
sentera i de flesta fall jämförelsevis små 
penningbelopp. Det mest betydande änd
ringsförslaget på utgiftssidan, ett tillägg 

2 
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av 6,000,000 ma:vk till anslaget för moder
skapsunderstöd, beror därpå, att, sedan 
regeringens budgetproposition avgivits, lag
förslaget angående ifrågavarande understöd 
av riksdagen antogs i en annan lydelse än 
den som regeringen föreslagit och som vid 
uppgörandet av kalkylerna för utgiftssta
ten förutsatts. På statsförslagets inkomst
sida har utskottet beräknat avkastningen av 
inkomst- och förmögenhetsskatten samt av 
tobaksaccisen till i någon mån högre belopp 
än de av regeringen föreslagna ävensom 
tillagt ett inkomstbelopp, som härflyter av 
den föreslagna skatten å tändstickor. 

I samband med statsförslaget har ut
skottet handlagt 182 finansmotioner, av 
vilka en del givit utskottet anledning att 
föreslå tillägg till de i propositionen in
gående anslagen eller nya anslag i utgifts
staten. 

Enligt propositionen uppgå de egentliga 
inkomsterna till 4,107,456,950 mark och 
kapitalinkomsterna till 304,594,700 mark 
eller inkomsterna sammanlagt till 
4,412,051,650 mark. Enligt utskottets för
slag utgöra de egentliga inkomsterna 
4,131,654,750 mark och kapitalinkomsterna 
304,594,700 mark eller inkomsterna inalles 
4.,436,249,450 mark. Skillnaden mellan pro
positionens och utskottsbetänkandets egent
liga inkomster framgår av följande sam
manställning: 

mk mk 

l Avd. prop. 2,986,000,000 bet. 3,012,000,000 
2 Avd. , 112,908,000 , 112,908,000 
3 Avd. , 322,624,400 , 322,624,400 
4 Avd. , 148,976,650 , 148,976,650 
,5 Avd. , 536,947,900 , 535,145,700 

S:a mk 4,107,456,950 mk 4,131,654,750 

Under 1 Avdelningen (skatter) har ut
skottet i tillägg till inkomst- och förmögen-

hetsskatens avkastning antecknat 7,000,000 
mark och i tillägg till avkastningen av 
tobaksaccisen 2,000,000 mark. För tänd
sticksskatten har införts ett nytt moment, 
å vilket antecknats 17,000,000 mark. 

Av den minskning, som uppkommit i 
inkomsterna under 5 Avdelningen (statens 
affärsverksamhet samt skogs- och lanthus
hållning), härflyter ett belopp av 794,400 
mark av det tillägg, som under 18 Ht. 
gjorts till statsjärnvägarnas utgifter, och 
ett belopp av 1,001,800 mark av det till
lägg, som under sagda huvudtitel gjorts 
till post- och telegrafverkets utgifter. 

J{apitalinkomsterna ( 6 Avd.) äro enligt 
utskottets förslag desamma som motsva
rande inkomster i propositionen. 

De egentliga utgifterna äro enligt pro
positionen 3,137,293,600 mark och enligt 
utskottets betänkande 3,154,396,700 mark. 
Skillnaden mellan utgifterna i propositio
nen och betänkandet framgår av följande 
~:iffror: 

m k mk 
l Ht. prop. 2,214,500 bet. 2,214,500 
2 Ht. 

" 
13,656,500 

" 
13,681,500 

3 Ht. 
" 

6,566,300 
" 

6,566,300 
4 Ht. 

" 
6,552,200 

" 
6,552,200 

5 Ht. 
" 

45,474,800 
" 

45,360,800 
6 Ht. 

" 
112,369,200 

" 
112,369,200 

7 Ht. 
" 

408,399,700 
" 

410,661,200 
8 Ht. 

" 
55,670,700 

" 
55,670,700 

9 Ht. 
" 

677,491,900 
" 

681,021,400 
10 Ht. 

" 
576,046,200 

" 
576,270,200 

11 Ht. 
" 

372,171,200 
" 

373,603,600 
12 Ht. 

" 
220,482,900 

" 
220,902,900 

13 Ht. 
" 

90,466,700 
" 

90,550,200 
14 Ht. 

" 
97,741,400 

" 
103,982,600 

15 Ht. 
" 

143,180,000 
" 

143,180,000 
16 Ht. 

" 
109,706,000 

" 
112,706,000 

17 Ht. 
" 

199,103,400 
" 

199,103,400 
18 Ht. 

" 
S:a mk 3,137,293,600 mk 3,154,396,700 
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5 Ht. Den föreslagna ökningen av vissa 
legationers ortsförhöjningar har i någon 
mån nedskurits, vilket medfört en utgifts
minskning av 144,000 mark. 

? Ht. För förbättrandet av tjänsteper
sonalens vid sjukhusen löner har i tillägg 
antecknats 940,000 mark, likaså för höjande 
av vissa vid gränsbevakningen tjänst
görande officerares löner 128,500 mark, till 
gränsbevakningens förplägningsutgifter 
700,000 mark, till anslaget för upprätthål
landet av förlossningsanstalter 400,000 
mark och för understödande av ett kom
munalt sjukhus 125,000 mark. 

9 Ht. F'ör inrättande av några nya 
tjänster vid armen har i tillägg antecknats 
816,000 mark, likaså till anslaget för års
reparationer av kaserner 2,000,000 mark 
samt för några vid skyddskårsorganisatio
nen anställda officerares löneförhöjningar 
463,500 mark och till understödet för 
skyddskårsorganisationen 250,000 mark. 

10 Ht. Anslaget för populärvetenskap
liga föreläsningar har ökats med 100,000 
mark och till några andra anslag ha smärre 
tillägg gjorts. 

11 Ht. För inrättande av tvenne nya 
läroanstalter i hemslöjd har i tillägg an
tecknats 101,000 mark, anslaget för lant
bruksundervisningsanstalter av privat na
tur har ökats med 220,000 mark, tjurhåll
ningssammanslutningarnas anslag likaså 
med 435,000 mark och lantbruksklubbverk
samhetens med 100,000 mark samt det an
slag, som erfordras för skogsvärderingen å 
lantbruksstyrelsens bokföringslägenheter, li
kaså med 100,000 mark. 

12 Ht. Luftvärnsförbundets anslag har 
ökats med 400,000 mark. 

14 Ht. Anslaget för moderskapsunder
stöd har ökats med 6,000,000 mark och 
särskilda bidrag med anslag för understöd 
av inemot 200,000 mark. 

16 Ht. För utbetalande av pensioner 
åt icke arbetsföra och medellösa frontmän 
från frihetskriget föreslås ett nytt anslag 
av 3,000,000 mark. 

De inkomstbringande kapitalutgifterna 
(19 Ht.) äro i propositionen 810,695,900 
mark och utskottets betänkande 
811,825,900 mark. skiljaktigheterna framgå 
av följande siffror: 

Pro p. 

Ministeriet för inrikesärendena ......... . 
m k 

5,242,000 
236,778,000 

410,000 

Bet. 

mk 

5,242,000 
238,808,000 

410,000 
Försvarsministeriet .................... . 
Lantbruksministeriet .................. . 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 

och allmänna arbetena ............... . 
Socialministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
statsskulden .......................... . 
överföring till fonder ................. . 
Arbetslöshetens lindrande ............. . 

Summa 

45,550,000 
3,150,000 

227,300,900 
274,265,000 
18,000,000 

810,695,900 

44,650,000 
3,150,000 

227,300,900 
274,265,000 

18,000,000 

811,825,900 

De icke inkomstbringande kapitalutgif
terna (20 Ht.) äro propositionen 
462,914,700 mark och i utskottets betän-

kande 469,052,700 mark. skiljaktigheterna 
framgå av följande sammanställning: 
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,J ustitieministeriet ..................... . 
Ministeriet för inrikesärendena . . . . . . . . . . 
Finansministeriet 
Försvarsministeriet .................... . 
Undervisningsministeriet ... ~ ........... . 
Lantbruksministeriet .................. . 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 

och allmänna arbetena ............... . 
Handels- och industriministeriet . . ...... . 
Socialministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arbetslöshetens lindrande . . ............ . 

Summa 

Prop. 

m k 

6,025,000 
26,330,500 

350,000 
236,000,000 
27,123,200 
20,766,000 

116,840,000 
6,992,000 
4,488,000 

18,000,000 

462,914,700 

Bet. 

m k 

6,025,000 
29,230,500 

350,000 
236,700,000 
26,973,200 
20,666,000 

119,388,000 
7,232,000 
4,488,000 

18,000,000 

469,052,700 

I det följande redogör utskottet i detalj 
för de föreslagna ändringarna i propositio-

nen. Där annat icke är sagt, har utskot
tet godkänt propositionen oförändrad. 
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B. Utgift. 
Egentliga utgifter. 

Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

n. statsrevisorerna. 

4. Tryckningskostnader. De.t föreslagna 
anslaget är icke Wlfyllest, varför utskottet 
antecknat ett tillägg av 5,000 mark. 

IV. Särskilda anslag. 

1. Till förfogande fö1· Finlands grupp 
av interparlamentariska unionen. Enär de 
nordiska grupperna av Interparlamenta
riska unionen anordna en konferens i Sve
rige instundande år, har utskottet funnit 
nödigt utöka anslaget under momentet med 
20,000 mark. 

Femte Huvudtiteln. 
Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hörande för

valtningsgrenar. 

II. Ordinari•e utrik:esrepresentationen. 

Legationerna. 

1. Avlöningar. Utskottet anser, att såsom 
ökning av de under punkt a) i momentets 
motivering nämnda ortsförhöjningarna för 
sändebuden i Paris, Geneve, Moskva och 
Stockholm förslår ett belopp av 20,000 
mark för envar i stället för det av 
regeringen föreslagna beloppet av 50,000 
mark. Likaså föreslår utskottet, att öknin
gen av ortsförhöjningen för legationssekre
terarna vid sagda beskickningar måtte 
minskas från det föreslagna beloppet av 

24,000 mark till 18,000 mark. De av ut
skottet föreslagna ortsförhöjningarna för 
beskickningarna i fråga komme sålunda att 
utgå för sändebuden med 183,000 mark och 
för legationssekreterarna med 98,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
144,000 mark. 

IV .. sä.Jiskilda anslag. 

6. Bidrag åt Aletiebolaget Finska Notis
byrån. I syfte att göra byråns verksamhet 
effektivare har utskottet å momentet an
tecknat ett tillägg av 30,000 mark. 
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Sjunde Huvudtiteln. 
Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 

förvaltningsgrenar. 

II. Länsstyrelserna. 

1. Avlöningar. Med hänsyn till, att läns
bokförarnas avlöning, medan tjänsterna 
varit extraordinarie, utgjort 39,000 mark, 
borde enligt utskottets åsikt vid tjänsternas 
uppförande på ordinarie stat den i pro
positionen föreslagna grundlönen, 36,000 
mark, höjas till 39,000 mark. Med anled
ning härav har å momentet antecknats ett 
tillägg av 9,000 mark. 

2. Arvoden för extra personal. Då an
talet ärenden <tiH följd av brist på arbets
kraift vid en del lä;nsstyrelser hopat sig t~H 
den grad, att dröjsmålet med ärendenas av
görande vållar .allvarliga olä;g,enheter, har 
utskottet funnit nödigt att för avlön&nde 
av extra arbetskraft å momentet anteckna 
ett tHlägg av 50,000 mark. 

IM. Häradenas fö!'IValtning och lant
,polis,en. 

L Kronofogda1·na, avlöningar. Den un
der punkt b) i momentets motivering före
slagna tudelningen av Kemi härad finner 
utskottet icke nödvändig, varför det därav 
föranledda tillägget av 52,500 mark uteslu
tits ur momentet. Slutsumman å momen
tet minskas med 52,500 mark. 

XI. Gränsbevrukningarna. 

L Avlöningar. Med hänsyn därtill, att 
vid försvarsväsendet föreslagits, att så 
gott som samtliga majorstjänster måtte 
uppflyttas i den högre avlöningsklassen 
samt jämväl grundlönen i samtliga fält
väbelsbefattningar höjas med en avlö
ningsklass, är det enligt utskottets åsikt skä
ligt, att gränsbevakningsväsendet icke läm
nas att kvarstå i en oförmånligare ställ
ning. Med anledning härav föreslår utskot
tet, att för tre stabsofficerare av lägre av
löningsklass den nuvarande grundlönen 
48,000 mark måtte höjas till 52,500 mark 

samt att grundlönen för sextio till lägre 
avlöningsklass hörande fältväblar måtte 
höjas från det nuvarande beloppet, 21,000 
mark, till 22,500 mark. Dessa förhöjnin
gar medföra ett tillägg av sammanlagt 
128,500 mark. 

4. Förplägnings- och utrustningsutgif
ter (förslagsanslag). Gränsbevakningsvä
sendets förplägnings- och utrustningsutgif
ter ha beräknats på grundvalen av lägre 
pris än försvarsväsendets motsvarande 
utgifter. Enligt utskottets åsikt är det till
börligt, att gränsbevakningsväsendets för
plägning och utrustning hållas på en nivå, 
som motsvarar förhållandena vid försvars
väsendet, varför å momentet antecknats ett 
tillägg av 700,000 mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. J. Raatikainens m. fl. fin. mot. 
n: o 93 angående anvisande av anslag för 
uppförande av ett gärde å riksgränsen i 
trakten av Salmis och Suojärvi odlings
och betesmarker. 

Utskottet har vid 1934 års riksdag med 
anledning av en av rdgsm. Leppälä m. fl. 
inlämnad finansmotion rörande samma sak 
uttalat, att det emotser, att regeringen vid
tager på densamma ankommande åtgär
der i ärendet. På grund därav, att 
enighet beträffande gärdets behövlighet 
icke uppnåtts med Sovjetunionens regering, 
har frågan om dess uppförande förfallit. 
Emellertid vore det ifrågavarande gärdet 
av så pass stor betydelse för invånarna i 
gränstrakterna, att regeringen fortfarande 
borde ägna uppmärksamhet åt frågan och 
taga under övervägande, huruvida det vore 
skäl att skrida till gärdets uppförande en
bart genom finska statens försorg. Då 
ärendet till denna del icke är tillräckligt 
utrett, föreslår utskottet, 

a-tt motionen måtte avböjas. 
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XII. Medicinalstyrelsen. 

1. Avlöningar. För avlönande av en 
stenografi kunnig person vid medici
nalstyrelsen har under punkt c) i momen
tets motivering antecknats ett tillägg av 
1,000 mark. Då från det under punkt b) 
i momentets motivering föreslagna anslaget 
för ålders- och familjetillägg kan avdragas 
1,000 mark, förändras icke momentets slut
summa. 

XIIJ:. Hälsovården på landet. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Sa:los fin. mot. n: o 33 an
gående anvisande av anslag för inrättande 
av en distrikstläkarbefattning för kommu
nerna väster om Ule träsk. 

Då den fråga, som åsyftas i motionen, 
är helt och hållet oberedd, föreslår ut
skottet, 

att motionen måtte avböjas. 

XIV. Allmänna sjukhuset i Helsingfors. 

1. Avlöningar. Det under punkt c) i 
momentets motivering föreslagna tillägget 
av 40,000 mark för ålders- och familjetill
lägg har redan beaktats vid beräknandet av 
övriga tillägg under momentet, varför det
samma såsom obehövligt uteslutits. 

Den vid sjukhusen tjänstgörande, icke 
till läkar- och sjukvårdspersonalen hörande 
tjänstepersonalens avlöningar måste, med 
beaktande av den allmänna stegringen i 
lönenivån, anses vara alltför låga. Enligt 
utskottets förmenande vore det skäligt, att 
sagda avlöningar höjdes med 7-8 procent. 
För detta ändamål erfordras för allmänna 
sjukhusets i Helsingfors vidkommande 
227,000 mark, vilket belopp antecknats så
som tillägg å detta moment. 

Momentets slutsumma ökas med 187,000 
mark. 

XV. Läns'l.a.sa.rett,en och allmänna sjukhu
sen samt sjukhusen för veneriska 

sjukdomar. 

1. Avlöninga1·. Till följd av utvidgnin
gen av länssjukhuset i Åbo kommer över
sköterskans arbete att ökas till den grad, 
att utskottet finner det skäligt, att hennes 
avlöning höjes till samma nivå som över
sköterskans vid länssjukhuset i Viborg. 
För detta ändamål erfordras till det under 
punkt h) i momentets motivering före
slagna anslaget ett tillägg av 1,500 
mark. 

På de skäl, som ovan anförts under 7 Ht. 
XIV: l, har för höjning av tjänsteperso
nalens avlöningar å momentet antecknats 
ett tillägg av 447,000 mark. 

Med anledning av det under punkt g) i 
momentets motivering framställda försiwget 
om höjning :av extra sjuffisköterslwrnas av
löningar uttalar utskottet, att såvitt dylika 
sjukskötel'skor icke kunna erhållas mot det 
arvode av 13,500 mark, vartill lönen enligt 
förslaget skulle höjas, arvodet enligt ut
skottets åsikt kunde ytterligare höjas under 
förutsättningen, att det 'fÖr ändamålet re
serverade anslaget dock icke överskrides. 

Momentets slutsumma ökas med 448,500 
mark. 

XVI. Tuberkulos,san!l!torierna. 

1. Avlöningar. På de skäl, som ovan 
anförts under 7 H t. XIV: l, har för höj
ning av tjänstepersonalens avlöningar å 
momentet antecknats ett tillägg av 85,000 
mark. 

XViii. Anstalter för sinnes- och nerv
sjuka. 

L Avlöningar. På de skäl, som ovan an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höjning 
av tjänstepersonalens avlöningar å momen
tet antecknats ett tillägg av 140,000 mark. 
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XVlii. Sjuksikötersikeundervisningen. 

1. Avlöningm·. På de skäl, som ovan 
anförts under 7 H t. XIV: l, har för höj
ning av tjänstepersonalens avlöningar å 
momentet antecknats ett tillägg av 20,000 
mark. 

XIX. Barnmonsikeundervisningen. 

J. A.vlöningar. På de skäl, som ovan an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höjning 
av tjänstepersonalens avlöningar å momen
tet antecknats ett tillägg av 21,000 mark. 

XXI. Unodenstöd åt sinness,jukhus, vård
ansrtaJ:ter för nerv- och fallandesjuka samt 

tuberk.ulossanatocrier. 

Utskottet har under detta kapitel be
handlitt rdgsm. Pohjalas m. fl. fin. mot. 
n: o 24 angående an visande a v anslag för 
erläggande a'v redan godkända men icke 
utbetalade statsunderstöd åt distriktssin
nessjukhusen samt rdgsm. Pohja:las m. fl. 
fin. mot. n: o 25 angående anvisande av 
anslag för erläggande av redan godkända 
men icke utbetalade statsunderstöd åt tu
berkulossana torier. 

Enligt utskottets åsikt vore det riktigt, 
att de i motionerna åsyftade understöden 

kunde utanordnas med det sanaraste. Re
geringen borde fördenskull fästa uppmärk
samhet vid saken. A v finansiella skäl 
föreslår utskottet emellertid för denna 
gång, 

att rnotionerna rnåtte avböjas. 

XXII. övriga utgifter vid medicinal
verket. 

3. Underhåll av barnförlossningsanstal
ter. Då lagen om moderskapsunderstöd och 
den nya lag·en om barnmorskor träda i 
kraft från början av nästa år och dessa 
lagar förutsätta en effektivare vård vid .för
lossningar och ett ökat antal vårdplatser 
för förlossningar, har det befunnits nödigt 
att å momentet m1teckna ett tillä~g av 
400,000 mark. 

4. Kornrnunala och privata sjukhus. Då 
sjukhuset i Kotka stad, sedan den tillbygg
nad, vilken .för närvarande är under upp
förande, blir färdig, i större utsträckning 
än förut kommer att tillgodose jämväl de 
kringliggande ;trakternas behov av sjukhus
vård, har utskottet funnit skäligt att för 
höjning av understödet för sagda sjukhus 
å momentet anteckna ett tillägg av 125,000 
mark. 

Nionde Huvudtiteln. 
Försvarsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

1. Grundlöner. Utskottet har handlagt 
rdgsm. Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 9 
angående anvisande av anslag för upp
förande på ordinarie stat av tjänsterna vid 
krigs-ekonomiska avdelningens vid för
svarsministeriet industribyrå. 

De åligganden, som ankomma på krigs
ekonomiska avdelningens vid försvarsmi
nisteriet industribyrå, äro så pass viktiga 
och av tjänstemännen kräves sådan för-

farenhet och sakkännedom på området, att 
utskottet funnit det nödvändigt, att den 
personal, som är stadigvarande sysselsatt 
med dessa göromål, uppföres på ordinarie 
stat. Med aJl11edning härav föreslår ut
sknttet i enlighet med motionen, att vid 
sagda byrå måtte inrättas fyra ingenjörs
tj·änster med en grundlön av 63,000 mark, 
en registratorsbefattning med en grundlön 
av 21,000 mark och en 'kaJllSlibiträdesbefatt
ning med en grundlön av 18,000 maJrk. Det 
,för dessa avlöningar erforderEga beloppet, 
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291,000 mark, har antecknats som tillrugg 
till detta moment. 

I stället för att, såsom i den tablå över 
löneförhöjningar, som fogats till slutet 'av 
.statsförslagets .motivering, å sid. 529 an
givits, grundlönen skulle höjas med 4,500 
mark för endast S byråstabsofficerare, 
borde en dylik förhöjning i själva verket 
gälla grundlönen för 9 byråstabsofficerare. 
Under 9 Ht. II: l borde åter grundlönen 
för endast 109 majorer vid försvarsväsen
·det höjas med 4,500 mark, medan däremot 
förhöjning av grundlönen för 110 majorer 
upptagits å sagda ställe i tablån. På 
grund härav har utskottet överfört det 
ifrågavarande förhöjningsbeloppet, 4,500 
mark, från 9 H t. II: l såsom tillägg till 
·detta moment. 

Med avseende å den ingenjörstjänst med 
.avtalslön, vars inrättande vid försvarsmi
nisteriet under punkt e) i motiveringen till 
.Qetta moment föreslagits, uttalar utskottet 
som sin uppfattning, att för befattningen 
kunde avlönas även en militärperson, så
vitt han befinnes äga förutsättningar 
därför, varvid lönen kunde bliva mindre 
än det föreslagna beloppet. 

Tilläggen under momentet utgöra inalles 
295,500 mark. 

F ö r s v a r s v ä s e n d e t. 

II. Avlöningsutgifter. 

1. Grundlöner. Utskottet har handlagt 
rdgsm. I,einonens m. fl. fin. mot. n: o lO 
angående anvisande av anslag för uppfö
rande på ordinarie stat av personalen vid 
försvarsministeriets industridistrikt. 

Med beaktande av den ekonomiska för
svarsberedskapens vikt förordar utskottet, 
att av de tjänster och befattningar, som i 
motionen föreslagits till uppförande på or
dinarie stat, de i industridistrikten verk
samrna ingenjörernas och majorernas tjän
.ster uppföras på ordinarie stat. För in-

rättande av fem ingenjörs- och fem ma
jorstjänster, samtliga med en grundlön av 
52,500 mark, har utskottet å detta moment 
antecknat ett tillägg av 525,000 mark. 

Till följd av den ovan under 9 H t. I: l 
nämnda överföringen har från detta mo
ment avdragits 4,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 520,500 
mark. 

Utskottet har under detta kapitel be
handlat rdgsm. Perhos m. fl. fin. mot. 
n:o 11 angående anvisande av anslag för 
höjning av de värnpliktigas dagtraktamente 
samt rdgsm Niskanens m. fl. fin. mot. 
n: o 12 angående samma sak. 

Utskottet har icke funnit nödigt att höja 
dagtraktamentet och föreslår därför, 

att motionerna måtte avböjas. 

X. Fastigheter. 

1. /{asm·ners och övriga byggnaders års
reparation (reservationsanslag). Då förhål
landena vid kasernerna ännu till stor del 
måste anses vara ytterst bristfälliga och 
då byggnadskostnaderna under senaste tid 
avsevärt stigit, har utskottet funnit nö
digt å momentet anteckna ett tillägg av 
2,000,000 mark. 

XIiii. Särsikil.da anslag-. 

Utskottet har under detta kapitel hand
Iagt rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n:o 20 angående anvisande av anslag för 
frihetskämparnas deltagande i de festlighe
ter, som anordnas i huvudstaden den 16 
maj 1938. 

Då ärendet ännu icke utretts, kunna 
medel för ändamålet icke föreslås. Utskot
tet anser emellertid, att regeringen borde 
fästa uppmärksamhet vid saken och viel
taga nödiga åtgärder för anordnande av 
de ifrågavarande festligheterna. Utskottet 
före,'! lår, 

att motionen måtte avböjas. 
3 
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XIV. Skyddskårsot'ganisationen. 

1. Avlöninga1·. De kaptens- och majors
tjänster i armen, vilka hittills hört till den 
lägre avlöningsklassen, skola enligt propo
sitionen uppflyttas i högre av löningsklass, 
och ovan har utskottet under 7 H t. XI: l 
föreslagit, att på samma sätt skulle för
faras jämväl med avseende å motsvarande 
tjänster vid gränsbevakningsväsendet. Då 
överflyttningen och kommenderingen av 
officerare från armen till skyddskårsorga
nisationen och tvärtom visat sig synnerli
gen nyttig, borde en ostörd tillämpning av 
detta tillvägagångssätt även framdeles möj
liggöras. På grund härav är det enligt 
utskottets åsikt nödvändigt, att även inom 
skyddskårsorganisationen verkställas mot
svarande förhöjningar av grundlönen för 
de tjänster, som motsvara de ovannämnda 
tjänsterna. Utskottet föreslår förty, att 
grundlönen för fyra avdelningschefs
adjoint-, två militärinspektörs-, sex mili
tärinstruktörs- och elva kretschefstjänster 
höjes från det nuvarande beloppet 
48,000 mark till 52,500 mark samt att 
grundlönen för två avdelningschefsadjoint-, 
tjugu militärinstruktörs- och femtioåtta 
kretschefstjänster höjes från 39,000 mark 
till 43,500 mark. Det för höjande av 

grundlönen för dessa etthundratre tjänster 
erforderliga beloppet, 463,500 mark, har 
antecknats såsom tillägg till detta moment. 

6. Understöd för skyddskå1·so1·ganisatio
nen, till statsrådets förfogande. I motive
ringen under 9 Ht. X: 5 i propositionen 
angående statsförslaget har nämnts, att 
anslaget för de hyror, som erläggas för 
förvaringen av den krigsmateriel, vilken 
erfordras för att skyddskårsorganisationen 
skall kunna utföra de i enlighet med ter
ritorialsystemet på densamrna ankommande 
uppgifter, skulle från sagda moment över
förts till detta moment. Då under detta 
moment icke i motiveringen nämnts något 
om ifrågavarande överföring, synes det 
därav föranledda tillägget icke ha blivit 
beaktat. Utskottet har fördenskull å mo
mentet antecknat ett tillägg av 250,000 
mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n:o 19 angående anvisande av förhöjt an
slag för anskaffning a v beklädnad och 
utrustning åt skyddskårerna. 

Då motsvarande anslag icke heller kun
nat höjas för armens vidkommande, före
slår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

II. Luthers,ka kyrkan. 

Särskilda kyrkliga ändantål. 

10. Unde1·stödjande av klockar- och or
gelnistskolor. Utskottet har handlagt rdgsm. 
Honkas m. fl. fin. mot. n.: o 38 angående 
anvisande av anslag för höjning av stats
bidraget åt Å'bo kyrkomusikinstitut samt 
rdgsm. Oksarrens m. fl. fin. mot. n: o 39 
angående anvisande av anslag för höjande 
av statsbidraget åt Viborgs kyrkomusik
institut. 

Utskottet finner det tillbörligt, att stats
bidraget åt klockar- och orgelnistskolorna 
höjes, varför med anledning av motionerna 
å detta moment antecknats ett tillägg av 
14,000 mark för kyrkomusikinstitutet i Åbo 
och ett tillägg av 16,000 mark för kyrko
musikinstitutet i Viborg. 

Ytterligare har utskottet funnit nödigt 
att för höjning av statsbidraget åt Helsing
fors kyrkomusikinstitut anteckna ett till
lägg av 20,000 mark. 
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Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
la.gt rdgsm. Lahtelas m. fl. ,fin. mot. n: o 52 
angående anvisande av anslag för avlö
nande av en präst för Posio församling. 

Det måste anses ankomma på regeringen 
att göra framställning i en angelägenhet 
av denna al't, varför utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

V. S'kolstyrel>s.en. 

1. Avlöninga1·. Då lönen för skolöver
läkartjänsten icke i samband med löneför
höjningarna för skolrådstjänsterna blivit 
höjd, har utskottet •för höjandet av först
nämnda lön å momentet antecknat ett tiH
lägg av 6,000 mark. 

VI. Lärdomsskolorna. 

Lyceerna med parallella linjet·. 

.11. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
Enär från svenskspråkigt håll efter pro
positionens avlåtande framförts åsikter, 
vilka förtjäna beaktande, gående i den 
riktningen, att den under punkt a) i moti
vering-en till de å momentet gjorda avdra
gen föreslagna sammanslagningen av tvenne 
svenskspråkiga lärdomsskolor i Åbo borde 
ske med bibehållande av den klassiska un
dervisningen i dess nuvarande utsträck
ning, borde enligt utskottets åsikt regerin
gen ytterligare taga under övervägande, 
huru den ifrågavarande sammanslagningen 
av skolor bäst kunde genomföras. 

Privata skolor. 

Utskottet har här behandlat rdgsm. Rii
pinens m. fl. fin. mot. n: o 35 angående 
anvisande av anslag till extra understöd 
åt :privata lärdomsskolor för täckande av 
oundgängliga kostnader för reparationer 
och undervisningsmateriel. 

Innevarande riksdag har beslutat hem
ställa, att regeringen måtte taga under 
överväigande, på vilket sätt privata lär
domsskolor i svagare ekonomisk ställning 
lämpligast borde understödas, samt vid
taga de åtgärder, vartill resultaten av un
dersökningen giva anledning. Då denna 
undersökning ännu icke slutförts, anser 
sig utskottet icke kunna förorda, att anslag 
beviljas för ändamålet. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

övriga utgifter för lärdomsskolorna. 

29. Undervisning i extra ämnen. Ut
skottet har å momentet antecknat ett till
lägg av 20,000 mark för ökad undervisning 

stenografi. Å momentet tillkommer 
20,000 mark . 

Utskottet har under denna grupp av ut
gifter handlagt rdgsm. Tukias m. fl. fin. 
mot. n:o 37 angående anvisande av anslag 
för statens övertagande av mellanskolan i 
Villmanstran d . 

:lVIed hänsyn till, att frågan om skolans 
övertagande wv staten är nära förknippad 
med byggna:dsfrågor, som synbarligen un
der den närmaste framtiden komma att 
avgöras, och då dessutom frågor av denna 
art höra till de ärenden, vilkas beredning 
ankommer på regeringen, föreslår utskot
tet, 

att motionen måtte avböjas. 

VII. Folkskoleväs·endet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

1. .A.vlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
:l\IIed hänsyn till, att utskottet icke tills
vidare :finner den under ,punkt h) i mo
mentets motivering nämnda utvidgningen 
av undervisningen sommartid av behovet 
påkallad, har det för detta ändamål före
slagna tillägget av 25,000 mark uteslutits. 
Avgår 25,000 mark. 
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Högre folkskoleseminarierna. 

11. Diverse utgifte1·. Utskottet finner 
det nödvändigt, att till det anslag, som 
reserverats för lärarnas vid seminarierna 
studieresor till utlandet, antecknas ett 
tillägg av 10,000 mark. 

X. ,socialt upplysningsarbete. 

1. statsunderstöd åt folkhögskoloma 
(förslagsanslag). Utskottet <har handlagt 
rdgsm. Kullbergs m. fl. fin. mot. n:o 40 
angående anvisande av ,anslag till :bygg
nadsbi:drag åt folkhögskolan i Borgå. 

Emedan tillräcklig utredning ännu icke 
föreligger i ärendet, anser sig utskottet icke 
kunna föreslå, att anslag beyiljas. Då 
emellertid lokalförhållandena synas vara 
ytterst bristfälliga och folkhögskolan icke 
utan understöd torde kunna skrida till en 
:förbättring av dem, föreslår utskottet, att 
riksdagen ville besluta hemställa, 

att reger·ingen rnåtte taga under 
övervägande, i vilken mån folkhög
skolans i Borgå byggnadsföretag 
kttnde ttnderstödas med statens me
del, och därefter vidtaga de åtgärder 
ärendet kräver. 

5. Unde1·stödjande a.v popttlärvetenskap
liga föreläsningm·. För att detta slags före
läsningsverksamhet måtte erhålla samma 
omfattning som före kristiden, har utskot
tet å momentet antecknat ett tillägg av 
100,000 mark. 

6. Understöd åt särskilda upplysnings
organisationer. Utskottet finner tillbörligt, 
att den föreslagna fördelningen av tillägget 
till upplysningsorganisationernas statsun
derstöd ändras sålunda, att tillägget till 
understödet åt Snomen nuorison liitto be
nämnda förbund minskas till 50,000 mark 
och att återstoden av tillägget, 150,000 
ma11k enligt statsrådets prövning fördelas 
mellan övriga organisationer, vilka erhålla 

statsunderstöd ur detta moment. Momen . 
. tets slu,tsumma undergår ingen förändring. 

xm. Arkeologiska kommissionen. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Moilanens m. fl. fin. mot. 
n :o 43 angående anvisande av anslag för 
en arkeologisk undersökning av Viborgs 
forna domkyr~a. 

I betraktande av, att i vårt land finnas 
talrika historiska minnesmärken, ,vilka ännu 
icke undersökts, är det enligt utskottets 
åsikt icke skäl att avgöra frågan om un
dersökning av ett minnesmärke såsom en 
fråga för sig, och anser sig utskottet förty 
icke kunna förorda det i motionen före
slagna anslagets bevilja.nde. Då det likväl 
måste anses önskligt, att en vedellbörlig 
vetenskaplig undersökning av de historiska 
minnesmärkena verkställes, får utskottet 
föreslå, att riksdagen ville besluta hem
ställa, 

att 1·egeringen måtte t~ppgöra en 
plan för vetenskaplig undersökning 
av de historiska minnesmärkena samt 
vidtaga av saken påkallade åtgärder 
för dess förve1·kligande. 

Utskottet har likaså ·handlagt rdgsm. 
Kaasalainens m. fl. fin. mot. n: o 48 an
gäende anvisande av anslag för uppförande 
av en museibyggnad i Kexholm. 

!Då vid utvecklingen av museiförhåHan
dena en enhetlig .plan borde eftersträvas 
där samtliga museers behov bleve tillbör
ligen beaktade, och då det måste anses an
komma på regeringen att uppgöra en dylik 
plan och vidtaga härav föranledda åtgär
der, i'är utskottet föreslå, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har jämväl här behandlat 
rdgsm. Kaasalainens m. fl. ,fin. mot. n: o 4 7 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en amanuenstjå;nst för ortsmuseer 
vid arkeologiska kommissionen. 
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På regeringen ankommer att framställa 
förslag om inrättande av nya tjänster, var
för utskottet .föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

XIV. Anslag för vetensika.p, ikonst och 
idrott. 

2. Penninglotteriets vinstmedel för fränt
jande av vetenskap, konst och idrott (för
slagsanslag). Enligt utskottets åsikt borde 
till prövning upptagas, huruvida den an
del i anslaget, som föreslås under punkt 6) 
i avdelningen C) av den i momentets moti
vering ingående fördelningsplanen, i någon 
mån kunde ökas för höjande av under
stödet •för de gymnastik- och idrottskurser, 
som anordna:s i Pajulahti i N astola. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Kalliokoskis m. fl. fin. mot. 
n :o 53 angående anvisande av anslag för 
stödande av Kristillinen taideseura be
nämnda sällskaps ~erksamhe.t. 

Utskottet anser, att Kristillinen taide
seura benämnda :sällskaps verksamhet, så
vitt den anses behövlig, fortfarande kan 
understödas ur penninglotteriets vinstme
del, varför utskottet före:slår 

att motionen måtte avböjas. 

Ytterligare har utskottet här ha;ndlagt 
rdgsm. Tervos fin. mot. n: o 60 angående 
anvisande av anslag för anskaffande av 
nya musikin:strument för ,J oensuun työväen 
musiikkiyhdistys benämnda förening. 

Utskottet har icke ansett :sig kunna före
slå, att anslag skulle beviljas för ända
målet, men ·finner, att regeringen borde 
taga under övervägande, huruvida skäl 
föreläge att ur penningslotteriets vinstme
del bevilja föreningen understöd. Utskot
tet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

9. Diverse utgiftet·. Utskottet har hand
lag,t rdgsm. Honkas m. fl. fin. mot. n :o 34 
angående anvisande av anslag för ·Turun 
kesäyliopisto benämnda kurser. 

iVIed hänsyn till, att den genom peda
gogiska högskolans i J yväskylä försorg an
ordnade sommarkursen icke ensam synes 
vara ·tillfyllest för tillgodoseendet av be
hovet av den i motionen berörda som
martid meddelade högskoleundervisningen, 
har utskottet funnit lämpligt att för ·un
derstödande av Turun kesäyliopisto be
nämnda kurser å momentet anteckna ett 
tillägg av 50,000 mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Räisänens m. fl. fin. mot. n: o 
49 angående anvisande av anslag för slut
förande av byggnadsarbetena på den cen
trala idrottsplanen i Kuopio. 

Enär staten i allmälllhet icke med sär
skilda anslag tagit del i byggandet av 
idrottsplaner utan mindre understöd för 
dem endast beviljats ur penninglotlteriets 
vinstmedel, .före:slår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har ävenledes handlagt rdgsm. 
Lehtonens m. fl. fin. mot. n: o 59 angående 
anvisande aN anslag .för förberedande av 
världsmästerskapstävlingar i skidåkning. 

Enligt vad utskottet erfarit är det av
sikten att ordna det i motionen åsyftade 
understödet .genom utgivande av ett särskilt 
jubileumsfrimä.rke, varfö·r utskottet .före
slår, 

att motionen måtte avböjas. 

XV. Särsikilda anslag. 

4. Diverse utgifter. Utskottet har hand
lagt rdgsm. Stenwalls m. fl. fin. mot. n: o 55 
angående anvisande av anslag för Finlands 
fredsförbund verksamhet. 

Utskottet har till det understöd, som 
skall .tilldelas Finlands fredsförbund, an
tecknat ett tillägg av 13,000 mark. 
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Elfte Huvudtiteln. 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

III. Lantmäteristyrels,en. 

1. Avlöninga1·. Med hänsyn därtill, att 
assessorn5 vid lantmäteristyrelsen avlöning 
icke höjdes vid ,fördelningen av det under 
15 H t. II: 12 i statsförslaget för inneva
rande år reserverade anslaget, medan av
löningarna för styrelsens övriga, i sessio
nerna de1tagande :ledamöter höjdes, och 
detta missförhållande ej heller beaktats vid 
de löneförhöjningar, som föreslagits i pro
positionen, har utskottet funnit lämpligt 
att för denna löneförhöjning å momentet 
anteckna ett tillägg av 6,000 mark. 

VIII. Lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. 

Läroanstalte1· för k1·eatu1·sskötsel och 
mejerihantering. 

4. A"vlöningar. Under punkt b) i mo
mentets motivering har bl. a. föreslagits, 
att lärarna vid skolan för fjädersfäskötsel 
i fråga om avlöningar och andra förmåner 
måtte försättas i samma stälL11ing som 
lärarna vid privata kreatursskötarskolor 
samt att sagda skola måtte beviljas ett 
tilläggsanslag av 15,000 mark. Då för 
uppnåendet av sagda syftemål erfordras 
26,000 mark, har utskottet antecknat ett 
tillägg av 11,000 nmrk. 

LiirottnstaUM· i hemslöjd. 

10. livlöningm·. Utskottet har handlagt 
rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n: o 64 
angående anvisande av anslag :för inrät
tande av en skola för manlig hemslöjd i 
Harlu. 

:Med beaktande av, att en effektivare 
yrkesundervisning över huvud är av hello
vet påkallad 1mmt med hänsyn till den om-

ständigheten, att i Harlu och dess omnejd 
uppenbarligen göres behov av den i mo
tionen åsyftade yrkesundervisningen och 
att platsen även i övrigt måste anses lämp
lig för en undervisningsanstalt av denna 
art, finner utskottet det ändamålsenligt att 
i Harlu inrättas en sådan skola för man
lig hemslöjd, som i motionen föreslås. De 
för skolans verksamhet erfovderliga årliga 
utgifterna stiga till 50,500 mark, varav på 
föreståndarens och lärarens avlöning kom
mer 27,000 mark, på underhållsutgifterna 
22,000 mark och för understödande av 
mindrebemedlade elever 1,500 mark. Det 
för avlöningarna erforderliga beloppet, 
27,000 mark, har antecknats såsom tillägg 
till detta moment. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Hästbackas m. fl. fin. mot. n: o 65 an
gående anvisande av anslag för inrättande 
av en skola för manlig hemslöjd i Terjärv. 

Samma skäl, som ovan anföDts .för in
rättande av en skola för manlig hem
slöjd i Harlu, tala även för, att en lik
nande yrkesskola för den svensksprå
kiga befolkningen i mellersta Öster
botten inrättas i Terjärv, ·där genom orts
bornas försorg åtgärder redan vidtagits för 
att vid skolan fästa en utbildad lärarkraft. 
Utskottet föllordar motionens godkännande 
och har för de årliga utgifterna för en 
skola för manlig hemslöjd i Terjärv an
tecknat ett tillägg av 50,500 mark, fördelat 
på samma sätt som anslaget för den före
slagna skolan i Harlu. Det för avlönin
garna erforderliga beloppet, 27,000 mark, 
har antecknats som tillägg til:l detta mo
ment. 

Tilläggen under momentet utgöra 54,000 
mark. 

11. övriga nnderhållskostnader. Till un
derhållskostnader för de skolor för manlig 
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hemslöjd, som enligt utskottets förslag un
{].er föregående moment skola inrättas i 
Harlu och Terjärv, har å momentet an
tecknats ett tillägg av 44,000 mark. 

12. Understöd åt mindrebemedlade ele
ver. Till understöd åt mindrebemedlade 
-elever vid de skolor för manlig hemslöjd, 
vilkas inrättande i Harlu och Terjärv 
föreslagits under 10 momentet i detta kapi
tel, har å momentet antecknats ett tillägg 
.av 3,000 mark. 

Understöd åt öm·iga lantbruksundervis
ningsanstalte1· av privat natur. 

13. Jordbruksskolor. I sitt svar å propo
sitionen angående statsförslaget för inne
varande år har riksdagen framhållit, att 
vid fastställandet av understöd framdeles 
med avseende å jordbruksskolorna böra 
tillämpas samma principer som beträffande 
övriga lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. Då detta icke beaktats i 
propositionen, har utskottet för ändamålet 
å momentet antecknat ett tilläg av 220,000 
mark. 

Utskottet har här handlagt rdgsm. Kull
bergs m. fl. fin. mot. n: o 62 angående 
.anvisande av förhöjt anslag för Eriksgårds 
svenska lantbruksskola. 

Med hänsyn därtill, att den stiftelse, 
-som upprätthåller skolan och vilken dispo
nerar över jämförelsevis rikliga medel, av 
staten skulle erhålla ett understöd enligt 
gällande stadganden, därest densamma med 
avseende å kompetensvillkoren för lärarna 
iakttoge fastställda bestämmelser, föreslår 
utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

IX. Agri,kulturekonomiska kontroll
anstalter. 

Frökontrollanstalten. 

5. Avlöningar. Under punkt b) i mo
mentets motivering har med anledning av 

uppförandet på ordinarie stat av andra 
assistentbefattningen vid frökontrollanstal
ten till detta moment från 6 momentet 
överförts 36,000 mark. Med hänsyn därtill, 
att avlöningen i sagda befattning före 
uppförandet på ordinarie stat utgjort 
33,000 mark, har utskottet, på det att av
löningen efter sagda ombildning av be
fattningen måtte bibehållas oförändrad, 
från 6 momentet hit överfört ytterligare 
3,000 mark. Tillägg 3,000 mark. 

6. Arvoden åt extra arbetskrafter (förs
lagsanslag). Med anledning av den ytter
ligare överföring, som omförmälts under 
föregående moment, antecknas under detta 
moment ett avdrag av 3,000 mark. 

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 

9. Avlöninga1·. För upprätthållande av 
yrkeskunnig personal vid statens smör
kontrollanstalt samt med beaktande av arten 
och mängden av det arbete, som där utföres, 
finner utskottet det erforderligt, att grund
lönen för de vid kontrollstationen i Hel
singfors verksamma fyra assistenterna höjes 
från det nuvarande beloppet 43,500 mark 
till 48,000 mark samt att likaså grundlönen 
för överassistenten vid kontrollstationen i 
Åbo höjes från det nuvarande beloppet 
48,000 mark till 52,500 mark, varjämte 
grundlönen för yngre smörbedömaren vid 
sistnämnda kontrollstation höjes från det 
nuvarande beloppet 24,000 mark till 30,000 
mark. Det för dessa löneförhöjningar 
erforderliga beloppet, 28,500 mark, har an
tecknats som tillägg till detta moment. 

X. Ma;rlclörbättrings,verksam.heten. 

Lantbruksingenjörerna. 

1. Avlöninga1·. Med hänsyn därtill, att 
avlöningen för de under punkt e) i momen
tets motivering till inrättande föreslagna 
kassa- och bokföringsbiträdesbefattningarna 
under den tid dessa varit extra befattnin-
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gar utgjort 24,000 mark och då avlöningen 
för motsvarande befattningar inom övriga 
förvaltningsgrenar utgör 21,000 mark, fin
ner utskottet det tillbörligt, att grund
lönen även i förstnämnda befattningar fast
ställes till 21,000 mark. För detta ända
mål har å momentet antecknats ett tillägg 
av 12,000 mark. 

Utskottet har här behandlat rdgsm. Saa
rinens m. fl. fin. mot. n: o 7 angående an
visande av anslag för inrättande av nya 
biträdande lantbruksingenjörs- och bygg
mästartjänster. 

Då i statsförslaget redan föreslagits, att 
de i motionen åsyftade tj·änsterna skola 
uppföras på ordinarie stat, och då det 
måste anses ankomma på regeringen att 
framställa förslag om inrättande av nya 
tjänster, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n: o 77 angående anvisande av förhöjt an
slag till understöd och län för jordförbätt
ringsarbeten. 

Av finansieila skäl föreslår utskottet, 

att rnotionen rnåtte avböjas. 

XUI. Fiskerinäringen. 

1. Fiskeriundervisningen. Utskottet an
ser, att fiskeriundervisningen icke i sin 
nuvarande form och till sin nuvarande 
verkan, åtminstone ej med avseende å den 
högre fiskeriundervisningen samt utbild
ningen av fiskerikonsulenter och förestån
dare :för fiskodlingsantalter, motsvarar. de 
fordringar, som böra ställas på en dylik 
undervisning. På grund härav :föreslår 
utskottet, att riksdagen ville besluta hem
ställa, 

att regeringen måtte vidtaga nö
diga åtgärder för en ornorganisation 

av fiskeriundM·visningen och i sinom 
tid till riksdagen överlämna propo
sition i ä1·endet. 

3. ~Piskerinät·ingens främjande. Utskot
tet har under momentet antecknat ett till
lägg av 20,000 mark, på det att de före
slagna åtgärderna för en förbättring och 
förnyelse av kräftstammen måtte bliva till
räckligt effektiva. 

Utskottet har under detta moment hand
lagt rdgsm. Junes' m. fl. fin. mot. n:o 85 
angående anvi<Jande av anslag för verkstäl
lande av undersökning av de skador, som 
vållas fiskevattnen och fisket av de avfalls
ämnen, vilka av träförädlingsfabrikerna ut
släppas i vattendragen. 

Enligt utskottets åsikt borde regeringen 
jämlikt en vid innevarande riksdag god
känd hemställan påskynda verkställandet 
av en undersökning av de skador, som vål
las fiskbeståndet i vattendragen av det 
spillvatten och annat avfall, som av olika 
industrier utsläppas i vattendragen, för· 
fastställande av arten och omfattningen av 
skadorna. Då för verkställande av en un
dersökning av detta slag de medel kunna 
användas, vilka reserverats under 15 HL 
Il : 3, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under detta kapitel hanJ
lagt rdgsm. ,J unes' m. fl. fin. mot. n: o 82 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
främjande •av fiskerinäringen. 

Då den fråga, som åsyftas i motionen, 
som bäst är föremäl för beredning i rege
ringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har ävenledes handlagt rdgsm. 
Kullbergs m. fl. fin. mot. n:o 83 angående 
anvisande av anslag för fiskerinäringens. 
försöksverksamhet. 
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Då för de åtgärder, som åsyftas i motio
nen, icke förefinnes någon av sakkunniga 
uppgjord plan, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Ytterligare har utskottet här behandlat 
rdgsm. Österholms fin. mot. n: o 86 an
gående anvisande av anslag för förbätt
rande av fisktransporten. 

Enär den kommersiella sidan av fiskeri
hushållningen synes utvecklas även utan 
statens understöd, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

slutligen har utskottet här handlagt 
rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. n: o 
87 angående anvisande av anslag för upp
rensning av nya varp å kustområdet i 
östra delen av Finska viken. 

Då i propositionen anslag föreslagits för 
upprensning av varp, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

XIV. Försöks- och undersök:ningsrverk
samheten för lantbruket. 

Lantbruksförsöksanstalten. 

6. A_vlöningar. De två under punkt c) 
i momentets motivering främst nämnda av 
de fyra assistentsbefattningar, som föresla
gits att uppföras på ordinarie stat, måste 
anses åtminstone lika viktiga som de två 
senare nämnda. På grund härav och enär 
även till dessa poster efter befattningarnas 
uppförande på ordinarie stat komma att 
utnämnas personer, vilka redan avlagt sina 
examina vid universitetet, finner utskottet 
det nödvändigt, att jämväl för dessa 
grundlönen fastställes till 43,500 mark. 
Detta medför ett tillägg av 21,000 mark. 

För den till följd av den allmänna upp
gången i lönenivån nödvändigblivna löne
förhöjningen för arbetarna å försöksanstal
ten har utskottet å momentet antecknat ett 
tillägg av 50,000 mark. 

Tilläggen uppgå inalles till 71,000 mark. 

11. Lantbruksförsöksanstaltens lantbruk 
(förslagsanslag). På grund av arten av de 
utgifter, som erläggas ur detta moment, och 
då även övriga utgifter, som härleda sig av 
statens egen lanthushållning, i statsförsla
get antecknats såsom förslagsanslag, har 
utskottet funnit det 1ämpligt, att även an
slaget under detta moment antecknas såsom 
förslagsanslag. 

Fö1·söksstationer. 

15. .._4_vlöningar. Utskottet har handlagt 
rdgsm. Karvettis m. fl. fin. mot. n: o 80 
angående anvisande av anslag för uppfö
rande av direktörsbefattningen vid försöks
stationen för svinskötsel på ordinarie stat. 

Sedan byggnaden för svingården blivit 
färdig, kan försöksstationen nu begynna 
sin verksamhet på ett fullt effektivt sätt, 
varför utskottet finner det vara på sin 
plats, att ledningen av försöksstationen 
icke mera handhas såsom bisyssla, utan 
att direktörsbefattningen uppföres på 
ordinarie stat. Utskottet anser en årslön 
av 52,500 mark skälig för befattningen 
som föreståndare för denna försöksstation, 
varvid för ålderstillägg ytterligare borde 
reserveras 4,200 mark. Då det belopp av 
15,000 mark, som reserverats för den tem
porära innehavaren av direktörsbefattnin
gen vid försöksstationen, vid befattningens 
uppförande på ordinarie stat avgår, har för 
befattningens uppförande på ordinarie 
stat antecknats ett tillägg av 41,700 mark. 

16. Livlöning åt biträden och arbetare 
(förslagsanslag). Den nya försöksstation, 
som föreslagits att inrättas i Nord-Österbot
ten och för vars föreståndare ett avlönings
anslag föreslagits å 15 momentet under 
detta kapitel, kan icke ens i begynnelsen 
av sin verksamhet komma till rätta utan 
biträden och arbetare. För deras avlönande 
har å momentet antecknats ett tillägg av 
74,000 mark. 

4 
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Lokala försök. 

23. Specialförsök och unde1'sökningar. 
Utskottet har handlagt rdgsm. Soinis m. fL 
fin. mot. n: o 68 angående anvisande av 
anslag för höjande av stats11nderstödet åt 
försöksverksamhetsföreningarnas förbund. 

Den i motionen åsyftade skördekontrol
len måste anses vara av vikt, varför ut
skottet, på det att sagda kontroll måtte 
bliva allmännare, å momentet antecknat ett 
belopp av 25,000 mark för höjning av 
försöksverksamhetsföreningarnas förbunds 
statsbidrag. 

XV. Lantbrukets understödjande. 

Understödjande av rådgivningsa1·betet. 

4. Främjande av trädgårdsskötseln och 
huslig ekonomi. För åstadkomande av en 
effektivare rådgivning i huslig ekonomi 
särskilt bland arbetarbefolkningen å in
dustriorter har å momentet för ökning av 
understödet åt Snomen sosialidemokraati
sen työläisnaisliitto benämnda förbund an
tecknats ett tillägg av 13,000 mark. 

7. Kreatursförädlingsföreningar och tju,r
hållningssarnrnanslutningar. Det anslag, 
som under detta moment reserverats för 
understödande av tjurhållningssammanslut
ningar, är otillräckligt tiH och med för 
utgivande av det minimibelopp, vilket en
ligt lag skall utgivas till av småbrukare 
bildade tjurhållningssammanslutningar för 
anskaffande av en avelstjur och fort
sättande av sammanslutningarnas verk
samhet. Då en kreatursförädlingsverk
samhet av denna art måste anses vara av 
synnerlig vikt, har utskottet funnit det 
nödvändigt att för dess ändamålsenliga be
drivande å momentet anteckna ett tillägg 
av 435,000 mark. 

16. Lantb1·uksklubbverksamheten. Utskot
tet har handlagt rdgsm. Kalliokoskis m. fl. 
fin mot. n: o 70 angående anvisande av för-

höjt anslag för främjande av lantbruks
klubbverk..-;amheten. 

För höjande av konsulenternas för lant
bruksklubbverksamheten avlöningar har 
utskottet prövat nödigt å momentet an
teckna ett tillägg av 100,000 mark. 

20. statsbidrag åt sä1·skilda föreningar 
och enskilda. Ett under punkt e) i mo
mentets motivering förekommande tryckfel 
har utskottet rättat och påpekar därjämte, 
att det föreslagna understödet är avsett 
för Maataloustyönjohtajain liitto benämnda 
förbund och icke för en sammanslutning 
av lantbruksarbetsgivare. 

Utskottet har prövat nödigt för en in
tensifiering av Agronomföreningens före
drags- och föreläsningsverksamhet höja 
föreningens statsbidrag och har för ända
målet å momentet antecknat ett tillägg av 
15,000 mark. 

Utskottet har under denna grupp av ut
gifter handlagt rdgsm. Venhos m. fl. fin. 
mot. n: o 69 angående anvisande av anslag 
för understödande av lantbruksbokförings
verksamheten. 

Då beviljande av ett tilläggsunderstöd 
skulle förutsätta en ändring av de saken 
gällande instruktionsbestämmelserna och 
det ankommer på regeringen att bereda ett 
dylikt ärende, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har här handlagt rdgsm. Sit
lanpääs m. fl. fin. mot. n: o 66 angående 
anvisande av anslag för understödande av 
kommunal rådgivning i huslig ekonomi 
samt rdgsm. Luostarinens m. fl. fin. mot. 
n: o 67 angående anvisande av anslag för 
förbättrande av vissa konsulenters i huslig 
ekonomi löner. 

Då det för konsulentverksamheten i hus
lig ekonomi avsedda anslaget ökats redan 

propositionen, föreslår utskottet, 

att motione-rna måtte avböjas. 
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Utskottet har ävenledes här handlagt 
rdgsm. Ikonens m. fl. fin. mot. n: o 75 an
gående anvisande av anslag för stödande 
av hemslöjdsorganisationernas i Finland 
centralförbunds verksamhet. 

Utskottet har icke funnit anslagBt nöd
vändigt, varför det föreslår, 

rdt motionen måtte avböjas. 

Utskottet har här handlagt rdgsm. E. J o
lönens m. fl. fin. mot. n: o 71 angående 
anvisande av anslag åt ]'inlands trädgårds
odlarförbund för inrättande av fruktinpack
ningsanstalter. 

Med hänsyn därtill, att den i motionen 
åsyftade verksamheten kommit i gång och 
synes äga utvecklingsmöjligheter även utan 
statsbidrag, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 73 angående 
anvisande av anslag åt Snomen koti- ja 
pienteollisuuden vientiliitto benämnda för
hund för inrättande av en provkollektion 
av hemslöjdsalster och för skötseln av 
denna. 

Då den fråga, som åsyftas i motionen, 
icke är tillräckligt beredd och då Finlands 
Exportförening kan skänka stöd åt en dy
lik verksamhet, föreslår utskottet, 

att nwtionen måtte avböjas. 

Ytterligare har utskottet under denna 
utgiftsgrupp handlagt rdgsm. I-1eppäläs 
m. fl. fin. mot. n: o 7 4 angående anvisande 
av förhöjt anslag till lantbruks- och hus
hållningssällskapens disposition för främ
jande av byggnadsverksamheten på lands
bygden. 

Med hänsyn därtill, att under 14 Ht. 
XIX: l föreslagits beviljande av ett an
slag av 12,000,000 mark för förbättrande 
av bostadsförhållandena på landsbygden, 
finner utskottet det icke nödigt, att ett 

särskilt anslag anvisas på grundvalen a,
en motion. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har här handlagt rdgsm. Kaa
kinens m. fl. fin. mot. n: o 92 angående 
anvisande av anslag åt elektricitetssamman
slutningarnas på landsbygden förbund för 
konsulentverksamhet. 

Utskottet har icke funnit ett anslag nö
digt, varför det föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Övriga statsbidrag. 

23. stödjande av prisen på kreaturshus
hållningsp1·odukter (förslagsanslag) (en
gångsutgift) . De exportpremier, som i syfte 
att stöda priset på kreaturshushållnings
produkter erläggas ur detta anslag, hava 
varit heroende av statsrådets prövning, med 
undantag för exportpremien på den vikti
gaste av dessa produkter och tillika den, 
som krävt de största utgifterna, nämli
gen smöret. I lagen om skatt å margarin
tillverkningar och fodermedel förutsättes, 
att partipriset på smör i medeltal borde 
bibehållas vid 26 mark per kilogram. Be
träffande partipriset har utskottet i sitt be
tänkande n: o 89 med anledning av förslaget 
till lag om uppbärande av ifrågavarande 
skatt under år 1938 föreslagit, att det
samma under inkommande år skulle 
fastställas till 28 mark per kilogram. Enligt 
utskottets åsikt kunde exportpremie på 
smör erläggas enligt de naturliga säsong
fluktuationerna för partiprisets b~be

hållande vid 27-29 mark per kilogram, 
dock icke i det fall, att det inhemska parti
priset på smör utan stabiliseringspremie 
stigit till 29 mark eller därutöver per kilo
gram. 

25. Utredning 1·ömnde t1·ädbeståndet i 
bok[ö1·ingslägenheternas skogar. En ända
målsenlig organisation av den skogsvärde
ringsverksamhet, som utföres på lantbruks
styrelsens bokföringslägenheter, så ock in-
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samlingen och sovringen a v nödigt ma te ria l 
för denna värdering, till dess att den som 
bäst pågående taxeringen av kronoskogarna 
hunnit slutföras; förutsätta, att utöver den 
arbetsgrupp, som redan finnes för ifråga
varande värderingsarbete, tillkommer ytter
gare en sådan grupp. För detta ändamål 
har utskottet å momentet antec;knat ett till
lägg av 100,000 mark. 

29. Odlingspremier för i No1·ra Finland 
producerad lök och ciko1·ierot (reservations-

l ) Fo··r· lindvikande av ett alltför ans ag . 
starkt utbud under hösten och en därav 
föranledd prisdepreciering är det ända
målsenligt, att saluförandet av lökproduk
ter ordnas så, att detsamma försig1går små
ningom under årets lopp. Då odlingspre
mie kan utbetalas först, då produkterna 
utsändas i handeln, är det nödvändigt, att 
anslaget under detta moment kan utnyttjas 
ännu efter räkenskapsårets utgång. På 
grund härav har utskottet antecknat ansla
get såsom reservationsanslag. 

Utskottet har under denna grupp av 
utgifter handlagt rdgsm. Niskanens m. fl. 
fin. mot. n:o 81 angående anvisande av an
slag till understöd åt mindrebemedlade 
barnrika familjer på landet för anskaf
fande av en mjölkko. 

Den i motionen föreslagna understöds
verksamheten kan icke anses förtjänt av att 
förordas. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under denna utgiftesgrupp 
behandlat rdgsrn. Janhonens m. fl. fin. 
mot. n: o 78 angående anvisande av förhöjt 
anslag för odlingsparcellverksamheten samt 
rdgsm. V. Annales m. fl. fin. mot. n:o 79 
rörande samma sak. 

Med hänsyn därtill, att av anslaget för 
innevarande år till nästa år synes komma 
att överföras ett så stort belopp, att verk
samheten kan fortgå i samma utsträckning 
som förut, föreslår utskottet, 

att motionerna måtte avböjas. 

XVII. Fo:rsts,tyrelsens avdelning för stats
jordarnas disposition och kolonisations

ärenden. 

Då motiveringen i regeringens propo
sition kunde tolkas sålunda, att fråga vore 
om grundande av en särskild ny avdelning 
:!'ör kolonisationsärenden vid Eorststyrelsen, 
önskar utskottet framhålla, att vid forststy
relsen sedan gammalt finnes en särskild 
avdelning, avdelningen för statsjordarnas 
disposition, i vilken bl. a. alla ärenden rö
rande kolonisation av statens skogsmarker 
handlagts. Då i denna avdelning delvis 
även andra än kolonisationsärenden hand
läggas, föreslår utskottet, att avdelningens 
nainn måtte ändras till avdelningen föl' 
statsjordarnas disposition och kolonisations
ärenden. Med beaktande av den speciella 
beskaffenheten av de åligganden, som an
komma på en sådan avdelning, finner ut
skottet det därjämte vara på sin plats, att 
de av dem föranledda utgifterna på det i 
propositionen föreslagna sättet upptagas. 
under ett särskilt kapitel, vars rubrik 
utskottet likväl ändrat i överensstämmelse 
med det för avdelningen föreslagna nya 
namnet. Den av utskottet föreslagna an
ordningen föranleder inga ändringar i det 
sätt, på vilket de olika momenten i detta 
kapitel grupperats, ej heller i de undel' 
momenten upptagna anslagen. De i mo
mentets motivering anförda omständighe
terna beröras av ifrågavarande anordning 
endast såtillvida, som dc punkter, vilka 
avse forststyrelsens avdelning för kolonisa
tionsärenden, givetvis komrna att äga sin 
tillämpning på forststyrelsens avdelning för 
statsjordarnas disposition och kolonisations
ärenden. 

XVlH. Den privata skogshushållningen. 

Privata skogar. 

4. Stcttens bidmg till kostnadet·na 
för skogsförbättringsarbeten (reservations
anslag). Det belopp ay 5,407,000 mark för 
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eentralskogssällska pens skogsför bä ttringsut
gifter, som i motiveringen nämnes under 
punkt a) i dispositionsplanen för anslaget 
under detta moment, synes på grund av 
lönenivåns stegring icke förslå för bestri
dande av ifrågavarande förvaltningsut
gifter. Då av det belopp av 1,500,000 mark, 
som under punkt c) i förenämnda dispo
sitionsplan reserverats för anlåggandet och 
upprätthållandet av plantskolor, 500,000 
mark likväl kunna disponeras för de under 
punkt a) nämnda förvaltningsutgifterna, 
erfordras intet tilläggsanslag under mo
mentet. 

Den forstliga undervisningen. 

11. Avlöningar. Utskottet har funnit det 
av behovet påkallat att å momentet an
teckna ett tillägg av 15,000 mark för höj
ning av tjänstepersonalens vid forstsko
lorna löner. Tillägg 15,000 mark. 

XX. Meteo;rologiska centra:lans,talten. 

7. Apparater och litteratur. För an
skaffning, 1förnyelse och reparation av en 
del appa.rater och anordningar har utskot
tet funnit det nödigt att å momentet så-

som engångsutgift anteckna ett tiUägg av 
24,200 mark. 

11. Väderleksrapportering och interna
tionell meteorologisk verksamhet. På grund 
av den snabba utvecklingen av lufttrafi
ken har det visat sig nödvändigt att åstad
komma en avsevärt effektivare väderleks
tjänst för flyget. För avlönande av de per
soner, som uppgöra väderlekskartan, även
som för komplettering av observationsnätet 
och anskaffning av en del utensilier har 
fördenskull å momentet antecknats ett till
lägg av 80,000 mark. 

XXIV. Särskilda anslag. 

3. Propaganda och resetmderstöd. Ut
skottet har med hänsyn till vikten av att 
inom lantbruket sysselsatta personer före
taga utländska studieresor funnit nödigt 
att för det under punkt a) i momentets 
motivering nämnda ändamålet ytterligare 
anteckna ett tillägg av 40,000 mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. :M:iikkis m. fl. fin. mot. n:o 90 
angående anvisande av anslag för under
stödande av lantbrukare, som blivit lidande 
på grund av översvämningar. 

A v finansiella skäl föreslår utskottet, 

att motionen m.litte avböjas.' 

Tolfte Huvudtiteln. 

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till 
detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena. 

1. Avlöningar. Utskottet har under 
detta moment ägnat uppmärksamhet däråt, 
att biltrafikens utveckling utan tillräcklig 
ledning från statsmaktens sida lett ,till 'en 
osund konkurrens med järnvägarna. V.id 
omorganisationen av linjebiltrafiken borde 
denna omständighet bliva föremål för sär-

skild uppmärksamhet, isynnerhet vid bevil
jandet av koncessioner för trafikerande m' 
bininjer samt vid godkännandet av ti-d
tabeller och transporttaxor för bilar. 

II. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. N ordströms m. fl. fin. mot. 
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n: o 6 angående anvisande av anslag för 
höjande av vissa tjänstemäns vid väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen löner. 

Enligt utskottets åsikt borde beredningen 
av ett dylikt ärende ankomma på regerin
gen, varför utskottet föres~lår, 

att motionen måtte avböjas. 

V. Väg- och vattenbyggnaderna. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. von Frenckells m. fl. fin. mot. 
n:o 99 angående förhöjda anslag för väg
arbeten. 

Utskottet har grundligt behandlat de an
slag motionen avser på grundvalen av rege
ringens proposition och i detta samman
hang även tagit de i motionen anförda 
synpunkterna under övervägande. Utskot
tet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

X. Särskilda anslag. 

2. SjöfaJ"tens f1'ämjande. Då upprätt
håJUandet av ångbåtstrafiken mellwn Hel
singfors och Borgå medfört ~avsevär,da för
luster och 'då det särskilt ur de i ett iso,le
rat ~läge befintliga skärgårdsbornas syn
punkt likväl är av vikt, att denna linje 
allt framgent trafikeras, har utskottet fun
nit det rvara av nöden att för höjande av 
understödet åt sagda ångbåtslinje å momen
tet anteckna ett tillägg av 20,000 mark. 

3. Lufttrafikens främjande. Utskottet 
har handlagt rdgsm. Leinonens m. f'l. fin. 
mot. n: o 17 angående anvisande av anslag 
åt Finlands Luftvärnsförbund för inköp 
av tre nya motorflygmaskiner. 

Med beaktande av den stora betydelsen 
av den utbildning, som skulle erhållas 
medelst de i motionen avsedda flygmaski
nerna, har utskottet funnit nödigt föreslå, 
att under momentet måtte upptagas ett 
tillägg av 400,000 mark för anskaffande 
av tvenne nya motorflygmaskiner åt Fin-

lands Luftvärnsförbund på villkor, att an
skaffningen av flygmaskinerna sker i sam
råd med ledningen för 'luftstridskrafterna 
och att Finlands l.uftvärnsförbund erläg
ger en tredjedel av varje flygmaskins 
pris. I ti1lägg antecknas såsom engångs
utgift 400,000 rmark. 

9. Jämvägs~undersökningar (förslagsan
slag). Utskottet har handlagt rdgsm. J. 
Raatikainens m. fl. ,fin. mot. n: o 95 
angående anvisande av anslag för verkstäl
lande av instrumental undersökning å ban
sträckningen Sordavala-Läskelä. 

Det synes utskottet nödvändigt, att ve
derbörlig undersökning verkställes på den 
i motionen åsyftade bansträckningen. Då 
det under detta moment reserverade ansla
get för järnvägsundersökningar kan an
vändas för ändamålet, är ett särskilt an
slag icke erforderligt. På grund härav före
slår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. 
n:o 61 angående anvisande av anslag till 
understöd åt Terijoen lVIedkylpylä O. Y. 
benämnda bolag för uppförande av ett 
hotell och en restauranglokal i Terijoki. 

Då behovet av det anslag, som åsyftas i 
motionen, alls icke synes ha varit föremål 
för prövning i regeringen, föreslår ut
skottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har ävenledes under detta kapi
tel handlagt rdgsm. Nordströms fin. mot. 
n: o 98 angående anvisande av anslag för 
utarbetande av en plan för landsvägsnä
tets utbyggnad och förbättring. 

Då det ankommer på vederbörande 
centrala ämbetsverk att jämväl uppgöra 
planer för landsvägsbyggnader, för vilket 
ändamål anslag anvisats, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböja,s. 



Statsförs1aget. 31 

Ytterligare har utskottet under detta 
kapitel handlagt rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. 
mot. n:o 1 angående anvisande av anslag 
för restitution i vissa fall av den tull, som 
uppbäres för i motorfordon använt bränsle. 

Då det ankommer på regeringen att be
reda ett ärende av denna art, föreslår ut
skottet, 

rdt rnotionen måtte avböjas. 

Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Handels- och industriministeriet. 

1. Avlöningar. Då en revidering av pa
tentlagstiftningen enligt utskottet delgivna 
uppgifter är under beredning i regeringen 
och då frågan om en omorganisation av 
patentbyrån i detta sammanhang kan 
komma under omprövning, anser sig utskot
tet icke kunna förorda inrättandet av den 
i propositionen föreslagna överingenjörs
tjänsten vid patentbyrån. På grund härav 
har utskottet i sitt betänkande n: o 91 före
slagit, att den punkt, som rör inrättandet 
av denna tjänst, måtte uteslutas jämväl ur 
regeringens proposition n: o 66 angående lag 
om inrättande av nya tjänster och befatt
ningar med grundlön vid särskilda ämbets
verk och allmänna inrättingar. Då det 
likväl är av nöden att öka antalet tjän
ster vid byrån för patentärenden, föreslår 
utskottet, att i stället för den före
slagna, till V avlöningsklassen hörande 
överingenjörstjänsten skulle inrättas en till 
VI avlöningsklassen hörande P'rövnings
ingenjörstjänst. På grund härav har mo
mentet minskats med 6,000 mark. 

IV. Sjöfartsväisendets fartyg. 

1. Avlöningm·. lVLed beaktande av be
skaffenheten av det arbete de å sjöfarts
styrelsens fartyg anstäHda maskinmåstama 
utföra samt de förhåHanden, under vilka 
arbetet äger rum, har utskottet funnit det 

skäligt, att jämväl andra maskinmästares 
löner höjas än de tilllägsta klassen hörande, 
vilka omnämnas under detta moment i den 
i slutet av propositionen ingående ta
bellen. På grund härav har utskottet 
för höjande av grundlönerna för tjuguen 
för närvarande till XIX avlöningsklas
sen hörande, för en till XVIII avlönings
klassen hörande, för sju till XVII av
löningsklassen hörande och :för elva till 
XVI avlöningsklassen höra:nde ma.skin
mästarbefattningar samt för tre till XV 
avlöningsklassen hörarnde övermaskinmästar
befattningar med en löneklass eller således 
med 1,500 mark för envar befattning å 
momentet antecknat ett tLl-lägg av 64,500 
mark. 

IX. Annan ·teiknisk undervisning. 

I ndttstriskolor. 

8. Avlöningar. Utskottet anser, att i 
stället för de fyra extraordinarie lärar
befattningar vid industriskolan i Helsing
fors, vilka under punkt b) i momentets mo
tivering föreslagits att uppföras på ordi
narie stat, endast tvenne befattningar av 
sagda slag borde uppföras på ordinarie 
stat, enär det bland annat för urvalet av 
de personer, som eftersträva lärarbefatt
ningar, är ändamålsenligt, att en del av 
dessa befattningar rörbliva extraordinarie. 
Momentets slutsumma undergår ingen för~ 
ändring. 
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XIV. Särskilda anslag. 

10. statsbidrag för sjömannavård. Ut
skottet har handlagt rdgsm. Sundströms 
m. fl. fin. mot. n:o 58 angående anvisande 
av anslag för utvidgning 'OCh förnyelse av 
Finlands Sjömans-Unions skeppsbibliotek 

Utskottet finner det önskligt, att skepps
bibliotekens bokbestånd fortfarande ökas 
och har, med förordande av motionens god
kännll!nde, å momentet såsom engångsutgift 
antecknat ett tillägg av 25,000 mark. 

Fjortonde Huvudtiteln. 

Socialministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

V. Y:rtkesmspektionen samt utställningen 
för M'betarskydd och välfärd. 

Utställningen för arbetarskydd och 
välfärd. 

8. Avlöningar. För höjning av avlönin
gen för utställningslokalens städerska, vil
ken vid s~dan av s~n ordinarie befattning 
även fungemr såsom utställningens vakt
mästare, har å momentet antecknats ett 
t'illägg av 2,000 mark. 

Vill!. Moderskapsunderstöd. 

1. J1 oderskapsunderstöd (förslagsanslag). 
I sin slutliga form kom lll!gen om moder
skapsunderstöd att omfatta ett avsevärt 
större antal barnfödelser än vad som hade 
förutsatts i de i propositionens motivering 
anförda beräkningarna. Åt samtliga fö
derskor torde enligt utskottets åsikt icke 
behöva utgivas understöd i form av natura
förmån, bestående av beklädnadsföremåL 
Det anslag, som erfordras för anskaffande 
av de klädpaket, som skola utdelas nästa 
är, har i regeringens proposition blivit 
obeaktat. :B-,ör detta ändamål och för de 
utgifter, som härleda sig av utvidgningen 
av lagens tillämpningsområde, erfordras å 
momentet ett tillägg av 6,000,000 mark. 

XVII. Understödjande av n}'lkterhe1ls- och 
,sedlighetsarbetet samt särskilda vård

bidrag. 

4. Understödjande av dövstumma och 
lomhörda. Utskottet har handlagt rdgsm. 
Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 54 angående 
anvisande av anslag för stödande av Suo
men huonokuuloisten huoltoliitto benämnda 
förbunds verksamhet. 

Utskottet har funnit det nödvändigt, att 
det under punkt c) i momentets motivering 
nämnda, för den i motionen omförmälda 
föreningen avsedda bidraget höjes med 
25,000 mark, vilket belopp antecknats så
tom tillägg till detta moment. 

5. Understödjande av lytta. Utskottet 
har handlagt rdgsm. Kilpis m. fl. fin. mot. 
n:o 23 angående anvisande av anslag för 
tryggande av invalidernas på självverksam
het grundade organisationsarbete. 

Utskottet har funnit skäligt för det i 
motionen åsyftade ändamålet under mo
mentet anteckna ett tillägg av 30,000 mark. 

XIX. För:bättrande av bostadsförhå:l
landena. 

1. Understöd för förbättmnde av bo
stadsförhållandena på landsbygden (reser
vationsanslag). Utskottet är av den åsik
ten, att de omständigheter, som beröra 
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användningen av anslaget, fortfarande 
borde av regeringen prövas liksom även 
frågan, huruvida den ifrågavarande verk
samheten icke borde omhänderhavas av 
lantbruksministeriet och anslaget alltså 
även överföras till detta ministeriums ut
giftsstat. 

Med anledning av rdgsm. Leppäläs m. fl. 
under 11 Ht. XV kap. behandlade fin. mot. 
n: o 7 4 uttalar utskottet, att det finner 
riktigt, att vid organiseringen av åt
gärderna för förbättrande av bostadsför
hållandena på landsbygden lantbruks- och 
hushållningssällskapens samt småbrukar
sammanslutningarnas arbetskrafter på 
lämpligt sätt tagas i beaktande. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Niskanens m. fl. fin. mot. n: o 
91 angående anvisande av förhöjt anslag 
för förbättrande av lantbruksarbetarnas 
bostadsförhållanden. 

Då regeringen icke ansett ett större an
slag än det föreslagna erforderligt, föreslår 
utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

XX. Särskilda anslag. 

6. Särskilda bidrag. Utskottet har hand
lagt rdgsm. Sillanpääs m. fl. fin. mot. n: o 
57 angående anvisande av anslag för åter
betalning av det statslån Helsingin talous-

työntekijäin yhdistys benämnda förening 
erhållit. 

Med beaktande av föreningens svåra eko
nomiska tällning och den betydelsefulla 
sociala vårdverksamhet föreningen bedriver 
har utskottet funnit skäligt att för det i 
motionen nämnda ändamålet såsom en
gångsutgift anteckna ett belopp av 134,200 
mal' k. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Huotaris m. fl. fin. mot. n: o 56 angående 
anvisande av anslag till understöd åt orga
nisationer, som draga försorg om mödrars 
i större medellösa familjer sommarrekrea
tion. 

Utskottet har funnit skäligt att för an
ordnande av den i motionen åsyftade som
marrekreationen å momentet anteckna ett 
tillägg av 50,000 mark. 

Tilläggen uppgå inalles till 184,200 mark. 
Utskottet har under detta kapitel hand

lagt rdgsm. Metsärantas m. fl. fin. mot. 
n: o 72 angående anvisande av anslag för 
bildande av en byggnadslånefond för Fin
lands koloniträdgårdsförbund. 

Enligt utskottets åsikt borde behovet av 
understödsanslag underställas regeringens 
prövning, och då så icke skett med av
seende å det i motionen åsyftade anslaget, 
föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Femtonde Huvudtiteln. 
Diverse allmänna utgifter. 

H. ,Särskilda anslag. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Frietsch' fin. mot. n: o 4 an
gående anvisande av anslag för höjande av 
vissa statstjänstemäns löner. 

Då det ankommer på regeringen att be-

reda ett ärende av denna art, föreslår ut
skottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet under detta kapitel 
handlagt rdgsm. Ikonens m. fl. fin. mot. 
n: o 3 angående anvisande av anslag för 

5 
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utgivande av ersättning för i Ryssland 
kvarbliven egendom. 

Med hänsyn därtill, att det i statsför
slaget för innevarande år reserverade ansla
get av 300,000 mark till understöd åt nöd
lidande finska medborgare, vilkas egendom 
kvarblivit i Ryssland, icke kan anses till
fyllest för en slutlig lösning av frågan om 
ersättning för den i Ryssland kvarblivna 
egendomen, är utskottet av den åsikten, att 
sagda ersättningsfråga borde undersökas ge
nom regeringens försorg. På grund härav 
föreslår utskottet, att riksdagen ville be
sluta hemställa, 

att regeringen måtte låta närmare 
undersöka, på vilket sätt ersättning 
kunde utgivas åt de finska medbor
gare, vilkas egendom kvarblivit i 
Ryssland, och vidtaga de åtgärder, 
vartill saken anses giva anledning. 

IV. Bidrag åt 'Sä11ski1da. kreditanstalter för 
lindrande av deras länevillkor. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Kaakinens m. fl. fin. mot. 
n: o 2 angående anvisande av förhöjt an
slag åt Andelskassornas Centralkreditan
stalt Aktiebolag för sänkning av räntan 
å de franclån, som utgivits åt andra lån
tagare än jordbrukare. 

Då det under den nu rådande lättnaden 
i penningmarknaden med tyåtföljande låg 
räntefot synes förefinnas möjligheter att 
konvertera de ifrågavarande franclånen 
till lån med lägre ränta och då enligt 
vad utskottet erfarit en dylik åtgärd som 
bäst förberedes, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar. 

II. Extraordinarie pensioner. 

4. Extraordinarie pensioner åt icke ar
betsföra och medellösa frontmän från fri
hetskriget (nytt). Utskottet har handlagt 
rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n:o 13 
angående anvisande av anslag till extra 
pensioner åt icke arbetsföra och medellösa 
frontmän från frihetskriget samt rdgsm. 
Pilppulas m. fl. fin. mot. n:o 14 och rdgsm. 
Horellis m. fl. fin. mot. n: o 15, vilka var
dera röra samma sak. 

Riksdagen har senast i sitt svar å propo
sitionen angående statsförslaget för inne
varande år fäst uppmärksamhet vid front
männens från frihetskriget pensionsfråga 
och uttalat, att regeringen borde påskynda 
undersökningens slutförande och med det 

första överlämna proposition angående be
viljande av anslag för ändamålet. Enligt 
var utskottet erfarit, har också genom rege
ringens försorg en detaljerad utredning i 
saken införskaffats, men då denna utred
ning ännu i vissa punkter måste komplet
teras, har åt en särskild kommitte upp
dragits att införskaffa denna komplette
rande utredning. Då ett avsevärt antal 
frontmän på grund av fullständig arbets
oförmåga eller allvarlig sjukdom råkat i 
nöd, finner utskottet nödvändigt, att extra
ordinarie pensioner ofördröjligen kunna be
viljas de mest behövande frontmännen. För 
detta ändamål föreslår utskottet beviljande 
av ett anslag av 3,000,000 mark, vilket an
tecknats å ett nytt moment under detta 
kapitel. 
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Adertonde Huvudtiteln. 

statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

T r 31 f i k i n r ä t t n i n g a r. 

Statsjä:mvägarna. 

I. Järnvägsstyrels•en. 

2. Arvoden åt extra personal (förslags
anslag). Utskottet r ä t tar ett :tryckfel, som 
förekommer under mLnslmingarna i mo
mentets motivering, och framhåller, att den 
föreslagna minskningen härleder sig av de 
ny.a tjänster och lbebttningar, vilkas inrät
ta!llde föreslagits under punkt e) o0h •icke 
under punkt d) :å l momentet under detta 
kapitel. 

9. Yrkesunde1·visnimg. Med beaktande 
av den kraftiga ökningen i trafiken är det 
nödvändigt att lbibehå1la yrkesunderviJSnin
gen å·tminstone i den utsträckning, vari 
den meddeloas under innevarande år. På 
grund härav har utskottet funnit det nöd
vändigt att bibehålla anslaget under mo
mentet vid det belopp, varmed det utgår i 
statsförslaget för innevarande år, och å 
momentet antecknat ett .tillägg av 63;600 
mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt :r:dgsm. Honkas fin. mot. n: o 5 an
gående anvisande av anslag för höjning 
av innehavarnas av tjänst eller befattning 
vid statsjärnvägarna avlöningar. 

Då en allmän lönereglering för någon 
viss förvaltningsgren borde vidtagas endast 
på grundvalen av en av regeringen avlåten 
proposition, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

II. JärnvägarnM linjeförvaltning och 
driftutgifter. 

Personalutgifter. 

1. Avlöningar. Under punkt j) i mo
mentets motivering· har föreslagits, att 
bl. a. 300 nya stationskarlsbefattningar av 
tredje avlöningsklass med en grundlön av 
16,800 mark skulle inrättas. Då av inne
havarna av dessa befattningar, vilka före
slagits att uppföras på ordinarie stat, en
dast 66 kunde förläggas till sådana statio
ner, där stationskarlsbefattningar av tredje 
avlöningsklass redan tidigare finnas, och 
återstoden måste förläggas till sådana sta
tioner, varest tidigare funnits endast sta
tionskarlsbefattningar av andra eller första 
avlöningsklass, skulle detta i avlöningsför
hållandena medföra en ojämnhet, som vore 
ägnad att framkalla missnöje. På grund 
härav finner utskottet det av behovet på
kallat, att av de befattningar, som föresla
gits att uppföras på ordinarie stat, 100 
stationskarlar föras till första avlö
ningsklassen med en grundlön av 19,500 
mark och 134 stationskarlar till andra av
löningsklassen med en grundlön av 18,000 
mark samt endast de ovannämnda 66 sta
tionskarlarna på sätt i regeringens propo
sition föreslagits till tredje avlöningsklas
sen. För dessa löneförhöjningar har å mo
mentet antecknats ett tillägg av 430,800 
mark. 
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Inventarier och driftmaterialier. 

11. Komplettering och underhåll av in
ventarier jämte inventeringskostnader. Vid 
järnvägarna råder .en så pass stor brist 
på vagnspresenningar, att för deras 
komplettering anslaget nödvändigtvis måste 
ökas. För detta ändamål och för förnyelse 
av sängkläderna i sovvagnarna har å mo
mentet antecknats ett tillägg av 300,000 
mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 8 
angående anvisande av anslag för utgi
vande av understöd åt stationskarlsförmän 
och stationskarlar för anskaffande av uni
former. 

Enligt utskottets förmenande vore det 
visserligen av behovet påkallat, att uni
formsunderstöd beviljades, men då det an
kommer på regeringen att göra framställ
ning i ett ärende av denna art, föreslår 
utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Post- och telegrafveritet. 

V. Posrt- och telegrafstyrelsen. 

1. Avlöningar. I regeringens proposi
tion synas de tillägg till ålderstilläggen, 
vilka föranledas av löneförhöjningarna 
samt uppförwndet av .tjänster och befatt
ningar på ordinarie stat, av misstag ha 
utelämnats. Utskottet har antecknat det 
för detta ändamål erforderliga beloppet, 
50,000 mark, såsom tillägg till momentet. 

11. Diverse utgifter. Utskottet har fun
nit det nödvändigt att för postverkets un
der punkt b) i momentets motivering 
nämnda 300-års jubileum antecJma ett till
lägg av 50,000 mark. 

VI. Post- och telegrafve~kets linjeförvalt
ning och förva.ltningsutgif.ter. 

P ersanalutgifter. 

1. Avlöningar. Under punkt f) i momen
tets motivering har föreslagits inrättande 
av bl. a. 14 nya byråbiträdesbef·attningar 
och 100 nya postiljonsbefattningar av 
tredje klass. Då grundlönerna i dessa be
fattningar, som skola uppföras på ordina
rie stat, komme att vara !avsevärt lägre 
än de högsta löner, som utbetalas åt dem, 
vilka så:som extraordinarie bestrida lik
nande befattningar, bleve följden av att 
befattningarna uppföras på ordinarie stat 
en löneswnkning för ett betydande antal 
extraordinarie befattningshavare. Detta är 
enligt utskottets åsikt icke skäligt, varför 
ifrågwvarande grundlöner borde höjas. 
Grundlönen för de omförmälda byråbiträ
dena borde därför fastställas till 18,000 
mark, vilket medför ett tillägg av 16,800 
mark. Vad beträffar de nya postiljonsbe
fattningarna av tredje klass föreslår ut
skottet, att grundlönen för dylik befattning 
måtte fastställas till 19,500 mark. Där
jämte föreslår utskottet, att av de 100 
postiljonsbefattningar, .som föreslagits .till 
uppförande på ordinarie stat, endast 38 
skulle fastställas såsom postiljonsbefatt
ningar av tredje klass. Av de övriga be
fattningarna föreslår utskottet, att 14 
måtte fastställas såsom postiljonsbefattnin
gar av andra klass med en grundlön av 
21,000 mark samt 48 såsom postiljonsbe
fattningar av första klass med en ·grund
lön av 22,500 mark. Den av utskottet 
föreslagna anordningen med avseende å 
postiljonsbefattningarna komme att med
föra ·ett tillägg å momentet av 315,000 
mark. Förenämnda löneregleringar med
föra, att det för ålderstillägg reserverade 
anslaget bör ökas med 40,000 mark. Det 
tillägg utskottet föreslår under detta mo
ment utgör inalles 371,800 mark. 
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2. Arvoden åt extra personal och ut
förande av tillfälliga arbeten (förslagsan
slag). För ernående av en effektivare för
bättring av postförbindelserna i avlägset 
belägna trwkter finner utskottet det nöd
vändigt, 'att ny,a poststationer och postex
peditioner inrättas jämväl under nästa år. 
För detta ändamäl föreslår utskottet, att å 
momentet måtte antecknas ett tillägg av 
200,000 mark. 

8. Yrkeslärokurser. På grund av den 
alltjämt ökwde och utrvidgade post- och te
legraftrafiken är en effektivare yrkesut
bildning nödvändig för utbildande av >en 

yrkesskicklig tjänstemanakår. För detta 
ändamål har utskottet å momentet anteck
nat ett tillägg av 30,000 mark. 

Sakutgifter. 

21. Anskaffning och underhåll av in
ventarier. För anskaffning och underhåll 
av en del post- och telegrafexpeditioners 

inventarier har under momentet anteck
nats ett tillägg av 300,000 mark. 

Utskottet har under detta kapitel hand
lagt rdgsm. Kivisalos m. fl. fin. mot. n: o 21 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av uniformer åt postiljonerna. 

Då en sakkunnig framställning i ett dy
likt ärende endast kan ske genom regerin
gens försorg, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har likaså under detta kapitel 
handlagt rdgsm. Kivisalos m. fl. fin. mot. 
n: o 22 angående anvisande av anslag för 
reglering av lantbrevbärarnas löner. 

Utskottet finner det vara av vikt, att 
lantbrevbärarnas löneförhållanden förbätt
ras, men då frågan som bäst är under be
redning i regeringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

F ö r s v a r s v ä s e n d e t s: f a b r i k e r. 

VIII. Krut:fabriken. 

6. Råvaror och material samt förädling 
(förslagsanslag). Med hänsyn därtill, att 
ett på grundvalen a:v produktionen ut
gående lönetillägg vid försvarsväsendets 
fabriker icke kan anses principiellt riktigt, 
och då det dessutom icke är lämpligt, att 
avlöningsutgifter bestridas ur detta mo
ment, anser sig utskottet icke kunna för
orda den löneregleriillg, som föreslagits un
der punkt b) i momentets motiwering. Med 

anledning härav har utskottet från ansla
get under momentet avdragit 90,000 mark. 

XI. Xanonfabriken. 

6. Råmaterial och förnödenheter samt 
förädling (förslagsanslag). Momentets rub
rik i propositiooen, ,Arbetskostnader och 
förnödenheter", har :ändrats i överensstäm
melse med motsvarande momentrubriker 
rörande försvarsväsendets övriga fabriker. 
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statens skogshushållning. 

XX. Forsrlistyrelsen. 

1. Avlöningar. Med hänsyn därtill, att 
överkamrerarens vid forststyrelsen lön icke 
höjts till den nivå, till vilka några i mot
svarande tjänsteställning vid övriga äm-

hetsverk tjänstgörande befattningshavares 
löner höjts i ~sam:band med löneförhöjnin
garna U!llder senaste .tid, har utskottet .för 
en dylik löneförhöjning å momentet an
tecknat ·ett tillägg. av 6,000 mark. 
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Kapitalutgifter. 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Place:t~ingar i statens affärsryerksamhet, 
sko~shushåJ.'lning ooh jordlägenheter. 

Till ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena hörande för

valtningsgrenar. 

11. Nybyggnads- och förnyelsearbeten ä 
färdiga Jarnvägar (reservationsanslag). 
Enär, enligt vad utskottet erfarit, antalet 
såldana oförutsedda ny<byggnadsaribeten, 
som åsyftats under punkt 16) i momentets 
motivering, under nästa år synes komma 
att bliva större än beräknats och för de
samma icke vidare i samma utsträckning 
som tidigar.e kunna användas •arbetslöshets
anslag, har utskottet funnit nödigt här 
anteckna ett tillägg av 1,000,000 mark. 

14. Arbetsmaskiner, automobiler m. m. 
vid de färdiga banorna (reservationslag). 
I betraktande därav, att hemtransporten 
av varor i de största städerna avsevärt 
ökat i omfattning och trafiken å de av 
järnvägarna trafikerade autobusslinjerna 
tilltagit, har ett större anslag än det före
slagna visat sig erforderligt. Utskottet har 
fördenskull å momentet antecknat ett till
lägg av 450,000 mark. 

20. Post- och telegrafverkets automobiler, 
övriga mekaniska transportmedel och arbets
maskiner (reservationsanslag). Till följd av 
att nya postinjer öppnas, måste postverkets 
automobiler vara i oavbruten verksamhet, 
så att postverket icke disponerar över er
forderliga reservautomobiler, i händelse så-

dana till följd av bilskada bliva behövliga. 
Utskottet har funnit nödigt öka anslaget 
med 580,000 mark för anskaffning av fyra 
linjeautomobiler. Tillägg 580,000 mark. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Lintulahtis m. fl. ,fin. mot. 
n:o 94 angående anvisande av anslag för 
påbörjande av arbetena på förflyttning av 
stambanan mellan Viborg och ·Tienhaara. 

Då i utgiftsstaten för innevarande år ett 
reservationsanslag av 2,000,000 mark an
visats för ifrågavarande :banförflyttning, 
erfordras intet anslag i nästa års statsför
slag .för arbetets igångsättande. Att arbe
tena på banans förflyttande icke kunnat 
igångsättas har berott på vissa oklarheter 
beträffande banområdets överlåtande. En
ligt utskottets förmenande vore det skäl 
för regeringen att söka påskynda under
handlingarna rörande överlåtelsen av nö
diga områden samt att, sedan överenskom
melse fåtts till stånd, igångsätta arbetet 
på banans förflyttande. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Leppäläs m. fl. fin. mot. n: o 9·6 angående 
anvisande av anslag för påbörjande av 
byggnadsarbetena å det nya stationshuset i 
:sordavala samt rdgsm. Oksalas fin. mot. 
n:o 97 i samma ärende. Då regeringen an
ser det vara av nöden, att byggnadsarbe
tena uppskjutas till ·en senare tidpunkt, 
för såvitt detta utan olägenhet kan ske, 



40 1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 65. 

•har utskottet icke funnit det vara av be
hovet påkallat •att föreslå anslag för ända
målet. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Hänninens fin. mot. n: o 
158 angående anvisande av anslag för byg
gande av en telefonlinje från Kuusamo 
kyrka. till Märkäjärvi i Salla samt rdgsm. 
Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 159 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
~telefonlinje till en del kommuner i nordli
gaste Österbotten. 

Utskottet har icke funnit .anslag för ända
målen nödvändiga och föreslår förty, 

att motionerna måtte avböjas. 

Ytterligare har utskottet här handlagt 
rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 170 
angående anvisande av anslag för fördjup
ning av farleden Kuopio-Idensalmi. 

Då detta arbete reserverats såsom nöd
hjälpsM"bete för ifrågavarande trakt, är 
något 1anslag för ändamålet icke 'aV behovet 
påkallat. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

II. Undemtödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvalt
ningsgrenar. 

6. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röj
nings- och byggnadsarbeten för kolonisa
tionsverksamheten (reservationsanslag). 
Med hänsyn därtill, att beloppet av de 
medel för speciell kolonisationsverksamhet, 
som enligt momentets motivering komma 
att överföras till år 1938, enligt uppgift 
uppgår till cirka 31,600,000 mark, har ut-

skottet ansett, att från anslaget under 
detta moment kan avdragas 900,000 mark. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. KuUbergs m. fl. ·fin. mot. 
n:o 63 angående anvisande av anslag till 
understöd åt Svenska teoretiska mejeri
skolan i V asa. 

Då frågan ännu icke blivit tillräckligt 
utredd och då dess beredning ankommer på 
regeringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

'Likaså har utskottet här handlagt rdgsm. 
Kaijalainens m. fl. fin. mot. n: o 89 an
gående anvisande av anslag till lån åt 
fiskarna i Petsamo för anskaffande av 
fiskefarkos ter. 

Enligt vad utskottet erfarit befinner sig 
den i motionen åsyftade frågan under be
redning i regeringen, men då i samband 
därmed även bör utredas frågan om bevil
jandet av krediter av annat slag för 
fiskeriändamål, har utskottet icke kun
nat föreslå ansla;g för ändamålet. Det är 
skäl att invänta resultatet av ifrågava
rande utr·edning, vilken enligt utskottets 
åsikt 1bör påskyndas, varför utskottet före
slår, 

att motionen måtte avböjas. 

lV. överföringa,r till fonder utom sta.t. 

Utskottet har under ,detta kapitel hand
lagt rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 76 
angående anvisande av anslag för inrät
tande av en särskild kolonisationsfond för 
bedrivande av kolonisationsverksamhet un
der kristider. 

Beredningen av ärenden av detta slag 
•ankommer å regeringen. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 
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Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgi{ter. 

I. Grundanskaffningar. 
F'örvaltningsgrenar, hörande tiU försvars

ministeriet. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n :o 16 angående anvisande av anslag för 
stärkande av försvarsväsendets luftvärn. 

Då förverkligandet av försvarsväsendets 
grundanskaffningsprogram är föremål för 
undersökning i en särskild kommitte och 
då uppgörandet av förslag i en .fråga av 
denna art ankommer på regeringen, före
slår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

F'örvaltningsgrenar, hörande till undM·vis
ningsministeriet. 

16. ln1·edning av skollokaler. Enär un
der 20 H t. II: 24 för uppförande av 
Fredrikshamns samlyceums nya hus icke 
föreslås ett så stort belopp, att byggnads
arbetet kunde slutföras under nästa år, er
fordras det under punkt a) i motiveringen 
till detta moment föreslagna anslaget för 
inredning av sagda skola ännu icke i stats
förslaget för nästa är. Från momentet ihar 
avdragits 150,000 mark. 

II. Nybyggna;der. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet 
för inrikesärendena. 

6. Projekterings- och ritningsarbeten föt· 
allmänna sjukhusets i Helsingfors oftal
mologis·ka avdelning (reservationsanslag) 
(nytt). Utskottet har handlagt rdgsm. 

Pohjalas m. fl. ,fin. mot. n: o 26 angående 
anvisande av anslag för uppgörande av rit
ningar och kostnadsförslag .till en sjukhus
byggnad för allmänna sjukhusets i Helsing
fors oftalmologiska avdelning. 

Den i motionen åsyftade oftalmologiska 
avdelningen är för närvarande inrymd i en 
lokal, som är till den grad bristfällig och 
för avdelningens verksamhet olämplig, att 
ett nytt oftalmologiskt sjukhus enligt ut
skottets åsikt med det snaraste borde fås 
till s'tånd. På grund härav och då det 
enligt utskottets förmenande är ändamåls
enligt, att det planerade stora sjukhus
komplexet uppföres i etapper och att sta
ten disponerar över projekt för anordnan
det av dylika allmänna arbeten, har utskot
tet, som förordar motionens godkännande, 
under denna utgiftsgrupp såsom ett nytt 
moment antecknat ett reservationsanslag av 
400,000 mark. I anseende till att universi
tetets klinik för öron-, näs- och strupsjuk
domar befinner sig i en liknande ställning 
som oftalmologiska avdelningen, vore det 
skäl för regeringen att taga under ompröv
ning, huruvida icke dessa båda kliniker 
kunde inrymmas i samma byggnad. 

7. Utvidgning av den i samband med 
centralsjukhuset i Åbo verkande sjukskö
terskeskolans hus (reservationsanslag) 
(nytt). Utskottet har handlagt rdgsm. 
Kulovaaras m. fl. fin. mot. n: o 28 an
gående anvisande av anslag för utvidgning 
av den i samband med Åbo centralsjukhus 
verkande sjuksköterskeskolans byggnad. 

Då det synes vara av nöden att öka elev
antalet vid den i samband med central
sjukhuset i· Åbo verkande sjuksköterske
skolan och då skolhuset är alltför litet även 
för det nuvarande antalet elever, bör en 
utvidgning av huset enligt utskottets åsikt 
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med det snaraste fås till stånd. Med an
ledning härav och då man icke synes 
kunna räkna med en livligare byggnads
verksamhet i Åbo under nästa år och ar
betsbrist kan emotses därstädes inom bygg
nadsverksamheten, har utskottet för det 
ifrågavarande byggnadsföretaget under 
denna grupp av utgifter såsom ett nytt 
moment antecknat ett reservationsanslag 
av 2,500,000 mark. 

Införandet av de tvenne nya momenten 
föranleder en ändring av ordningsnum
rorna för de följande momenten i detta 
kapitel. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Kulovaaras m. fl. fin. mot. 
n: o 29 angående anvisande av anslag för 
uppförande av nya bostäder åt tjänsteper
sonalen vid länssjukhuset i Åbo. 

Av finansiella skäl föreslår utskottet, 

~att motionerna måtte avböjas. 

Utskottet har likaså handlagt rdgsm. Hal
menojas m. ,fl. fin. mot. n: o 30 angående 
anvisande av anslag för utvidgning av 
kommunala sjukhuset i Kotka. 

Utvecklandet av statens eget sjukvårds
väsende kräver så betydande summor, att 
sådana icke kunna beviljas för kommunala 
sjukhusbyggnader. På grund härav får ut
skottet föreslå, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har även handlagt rdgsm. 
Nurmesniemis m. fl. fin. mot. n:o 31 an
gående anvisande av .anslag för grundande 
av ett distriktssjukhus i Kestilä kyrkoby. 

Då frågan om platsen för det i motionen 
åsyftade distriktssjukhuset ännu icke blivit 
tillräckligt utredd, föreslår utskoUet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har här ytterligare handlagt 
rdgsm. Arhamas m. fl. fin. mot. n: o 32 
angående anvisande av anslag för upp
förande av en sjukstuga i Lentiira by i 
Kuhmo kommun. 

Då frågan om byggandet av den i mo
tionen åsyftade sjukstugan icke under
kastats tillräcklig beredning, föreslår ut
skottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvars
ministeriet. 

18 ( 16). Genomgående reparations- och 
ombyggnadsarbeten å militära byggnader 
(reservationsanslag). Enligt utskottet med
delade uppgifter komma de i motiveringen 
till detta moment nämnda andelarna i an
slaget, vilka äro avsedda för officers- och 
stamunderofficersbostäder å Kankaanpää 
övningscentrum icke att förslå för full
följande av sagda byggnadsarbeten, utan 
erfordras för det förstnämnda bygget yt
terligare 200,000 mark och för det senare 
500,000 mark. Utskottet har dock icke 
funnit nödigt föreslå beviljande av de er
forderliga anslagen i deras helhet. 

Avsikten har varit att med anslaget å 
detta moment uppföra bl. a. en kasernbygg
nad å det på Makelo belägna befästnings
verket. Enligt utskottet delgivna uppgif
ter har vid anslagets beräknande 700,000 
mark av kostnadsförslaget icke tagits i 
beaktande. Då utskottet anser det såväl 
med hänsyn till byggnadsarbetets utförande 
ändamålsenligt som i övrigt nödvändigt, att 
byggnadsarbetet slutföres i en följd under 
nästa år, har å momentet för detta ända
mål antecknats ett tillägg av 700,000 mark. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. A. Halonens m. fl. fin. 
mot. n: o 18 angående anvisande av anslag 
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för uppförande av officers- och under
officersbostäder i Rauhala för kustartilleri
regementet 3. 

A v finansiella skäl föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Pohjalas m. fl. fin. mot. n: o 27 angående 
anvisande av anslag för byggnadsarbetena 
å Helsingfors militära centralsjukhus. 

A v finansiella skäl och då det ägobyte 
mellan statsverket och Helsingfors stad, 
som utgör förutsättningen för sjukhusets 
ändamålsenliga uppförande, ännu icke kun
nat åvägabringas, anser sig utskottet icke 
kunna förorda anslagets beviljande. Då 
utförandet av det i motionen åsyftade 
byggnadsarbetet synes vara av nöden, vore 
det skäl för regeringen att påskynda ägo
bytet. Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Förvaltningsgrenar, hörande till under
visningsministeriet. 

Utslmttet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Honkas m. fl. fin. mot. 
n:o 42 angående anvisande av anslag för 
restaurering av Åbo slott. 

Sedan vederbörlig plan för restaurering 
av Åbo slott numera utarbetats, finner ut
skottet det vara skäl, att utförandet av 
denna plan med det snaraste påbegynnes. 
Då enligt utskottets åsikt avtal först borde 
träffas med Åbo sta:d angående slottets 
framtida skötsel och då ärendets beredning 
även i övrigt bör anses ankomma på rege
ringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har likaså handlagt rdgsm. 
Kilpis m. fl. fin. mot. n: o 44 angående an
visande av anslag för föranstaltande av en 
allmän tävlan för arkitekter i och för upp-

görande av ritningar för tillbyggnad till 
nationalmuseet. 

Med stöd av i saken erhållen utredning 
är utskottet av den åsikten, att den i mo
tionen åsyftade tillbyggnaden är nödvän
dig och att dess uppförande är ett bygg
nadsarbete, som blir aktuellt i närmaste 
framtid och vilket regeringen har skäl att 
ägna uppmärksamhet. Då beredningen av 
ärenden av detta slag bör anses ankomma 
på regeringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Ytterligare har utskottet under denna 
utgiftsgrupp handlagt rdgsm. J unes' m. fl. 
fin. mot. n: o 50 angående anvisande av 
anslag för byggande av en kyrka för Ko
lari församling samt rdgsm. Lahtelas m. fl. 
fin. mot. n: o 51 angående anvisande av 
ansla:g för byggande av en prästgård för 
Posio församling. 

I anseende till att vederbörliga planer 
och kostnadsförslag beträffande de i mo
tionerna åsyftade byggnadsarbetena icke 
föreligga och då beredningen av detta slag·s 
frågor ankommer på regeringen, föreslår 
utskottet, 

att motionerna måtte avböjas. 

Utskottet har likaså handlagt rdgsm. 
V aaramas m. fl. fin. mot. n: o 45 angående 
anvisande av anslag för uppförande av ett 
landsarkiv för Savolax. 

Utskottet har icke ansett sig kunna före
slå, att anslag för ändamålet beviljas. 
Utskottet föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

Vidare har utskottet här handlagt rdgsm. 
Räisänens m. fl. fin. mot. n: o 46 angående 
anvisande av anslag för inrättande av 
tvenne landskapsbibliotek 

Då beredningen av ärenden av detta 
slag ankommer på regeringen, föreslår ut
skottet, 

att motionen måtte avböjas. 
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Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

35. Nybyggnader vid lantbruksförsöks
anstalten och försöksstationerna (reserva
tionsanslag). Det under punkt i) i mo
mentets motivering föreslagna anslaget av 
55,000 mark har av misstag föreslagits att 
beviljas för uppförande av en bostad åt 
arbetarna å Nord-österbottens växtodlings
försöksstation, ehuru syftemålet varit att 
föreslå dess beviljande för samma ändamål 
åt Norra Tavastlands växtodlingsförsöks
station. 

Det under punkt j) i momentets moti
vering för reparation av byggnaden å Syd
Österbottens växtodlingsförsöksstation före
slagna anslaget av 50,000 mark förslår, 
enligt vad utskottet erfarit, icke för detta 
ändamål, varför utskottet funnit nödigt 
här anteckna ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. J unes' m. fl. fin. mot. 
n:o 88 angående anvisande av anslag för 
inrättande av en fiskodlingsanstalt i Ijo 
älv. 

Då Ijo älv synes lämpa sig för fiskod
ling, finner utslmttet det vara av nöden, att 
de av regeringen igångsatta undersöknin
garna, som avse inrättandet av en fisk
odlingsanstalt vid älven, slutföras och att av 
undersökningarnas resultat betingade åt
gärder vidtagas. Då det är skäl att in
vänta regeringens åtgärder i saken, föreslår 
utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels
och industriministeriet. 

42. Byggnad för Vasa industriskola (re
servationsanslag). Enligt erhållna uppgif-

ter kan byggnadsarbetet utföras till en 
kostnad av 5,400,000 mark, varför ut
skottet anser, att det icke är skäl att an
vända större belopp till byggnadsarbetet. 

45. Farledsbelysningens förbättrande (re
servationsanslag). Utskottet har handlagt 
rdgsm. Mailanens m. fl. fin. mot. n: o 164 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av fyra ledfyrar för skärgårdsfarle
den Viborg-Kotka. 

Utskottet finner det vara av vikt, att 
belysning anordnas uti ifrågavarande far
led, varför under detta moment antecknats 
ett tillägg av 240,000 marik. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. 
n: o 36 angående anvisande av anslag för 
uppförande av en tillbyggnad till Tammer
fors tekniska institut. 

A v finansiella skäl föreslår utskottet, 

cdt motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Soininims m. fl. fin. mot. n: o 41 angående 
anvisande av anslag för inrättande av en 
yrkesskola i Joensuu. 

Då frågan om en reformering av under
visningsväsendet som bäst är föremål för 
prövning i en kommitte, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. ,J erns m. fl. fin. mot. n: o 
84 angående anvisande av anslag för byg
gande av fiskefyrar. 

Då anslag för ändamålet upptagits i 
statsförslagen för de senaste åren och då 
jämväl i propositionen för nästa år under 
20 H t. II: 48 anslag föreslagits för samma 
ändamål, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Likaså har utskottet här handlagt rdgsm. 
Nordströms m. fl. fin. mot. n:o 160 an
gående anvisande av anslag för belysning 
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av den s. k. Aranda-farleden i Ålands skär
gård; 

rdgsm. N ordströms fin. mot. n: o 161 an
gående anvisande av anslag för fördjup
ning och förbättring av Norrskärs lots
hamn; 

rdgsm. Kokkos fin. mot. n: o 162 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en ny tidsenlig bärgningskryssare; 

rdgsm. Kokkos fin. mot. n: o 163 an
gående anvisande av anslag för uppförande 
av en ledfyr å Kraasukanletto i syfte att 
trygga farleden för djupgående fartyg; 

rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. n: o 
165 angående anvisande av anslag för öpp
nande av en farled för motorbåtar genom 
undervattensgrunden från norra sidan av 
Seitskär till stranden av Seitskär by; 

rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. n: o 
166 angående anvisande av anslag för upp
förande av en vågbrytare i Björkö hamn; 

rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. n: o 
167 angående anvisande av anslag för byg
gande av en båthamn i Toivola by i Ny
kyrka; samt 

rdgsm. Vaaramas m. fl. fin. mot. n:o 168 
angående anvisande 'av anslag för förbätt
rande av farledsbelysningen i ,farlederna i 
Saimens vattendrag. 

Utskottet har icke funnit nödigt föreslå 
anslag för de i motionerna nämnda ända
målen, varför utskottet föreslår, 

att motionerna måtte avböjas. 

HI. ,Särskilda allmänna arbeten. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservations
anslag). Utskottet har handlagt rdgsm. 
Leinonens m. fl. fin. mot. n: o 176 angående 
anvisande a.v anslag för sänkning av Ala
järvi sjö. 

I anseende ltill att jämlikt en bestäm
melse, som ingår i beslutet om meddelande 
av tillstånd för sänkning av Alajärvi sjö, 
arbetena böra igångsättas inom loppet av 
ett år, räknat från den dag beslutet om 
meddelande av tillstånd fattades, vilket 
skedde den 17 sistlidne mars, och då det 
enligt utskottets åsikt även i övrigt är skäl 
att med det snaraste rverkställa ifrågava
rande vattenreglering, har utskottet funnit 
det av behovet påkallat att för ändamålet 
anteckna ett tillägg av 250,000 mark under 
detta moment. 

Då det anslag av 400,000 mark, som un
der punkt c) i motiveringen till detta mo
ment föreslagits för rensningsarbeten i 
Kronoby å, med anledning av rdgsm. Häst
backas m. fl. fin. mot. n: o 177 överförts 
till 7 momentet i detta kapitel, har till 
följd härav under föreliggande moment an
tecknats en minskning av 400,000 mark. 

1Slutsumman å momentet minskas med 
150,000 mark. 

Utskottet har under denna utgiftsgrupp 
handlagt rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. 
n: o 182 angående an visande av anslag för 
torrläggning av Hetejärvi och Vuornajärvi 
sjöar. 

Torrläggningen av Hetejärvi och Vuor
najärvi sjöar synes vara av den betydelse, 
att regeringen borde ägna uppmärksamhet 
däråt. Då arbetet till stor del synes komma 
att utföras på statens bekostnad, borde 
kostnaderna för ifrågavarande arbete utre
das. Enär frågan ännu icke är tillräck
ligt utredd, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har desslikes under denna ut
giftsgrupp handlagt rdgsm. Perhos m. fl. 
fin. mot. n: o 172 angående anvisande av 
anslag för rensningsarbetet i Laajoki. 

A v finansiella skäl föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 
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Likaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Kiviojas m. fl. .fin. mot. n: o 178 angående 
anvisande av förhöjt anslag för uppren.s
ning av Siipojoki. 

Då medel icke erfordras å denna arbets
plats utöver vad regeringen föreslagit, fö
reslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har här jämväl handlagt rdgsm. 
Nurmesniemis m. fl. fin. mot. n:o 179 an
gående anvisande av förhöjt anslag för 
rensningsarbetena i Vihanninjoki. 

Utskottet finner det av regeringen före
slagna anslaget för nästa år tillfyllest och 
föreslår, 

att motionen måtte avböjas. 

L~kaså har utskottet handlagt rdgsm. 
Nurmesniemis m. fl. fin. mot. n:o 180 an
gående anvisande av anslag .för påbörjande 
av upprensningsarbetena i 8ettijoki. 

Då uppgörande av förslag om igångsät
•tande av arbeten av detta slag ankommer 
på regeringen, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Utskottet har ytterligare under denna 
utgiftsgrupp handlagt rdgsm. Rytinkm fin. 
mot. n :o 181 angående anvisande av anslag 
för påbörjande av torrläggningsarbetena i 
Virkkunen, Luokka och Kortejärvi sjöar i 
Taivalkoski socken. 

Då någon som helst plan för företaget 
icke finnes, föreslår utskottet, 

att motionen måtte avböjas. 

Pörvaltningsgrenar, hö·rande till ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena. 

3. Väg- ooh brobyggnadsarbeten (reser
vationsanslag). Utskottet har funnit, att 

till det anslag, som under punkt A i mo
tiveringen till momentet föreslagits vid 
nummer 47 för förbättring av landsvägen 
Gamlakarleby-Kaustby i Karleby, Krono
by, Terjärv, Nedervetil och Eaustby sock
nar, erfordras ett tillägg av 200,000 mark, 
vilket beaktats i det av utskottet å detta 
moment antecknade tillägget. 

Å sid. 502 i motiveringen till momentet 
nämnes under avsnittet rörande Vasa län, 
att enär Suolahti köping icke samtyckt till 
att taga del i kostnaderna för byggande av 
den planerade vägen från 'Sumiainen till 
Suolahti station med det thelopp av 300,000 
mark, vilket uppställts såsom villkor för 
utförande av vägbyggnadsarbetet, frågan 
om byggande av förenämnda väg på grund 
därav förfallit. Med anledning härav på
pekar utskottet, att enär Suolahti köping 
enligt erhållna uppgifter likväl samtyckt 
till att erlägga det belopp, som uppställts 
såsom villkor, något hinder för utförande 
av vägbyggnadsarbetet icke längre före
ligger. Då för ifrågavarande arbete tidi
gare beviljade anslag, som överförts från 
tidigare år, stå till förfogande, är det icke 
nödvändigt att denna gång bevilja anslag 
för ändamålet. 

Det i underavdelningen 38) å sid. 511 
i momentets motivering föreslagna om
byggnadsarbetet å Isojoki bro borde en
ligt utskottets åsikt utföras. Det vore dock 
skäl för regeringen att taga under över
vägande, huruvida det i samband med om
byggnadsarbetet alls vore behövligt att 
skrida till den i propositionen nämnda ut
rätningen av landsvägen samt vilken av 
de två alternativa planerna rörande ifråga
varande vägarbete borde följas, då uträt
ningen av landsvägen påbörjas. 

Utskottet har här handlagt följande fi
nansmotioner: 

rdgsm. Kulovaaras m. fl. fin. mot. n: o 
100 angående anvmande av förhöjt anslag 
för vägen Yläne-Patis; 
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rdgsm. Huttunens m. fl. fin. mot. n: o 101 
angående anvisande av anslag för förbätt
ring av Vuotinais och Kärkölä vägar i Py
häjärvi (N. l.) och Pusula kommuner samt 
för deras övertagande av staten; 

rdgsm. Hildens m. fl. fin. mot. n: o 102 
angående anvisande av anslag för byggan
det a v en väg mellan Hang ö inre och yttre 
hamn; 

rdgsm. Kylänpääs m. fl. fin. mot. n: o 
103 angående anvisande av anslag för på
börjande av förbättringsarbeten på lands
vägen Raumo~Björneborg; 

rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. n: o 104 
angående anvisande av anslag ·för iståndsät
tande av landsvägen och för uppförande av 
en korsningsbro och en gångbana invid 
Virtasalmi landsvägsbro i Mänttä kommun; 

rdgsm. Eskolas fin. mot. n:o 105 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg Kuhmois-Jämsä; 

rdgsm. Wickmans m. fl. .fin. mot. n: o 106 
angående anvisande av anslag för vägför
bättringsarbeten å landsvägen V asa-J akob
stad----"Gamlakarleby inom Larsmo och Öja 
kommuner; 

rdgsm. Helenelunds m. fl. fin. mot. n:o 
107 angående anvisande av anslag för byg
gande av landsvägen Grön vik-Replot; 

rdgsm. Helenelunds m. fl. fin. mot. n: o 
108 angående anvisande av anslag för 
V asa-Solf-vägens uträtning och fö:t~bätt

ring; 
rdgsm. Jerns m. fl. .fin. mot. n:o 109 an

gående anvisande av anslag -för påbörjande 
av vägbyggnadsarbeten å landsvägen Vasa 

-K vevlax--1Maxmo; 
rdgsm. Lepistös m. fl. fin. mot. n:o 110, 

angående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg Toholampi-Eskola; 

rdgsm. Vilhulas m. fl. fin. mot. n:o 111 
angående anvisande av anslag .för för
nyande av Matosalmi färja i Saarijärvi 
socken; 

rdgsm. V esterinens m. fl. fin. mot. n :o 
112 angående anvisande av anslag för byg-

gande av en landsväg från Sumiais via 
Suolahti till Kuusa; 

r·dgsm. J· utilas m. fl. fin. mot. n: o 113 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av byggnadsarbetena på landsvägs
avsnittet Siilinmylly-Haarajoki på lands
vägen Kangasniemi-Pieksämäki; 

rdgsm. J utilas m. fl. fin. mot. n: o 114 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av arbetena på förbättring av lands
vägen Ky.ttälä-V arparren i Mäntyharju 
socken; 

rdgsm. Luostarinens m. fl. fin. mot. n: o 
115 angående anvisande av anslag för byg
gande av en väg Hanhivirta-Pölläkkä; 

rdgsm. Takalas m. fl. fin. mot. n: o 116 
angående anvisande av anslag för istånd
sättande och övertagande av staten av 
landsvägen från Karkkola by i Suonenjoki 
via Heimola haltpunkt till Jäppilä kyrka; 

rdgsm. V aaramas m. fl. fin. mot. n: o 117 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg till Puijo utsiktstorn; 

rdgsm. Vaaramas m. fl. fin. mot. n: o 118 
angående anvisande av anslag för ombild
ning av vägen Rautalampi kyrkoby-Vaa
jasalmi till en tidsenlig, av staten under
hållen väg; 

rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 119 
angående anvisande av anslag för påbör
jande av byggnadsarbetena på Puutossalmi 
färja; 

rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
120 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Vianti-Pörsän
mäki; 

rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
121 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Koljonvirta-Kuren
polvi; 

rdgsm. Hirvensalos m. fl. fin. mot. n: o 
122 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från rån mellan Rau
talampi och Tervo kommuner till Tervo 
kyrka; 
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rdgsm. Löthman-Koponens m. fl. fin. mot. 
n: o 123 angående anvisande av anslag för 
verkställande av undersökning å lands
vägssträckan Puutossalmi-Tuppurinmäki 
-Kurjalanranta- Näädänmaa-Huovilan
salmi; 

rdgsm. Tuomivaaras m. fl. fin. mot. n: o 
124 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Bräkylä-Oravisalo; 

rdgsm. Paavolainens m. fl. fin. mot. n: o 
125 angående anvisande av anslag för 
iståndsättande av landsvägen Terijoki-Hu
maljoki; 

rdgsm. Kiviojas m. fl. fin. mot. n: o 126 
angående anvisande av anslag för fortsät
tande av arbetena på breddning av lands
vägen Kalajoki-Sievi; 

rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. n: o 
127 angående anvisande av anslag för byg
gande av en förbindelseväg från Nivala 
kyrka till byvägen söder om Kalajoki; 

rdgsm. Meriläinens m. fl. fin. mot. n: o 
128 angående anvisande av anslag för 
iståndsättande av byvägen Paakinmäki
Kontiomäki och för dess övertagande av 
staten; 

rdgsm .• Tanhonens fin. mot. n:o 129 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg från Linnansalmi i Suomus
salmi socken till Hossa landsväg ; 

rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 
130 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från Kiminge till 
över-Ijo; 

rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 
131 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från vägen Mäkelä
Pukari via Eksymä till Enojärvi i Kuu
samo; 

rdgsm. Rytinkis fin. mot. n: o 132 an
gående anvisande av anslag för anskaf
fande av en skyddsanordning å Alalaanila 
järnvägsövergång å landsvägen Uleåborg
Kuusamo; 

rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o Hö 
angående anvisande' av anslag för byg-

gande av en landsväg från Myllykangas i 
Puhos i Pudasjärvi kommun till landsvä-
gen Puolango-Taivalkoski; 

rdgsm. Rytinkis m. fl. fin. mot. n: o 134 
angående anvisande av anslag för byg. 
gande av en landsväg från landsvägen Mu
hos--Överkiminge på norra sidan av TJ1e 
älv till landsvägen Utajärvi--Puolango; 

rdgsm. l~ytinkis m. fl. fin mot. n: o 135 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från landsvägen 
Uleåborg-Kuusamo till Ervasti färja å 
landsvägen till Ijo älv; 

rdgsm. Lo his fin. mot. n: o 136 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
landsväg Ranua-Posio; 

rdgsm. Lohis fin. mot. n: o 137 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
landsväg från vägen Pudasjärvi-Ranua 
till norra ändan av Simojärvi; 

rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 138 
angående anvisande av förhöjt anslag för 
byggande av en landsväg Kemijärvi kyr
koby-I.Juusua; 

rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 139 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg Salla-Lampela
Vuosnajärvi-Tuutijärvi; 

rdgsm. Lahtelas m. fl. fin. mot. n: o 140 
angående anvisande av anslag för byg
gande av en förbindelseväg från Javarus i 
Kemijärvi till Vuojärvi i Sodankylä; 

rdgsm. Koivurantas m. fl. fin. mot. n: o 
141 angående anvisande av anslag för byg
gande av en ödemarksväg från landsvägen 
Rovaniemi-Sodankylä till Niesi by i Ro
vaniemi kommun; 

rdgsm. Koivurantas m. fl. fin. mot. n: o 
142 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från Muurola sta
tion till landsvägen Övertorneå-Raanu
järvi; 

rdgsm. Junes' m. fl. fin. mot. n:o 143 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en landsväg Kolari-Kurtakko i Kolari 
socken; 



Statsförslaget. 49 

rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. n: o 
144 angående anvisande av anslag för på
börjande av byggnadsarbetena på landsvä
gen Kelujärvi-Tanhua; 

rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. n: o 
145 angående anvisande av anslag för på
börjande av byggnadsarbetena på landsvä
gen Kittilä-Enontekis; 

rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. n: o 
146 angående anvisande av anslag för byg
gande av en landsväg från Vaalajärvi i 
Sodankylä via J eesiö till Kittilä; 

rdgsm. Sinisalos m. fl. fin. mot. n: o 147 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en bro över södra delen av Riihimäki 
bangård; 

rdgsm. Kylänpääs m. fl. fin. mot. n: o 148 
angående anvisande av anslag för återbe
talning av det statslån Björneborgs stad 
erhållit för en bl'obyggnad; 

rdgsm. Jutilas m. fl. fin. mot. n: o 149 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en bro över Oravikivi sund å landsvägen 
Heinola-,Jyväskylä; 

rogsm. Alestalos m. fl. fin. mot. n: o 150 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en bro över Kumo älv i stället för Hais
tila färja; 

rdgsm. Rapos m. fl. fin. mot. n: o 151 an
gående anvisande av anslag för byggande 
av en bro över Vorssunsalmi; 

rdgsm. Kaakinens m .. fl. fin. mot. n: o 152 
angående anvisande av anslag för byggande 
av en bro å Mällirren/färjställe på lands
vägen Paavola-Limingo; 

rdgsm. Nurmesniemis m. fl. fin. mot. 
n: o 153 angående anvisande av anslag för 
byggande av en bro över Tikkalansalmi; 

rdgsm. Salos fin. mot. n: o 154 angående 
anvisande av anslag för byggande av en 
bro över Ule älv å Utajärvi färjställe; 

rdgsm. Hänninens m. fl. fin. mot. n: o 
155 angående anvisande av anslag för byg
gande av en bro, avsedd att ersätta färjan 
över Romppanen sund å landsvägen Taival
koski-Jokijärvi; 

rdgsm. Kaijalainens m. fl. fin. mot. n: o 
156 angående anvisande av anslag för byg
gande av en rbro över Utkujärvi på lands
vägen Torneå-Enontekis; samt 

rdgsm. Leppäläs m. fl. fin. mot. n:o 157 
angående anvisande av anslag för anskaf
fande av en färja till sundet mellan Mant
sinsaari och Lunkulansaari. 

Med anledning av ovannämnda motioner 
föreslår utskGttet följande tillägg under 
detta moment: 

För förnyande av Matosalmi färja i Saa
rijärvi socken och för uträtning av lands
vägen invid densamma 628,000 mark. 

För byggande av en färja i Puutossalmi 
sund å rån mellan Kuopio och Vehmer
salmi socknar 700,000 mark. 

För anskaffning av en färja i sundet 
mellan Mantsinsaari och Lunkulansaari 
Ladoga 120,000 mark. 

Med beaktande av det tillägg utskottet i 
det föregående gjort till de av regeringen 
föreslagna väg- ·och brobyggnadsanslagen, 
stiga de av utskottet under detta moment 
gjorda tilläggen till sammanlagt 1,648,000 
mark. 

På grund av vad ovan anförts föreslår 
utskottet slutligen, 

att övriga under detta moment 
uppräknade finansmotioner icke 
måtte giva anledning till vidare åt
gärder. 

7. V attenbyggnadsarbe•ten (reservations
anslag). Utskottet har handlagt rdgsm. 
K. Jokinens m. fl. fin. mot. n:o 171 an
gående anvisande av anslag för uppmudd
ring av Halikkoviken och Salo å. 

I anseende till att ifrågavarande, jäm
förelsevis livligt trafikerade farled upp
grundats till den grad, att trafiken därav 
vållas betydande svårigheter, och då ett av 
statens mudderfartyg i annat fall skulle 
bliva utan sysselsättning, har utskottet fun
nit det av behovet påkallat att för påbör
jande av sagda uppmuddringsarbete å mo-

7 
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mentet anteckna ett tillägg av 500,000 
mark. 

Utskottet har likaså handlagt rdgsm. 
Hästbackas m. fl. fin. mot. n: o 177 an
gående anvisande av anslag för upprens
ning av Kronoby ås nedre lopp. 

I anseende till att övre loppet av ifråga
varande å i .tiden upprensats enbart på sta
tens ibekostna:d, är utskottet av den åsikt, 
att jämväl upprensningen av åns nedre 
lopp, vilken åtgärd blivit nödvändig på 
grund av upprensningen av övre loppet, 
helt och hållet borde utföras på statens 
bekostnad. Det å 2 momentet av detta ka
pitel, under punkt e) i motiveringen, för 
detta strömrensningsarbete föreslagna an
slaget av 400,000 mark borde förty beviljas 
för ändamålet med frångående av det i sagda 
punkt av motiveringen ingående villkoret, 
att delägarna böra taga del i kostnaderna 
för arbetet med 200,000 mark. Enär de 
strömrensningsarbeten, som helt och hållet 
utföras på statens bekostnad, vanligen om
händerhafts av väg- och vatterrbyggnads
styrelsen, har utskottet funnit ·det vara 
riktigt, att anslaget samtidigt överflyttats 
från den under 2 momentet i detta kapitel 
ingående utgiftsgruppen ,förvaltningsgre
nar, hörande till lantbruksministeriet" till 
detta moment. Utskottet, som finner den i 
motionen föreslagna ökningen a v strömreru
ningsanslaget icke av ·behovet påkallad, har 
med stöd av ovanstående å detta moment 
antecknat ett tillägg av 400,000 mark. 

De å momentet antecknade tilläggen ut
göra sammanlagt 900,000 mark. 
' Utskottet har under denna utgiftsgrupp 

handlagt rdgsm. Penttalas m. fl. fin. mot. 
n:o 174 angående anvisande av anslag för 
undersökning av möjligheten för en upp
dämning av Seinäjärvi. 

Utskottet anser sig icke kunna föreslå 
anslag för verkställande av den i motionen 

åsyftade undersökningen, emedan berednin
gen av ärenden av detta slag ankommer på 
regeringen. Då flera betydelsefulla synpunk
ter synas tala för en reglering av vatten
massorna i Kyrö älv genom uppdämning 
av dess källflöde Seinäjärvi, anser utskottet, 
att regeringen med det snaraste borde ut
reda denna fråga och skrida till de åtgär
der, vilka måhända betingas av undersök
ningerrs Tesultat. Utskottet föreslår, 

att rnotionen rnåtte avböjas. 

Likaså har utskottet under denna utgifts
grupp handlagt följande finansmotioner: . 

rdgsm. Paasonens m. fl. fin. mot. n: o 169 
angående anvisande av anslag för verk
ställande av en undersökning rörande kost
naderna för en fördjupning av farleden 
Varkaus-Kuopio; 

rdgsm. Kaasalainens m. fl. fin. mot. n: o 
173 angående anvisande av anslag för 
sänkning av Vuoksen och Äyräpäänjärvi; 
samt 

rdgsm. Hagas m. fl. fin. mot. n: o 175 
angående anvisande av anslag för upprens
ning av Vörå älv. 

A v finansiella skäl föreslår utskottet, 

att rnotionerna rnåtte avböjas. 

IV. Arbetslöshetens lindrande. 

1. Icke inkornstbringande kapitalutgifter 
för arbetslöshetens lindrande, till stats
rådets förfogande (förslagsanslag). Med 
anledning av rdgsm. V aaramas m. fl. ovan 
under 20 Ht. II kap. handlagda fin. mot. 
n: o 45 uttalar utskottet såsom sin upp
fattning, att därest arbetslöshetsläget i 
trakten av Kuopio skulle förvärras, upp
förandet av ett landsarkiv i Savolax kunde 
påbörjas såsom reservarbete. 
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A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första A v delningen. 
Skatter. 

I. Direkta skatter. 

1. Inkomst- och förmögenhetsskatt. Med 
beaktande av den innevarande år uppdebi
terade inkomst- och förmögenhetsskattens 
belopp samt den av den fortgående ekono
miska högkonjunkturen betingade ökningen 
i inkomster och förmögenhet kan denna 
skatt under nästa år beräknas inbringa 
707,000,000 mark. Utskottet föreslår förty, 
att under momentet måtte antecknas ett 
tillägg av 7,000,000 mark. 

II. Indirekta skatter. 

Acciser. 

3. 'l'ändsticksskatt. Med hänsyn därtill, 

att utskottet i sitt betänkande n: o 98 
föreslagit godkännande av rdgsm. von 
Frenckells m. fl. lagmotion n: o 18 med 
förslag till lag om skatt å tändstickor, har 
intäkten av skatten, vilken utskottet be
räknat till 17,000,000 mark, antecknats i 
detta kapitel under ett nytt moment. 

Införandet av det nya momentet medför, 
att ordningsnumrorna för de följande mo
menten ändras. 

4. Accis å tobak. Under innevarande år 
har avkastningen av denna accis avsevärt 
ökats i jämförelse med föregående år, och 
kan densamma under nästa år beräknas till 
227,000,000 mark. Tillägg 2,000,000 mark. 

Femte Avdelningen. 
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrittninga~ 

I. Statsjärnvägarna. 

Med anledning av att utskottet under 
18 Ht. I och II kap. ökat statsjärnvägar
nas utgifter med 794,400 mark, nedgår det 
inom kolumn antecknade överskottet med 
motsvarande belopp och kommer därför att 
utgöra 209,684,100 mark. 

IV. Post- och telegrafverket. 

Då utskottet under 18 Ht. V och VI 
kap. ökat post- och telegrafverkets utgif
ter med 1,001,800 mark, nedgår det inom 
kolumn antecknade överskottet med mot
svarande belopp och kommer sålunda att 
utgöra 56,847,000 mark. 

F ö r s v a r s v ä s e n d e t s f a b r i k e r. 

VI. Krutfabriken. minskningen i utgifterna medför en mot-

Den under 18 H t. VIII: 6 företagna svarande minskning på inkomstsidan. 
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Enligt utskottets förslag utgöra 

de egentliga utgifterna . . . . 3,154,396,700 
kapitalutgifterna . . . . . . . . . 1,280,878,600 

summa mk 4,435,275,300 

Inkomsterna äro enligt utskottets förslag: 

egentliga inkomster ........ 4,131,654,750 
kapitalinkomster . . . . . . . . . . 304,594,700 

summa mk 4,436,249,450 

Enligt ovanstående uppkommer i stats
förslaget en behållning av 974,150 mark. 

Med hänvisning till vad ovan anförts får 
utskottet vördsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte godkänna 
följande statsförslag för år 1938: 



Statsförslaget. 

Republiken Finlands 

statsförslag 
för år 1938. 

A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första Avdelningen. 

Skatter. 

I. Direkrta. slmltte:r. 

l. Inikomst- och förmögenhetsskatt ........................ . 
2. Apotekaravgifter ..................................... . 

l. Importtull 
2. Exporttull 

I kap.: 708,500,000. 

n. Indirekta. sikwtte:r. 

Tullinkomst er. 

1-2: 1,620,500,000. 

707,000,000 
1,500,000 

1,620,000,000 

500,000 

Acciser. 

3. Tåndsticksskatt ....................................... ·l 17,000,000 
4. Accis å toihaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
227,000,000 

Transport l 2,573,000,000 i 
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1 Avd. 
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1 Avd. 

2 Avd. 
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Transport 

5. Accis å sötsaker ....................................... . 
6. Maltdrycksskatt ...................................... . 
7. Accis å sprit, brännvin och bärviner ................... . 
8. Accis å f·odermedel och margarin ....................... . 

3-<8: 453,000,000. 
II kap.: 2,073,500,000. 

Ill. SkwtteT a.v blandad natur. 

l. stämpelskatt 
III kap.: 230,000,000: 
l avd.: 3,012,000,000. 

Andra Avdelningen. 

Avgifter för anlitande av särskilda statsinrättningar. 

I. Sjöfarts.avgifter. 
l. Båkavgifter .......................................... . 
2. Lotsningsavgifter ..................................... . 
3. Isavgifter ............................................ . 
4. Bogseringsavgifter .................................... . 

I kap.: 45,500,000. 

n. Avgifter vid allmänna sjukhusen. 

l. Leg:osiingsavgifter ..................................... . 
2. A v gifter vid sju:ksköterskeundervisning.en . . ............ . 

II kap.: 30,625,000. 

lli. Elevavgifter vid läroanstalterna.. 

l. Elevav.gifter vid lärdomsskolorna ....................... . 
2. Internatavgifter vid seminarierna ..................... . 
3. Internatavgifter vid abnormskolorna ................... . 
4. Elevavgifter vid lantbruksläroverken ................... . 
5. Laboratorieavgifter vid tekniska högskolan ............. . 
6. Terminsavgifter vid tekniska högskolan ................. . 
7. Elevavgifter vid industriskolorna ...................... . 
8. Elevavgifter vid uppfostringsanstalterna och skyddshemmen 

III kap.: 15,091,000. 

l 
2,573,000,000 l 

22,500,000 

70,000,000 

91,500,000 
25,000,000 

230,000,000 

31,500,000 

8,000,000 
5,500,000 

500,000 

: 

30,000,000 ' 
625,000 ; 

13,000,000 • 
180,000 
135,000 
175,000 ' 

101,000 

215,000 
325,000 
960,000 

Transport l 3,103,216,000 
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Transport 

IV. A v gifter för tillsyn över särskilda näringar. 

l. Tillsyn över försäkringsanstalterna ..................... . 
2. T.illsyn över hankbolagen ............................. . 
3. Tillsyn över sparbankerna ............................. . 
4. staten av försäkringsanstalter, som bedriva olycksfallsför-

säkring, til1kommande försäkringspr·emieandelar ......... . 
5. Lokal tillsyn över maltdrycks-, sprit- och bärvinstillverk-

ningen 
IV kap.: 4,202,000. 

V. DivEn"s'e avgifter. 

l. Expeditionsavgifter vid ämbetsverkien ................. . 
2. Registeravgifter ...................................... . 
3. Avgifter för undersökning av metaller och det officiella 

papperet ............................................. . 
4. Fartygsavgifter ...................................... . 
5. Inlk:o:rnst från statens hamnar ........................... . 
6. Inko.mst från statens försöks- o0h kontrollanstalter ....... . 
7. Inkomst från försvarsväsendets och gränsbevakningens tele-

foner ................................................ . 
8. Inkomst från museer, samlingar I()Ch ÖVTiga sevärdheter ... . 
9. Försvarsavgifter för inmutningsområden och utmål ..... . 

10. Provisioner för exportkrediter ......................... . 
11. J aktvårdsavgifter ......................•............... 
12. Inkomst av flygtrafikem. Helsingfors-Åbo~tockholm 

V kap.: 17,490,000. 
2 avd.: 112,908,000. 

Tredje Avdelningene 
Ränte- och dividendinkomst samt andel i statsbankens 

vinst. 

I. Räntor och dividender. 

l. Räntor å lån, obligationer och depositioner .••••......... 
2. Räntor å statens affärsföretags driftkapital .••••......... 
3. Dividender ............................•.••••.......... 

I kap.: 272,624,400. 

II. Andel i Finlands Banks vinst. 

l. Andel i Finlands Banks vinst från föregående år 
II kap.: 50,000,000. 
3 avd.: 322,624,400. 
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3,103,216,000 12 A vd. 

l 
400,000 l 
502,000 l 
500,000 i 

l 
8oo,ooo Il 

l 
\ 

2,000,000 l 

l 
4,5oo,ooo Il 

2,200,000 

1,600,000 l 
1,450,000 l 
1,600,000 
3,200,000 

100,000 
70,000 

220,000 
200,000 

1,550,000 

800,000 

10,000,000 

12,174,400 

' 250,450,000 

50,000,000 

3 Avd. 

~ransport l 3,447,532,400 
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Transport 

Fjärde Avdelningen. 

Inkomster av blandad natur. 

I. Inkomst från den lantbruksekonomiska försöksverksamheten 
och från särskilda myndigheter underlydande trädgårdar 

och lägenheter. 

l. Inkomst från den lantbruksekonomiska försöksverksamheten 
2. Inkomst från särskilda myndigheter underlydande trädgår-

dar oc'h lägooheter . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
I kap.: 2,275,000. 

Il. Inkomst från fiskerie~". 

l. Inlmmst cfrån fiskerier ................................ . 
II kap.: 900,000. 

III. Hyresinkomst. 

l. Bostadshyror från gårdar ............................. . 
2. Arrenden för boställen ............................... . 
3. övrig hyresinkomst ................................... . 

III kap.: 11,000,000. 

IV. Sakören. 

l. Sakören 
IV kap.: 12,000,000. 

V. Ersättning för av staten förskottsvis erlagda kostnader. 

l. Ersättning för lantmätararvoden ...................... . 
2. Ersättning för hemmansutflyttningsbidrag ............ . 
3. Av flottare erlagda flottledsavgifter . . . . . . . . . . ........ . 
4. !Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds andel i kostna

,derna för underhåll av sjöfartsanläggningar i östra delen av 
Finska viken ......................................... . 

5. Häradshövdingarnas andelar i kostnaderna för avlöning av 
l 

notarier i domsagorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
6. Ersättningar för åstadkommande av återväxt på skövlade 

skogsområden ........................................ . 
V kap.: 16,214,000. 

3,447,532,400 l 

1,675,000 

600,000 

900,000 

8,200,000 
2,500,000 

300,000 

12,000,000 

8,500,000 

3,500,000 
2,000,000 

466,000 

748,000 

1,000,000 

l 

l 
i 

l 

l 

Transport 3,489,921,400 
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Transport 3,489,921,400 4 A vd. 

VI. Inkomst 8/V arbetwerksa.mheten vild särskilda stats
inrä.ttningar. 

l. Inkomst av arbetsverksamheten vid f'ångelserna . . . . . . . . . . i 
2. Särskilda inikomster vid fängelserna ................... . 
3. Arbetsverksamheten vid uppfostringsanstalter, skyddshem 

odh abnormskolor ..................................... . 
4. Inkomst av försvarsväsendiets svirrhushållning 

VI kap.: 19,425,000. 

vn. Inkomst av strutens pu:blilmitioner. 

l. Inkomst av statsrådets publikationsförråd ............... . 
2. Inkomst av riksdagens publikationer ................... . 

VII kap.: 2,512,000. 

VIII. Städemas andelar i utgift>erna för un:derlläl[ a.v ·sä.rskiida 
starosinrättningar. 

1. StädeTnas bidrag till polisinrättningarnas underhåll ...... 1 

2. städernas andelar i kostnaderna för särskilda läroinrätt-
ningar ............................................... . 

3. Ersättning av städerna för unde:rfuåll av rannsakningsfån-
gar i statens fängelser ................................. . 

4. städernas och kommunernas andelar i kostnaderna för 
underhåll av statssjukhus ............................. . 

VIII kap.: 21,515,650. 

IX. Anmärknin:gsmedel. 

l. A.nmärkn1ngsmedel ................................... . 
IX kap.: 120,000. 

X. Inkomst a'V förmåner, som åtnjUI!Ja;s av innehavare 
av statens tjänster och befattningar. 

1. Inkomst av naturaförmåner, som åtnjutas av innehavare av 
statens tjänster och befattningar ....................... . 

18,000,000 

250,000 

575,000 
600,000 

2,500,000 

12,000 

20,500,000 

7,150 

8,500 

1,000,000 

120,000 

l 
--~------~---------Transport 1 

10,700,000 l 
3,544,194,050 

8 
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Transport 13,544,194,050 

l 

2. Inkomst av försvarsväsendets personal tilldelad kost och be· ) 
klädnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 600,000 

X kap.: 11,300,000. : 

XI. övriga inkomsteT av blandad natur. 

l. statens andel i penninglotteriets vinstmedel ............. . 
2. Statens andel i inkomsten aN vadhållningen v~d hästtä-vlingar 
3. Ersättningar för motor.fordons igenkänningsmärken ..... . 
4. skattetillägg vid försummad inbetalning av skatt inom utsatt 

tid .................................................. . 
5. Avgift för myntprägling ............................. . 
6. Agio ................................................. . 
7. Indragning av U!tgiftsrester och reserverade anslag ....... . 
8. Tillfälliga inkomster .................................. . 
9. Avdrag å la;ntmätarnas förrättningsräkningar ........... . 

XI kap.: 51,715,000. 
4 avd.: 148,976,650. 

Femte Avdelningen. 

Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthus
hdllning. 

statens affärsverksamhet. 
Trafikinrättninga~ 

I. Statsjärnrvägarna. 

l. Inkomst av persontrafiken ................ . 
2. Inkomst av godstrafiken .................. . 
3. Övrig trafikinkomst ...................... . 
4. Inkomst från telegrafen ................... . 
5. Inkomst av automobiltrafiken ............ . 
6. Ersättning för befordran av post .......... . 
7. Diverse inkomster ........................ . 

260,000,000 
768,000,000 

10,500,000 
450,000 

6,300,000 
17,150,000 
25,000,000 

Summa 1,087,400,000 
Statsjä.rnvägamas utgifter . . . . . . , 877,715,900 

överskott 

16,500,000 
15,000 

1,100,000 

1,000,000 
20,000,000 
1,000,000 
5,000,000 
7,000,000 

100,000 

209,684,100 

Transport l 3,806,193,150 



Statsförslaget. 59 

Transport l 3,806,193,150 5 Avd. 

II. Huvudverkstäderna. 

l. Huvudverkstädernas inkomster ............... 141,133,300 
Huvudverkstädernas utgifter ............ 141,133,300 

överskott 

m. Trävarurörelsen. 

l. Trävarurörelsens inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,593,700 , 
Trävarurörelsens utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . 54,593,700 ' 

IV. Post- och telegra.fverket. 

l. Postavgifter ............................... . 
2. Inkomster från automobiltrafiken ........... . 
3. Telegrafavgifter ........................... . 
4. Telefonavgifter ........................... . 
5. Ersättning för statsjärnvägarnas postbefordran 
6. Diverse inkomster ......................... . 

överskott 1 

167,800,000 
13,500,000 
15,200,000 
80,000,000 
1,000,000 
2,500,000 

Summa 280,000,000 
Post- och telegrafverkets utgifter. . , 223,153,000 

överskott 

V. Kanalerna. 

l. Trafikinkomster . . . . . . . . . . .................. . 9,000,000 
2. Arrendeinkomster från kanalområden, avgifter 

för lastningsområden och hyror för byggnader 200,000 
3. Diverse inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 

-----------------Summa 9,900,000 
Kanalernas utgifter ............ . 

" 
8,213,100 

56,847,000 

Överskott 1,686,900 

Transport l 3,864,727,050 
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Transport 3,864,727,050 

Försvarsvasendets fabrike~ 

VI. Krutfabriken. 

l. Inkomst frän krutfabriken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,455,000 
Krutbbrikens utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,455,000 

VII. Patronfabriken. 

l. Inkomst från patronfabriken 
Patronfabrikens utgifter 

VIII. GevaTsfabriken. 

l. Inkomst från gevärsfabriken 
Gevärsfabrikens utgifter 

IX. Kanonfabriken. 

l. Inkomst från kanonfabriken 
Kanonfabrikens utgifter 

X. Laddningsverkstaden. 

l. Inkomst från laddningsverkstaden ......... . 
Laddningsverkstadens utgifter ......... . 

XI. Flygmaskinsfabriken. 

l. Inkomst från flygmaskinsfabriken ......... . 
Flygmaskinsfabrikens utgifter .......... . 

överskott 

20,553,000 
20,553,000 

överskott 

15,015,000 
15,015,000 

översikatt 

14,315,000 l 
14,315,000 

Överskott 

2,932,000 
2,932,000 

Överskott 

34,933,000 
34,933,000 

överskott 

Transport l 3,864,727,050 
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XII. skeppsvarvet. 

l. Inkomst från skeppsvarvet ................. . 
skeppsvarvets utgifter ................. . 

XIII. Armens skrädderi. 

Transport 3,864,727,050 5 Avd. 

11,465,000 
11,465,000 

Överskott 

l. Inkomst från armens skrädderi . . . . . . . . . . . . . . 2,551,600 
Utgifter vid armens skrädderi . . . . . . . . . . . . 2,551,600 

Överskott 

S t a t e n s ö v r i g a a. f f ä r s v e r k s a m h e t. 

XIV. Margarinfabriken. 

l. Inkomst från margarinfabriken ............. . 
Margarinfabrikens utgifter ............. . 

XV. statsrådets tryckeri. 

l. Inkomst från tryckeriet ................... . 
Tryckeriets utgifter ................... . 

XVI. Officiella tidningen. 

l. Inkomst från officiella tidningen ........... . 
Officiella tidningens utgifter ........... . 

XVII. Lantmäteristyrelsens stentryckeri. 

l. Inkomst från stentryckeriet ................. . 
stentryckeriets utgifter ................ . 

12,465,000 
11,480,000 

Överskott 

13,500,000 
10,653,000 

Överskott 

1,600,000 
581,800 

Överskott 

1,350,000 
856,900 

985,000 

2,847,000 

l 
1,018,200 ' 

Överskott 493,100 

Transport l 3,870,070,350 l 
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Transport 3,870,070,350 

statens skogshusbållning. 

XVIII. Skogshushållningen. 

l. Inkomst från försäljning av ståndskog ........ 145,000,000 
2. Leveransinkomster .......................... 300,000,000 
3. Diverse inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 

Summa 446,500,000 
Skogshu.shållningens utgifter . . . . , 195,619,300 

överskott 

XIX. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. 

l. Inkomst från försöksområdena .............. . 
Utgifter vid försöksområdena ........... . 

statens lanthushållning. 
XX. Fångvårdsväsendets lägenheter. 

l. Avkomst av fångvårdsväsendets lägenheter .... 
Utgifter vid fångvårdsväsendets lägenheter 

6,000,000 
2,943,700 

överskott 

10,099,000 
8,136,000 

överskott , 

XXI. Medicinalverkets lägenheter. 

l. Avkomst av medicinalverkets lägenheter ..... . 
Utgifter vid medicinalverkets lägenheter .. 

XXII. Lantbruksstyrelsens lägenheter. 

1,070,000 
929,000 

Överskott 

l. Avkomst av lantbruksstyrelsens lägenheter .... 24,000,000 
Utgifter vid lantbruksstyrelsens lägenheter 18,959,500 

XXIII. Socialministeriets lägenheter. 
l. Avkomst av socialministeriets lägenheter ..... . 

Utgifter vid socialministeriets lägenheter 

5 avd.: 535,145,700. 

Egentliga inkomster 
4,131,654, 750. 

överskott 

2,350,009 
1,847,100 

överskott 

l 

250,880,700 

3,056,300 

1,963,000 

141,000 

5,040,500 

502,900 

Transport l 4,131,654,750 
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Transport 4,131,654,750 

Kapitalinkomster. 
Sjätte Avdelningen. 

Kapitalinkomster. 

I. Till staten återbetala,de låneka.pitaJ. 

l. AIVkortningar å under tidigare år i statsförslaget beviljade 
lån ................................................. .. 

2. Inbetalning å köpeskillingen fö·r inlösta donationslägenheter 
3. Återbetalning av köpeskillingen för lägenheter, som överlåtits 

åt obesuttna ......................................... . 
4. Återbetalning av lösen för kolonisationslägenheter 

I kap.: 9,726,000. 

n. Amorteringar å statens affärsföretag. 

l. statsjärnvägarna ..... o o •• o. o. o o o o. o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 

2. statsjärnvägarnas huvudverkstäder o o o o o o o o o o. o o o o o o o. o o o 

3. statsjärnvägarnas trävarurörelse . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

4. Post- och telegrafverket ............................... . 
5. Kanalerna ........................................... . 
6. Krutfabriken ......................................... . 
7. 
s. 
9. 

Patronfabriken 
Gevärsfabriken ....................................... . 
Kanonfabriken ....................................... . 

10. Laddningsverkstaden ................................. . 
11. Flygmaskinsfabriken ................................. . 
12. skeppsvarvet o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

13. Margarinfabriken .................................... . 
14. statsrådets tryckeri o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

7,000,000 

26,000 

700,000 

2,000,000 

75,429,000 
2,339,200 

323,400 

17,457,400 

1,711,300 
300,000 

180,000 
340,000 

290,000 
100,000 

1,050,000 

105,000 
91,000 

260,000 
15. Lantmäteristyrelsens stentryckeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,800 

II kap.: 99,988,100. 

In. Inkomst från försäljning av sta/te!ll.S egendom. 

l. Inkomst från försäljning av statens jordegendom och in-
komstbringande rättigheter ............................ . 

2. Genom överlåtelse av statens jordegendom erhållna inkom
ster, som kunna användas till inköp av jord för statens 
skogshushållning ..................................... . 

3. Diverse inkomster ..................................... . 
III kap.: 39,000,000. 

20,000,000 

18,000,000 

1,000,000 

Transport / 4,280,368,850 

6 Avd. 
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• 

l 
l 

l 

1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 65. 

Transport 

IV. Indragning av utgiftsrester och re·serverade anslag. 

l. Indragning av utgiftsrester och reserverade ansiag 
IV kap.: 5,000,000. 

V. överföringar från icke budgeterade fonder. 

l. överföring frän lagmanstingsgästningsfonden 
V kap.: 880,600. 

VI. Statslån. 

l. 1938 års lån för •avkortning av statsskulden 
VI kap.: 150,000,000. 
6 avd.: 304,594,700. 

Kapitalinkomster 
304,594,700. 

Inkomsternas totalbelopp 
4,436,249,450. 

4,280,368,850 

5,000,000 

880,600 

! 

150,000,000 l 

l 

l 

l 
--':<:'Sl-lm_m_a-+I-4-,4-36-,2-4-9,4-5-0 l 



Sta-tsförslaget. 

B. Utgift. 

Egentliga utgifter. 

Första Huvudtiteln. 
Republikens President. 

I. Presidenten. 

l. Presidentens ·arvode och representationsanslag ... , ....... . 
2. Presidentens dispositionsmedel ......................... . 

I kap.: 900,000. 

n. Presidentens bostäder. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Värme 00h lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. övriga utgifter för slottet ............................. . 
4. övriga utgifter för Gullranda ......................... . 

(Engångsutgift 25,000.) 
II kap.: 1,111,200. 

ni. Presidentens kalliSli. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Expensmedel ......................................... . 

III kap.: 188,300. 

IV. Särskilda ans~ag. 

1. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
IV kap.: 1-5,000. 
l H t.: 2,214,500. 

Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

I. Riksdagskostnader. 

Riksdagsmännens arvoden och resekostnader. 

l. Riksdagsmännens arvoden (förslagsanslag) ............. . 
2. Riksdagsmännens resekostnader (förslagsanslag) ......... . 

1-2: 8,190,000. 

Transport j 

700,000 

200,000 

514,200 

220,000 

257,000 

120,000 

178,300 l 
10,000 l 

15,000 

l 
7,000,000 l 
1,190,000 

10,404,500 l 

65 

1 Ht. 

2 Ht. 

9 
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Transport 

Allmänna riksdagskostnader. 

3. Tjänstemännens o0h betjäntes vid riksdagens kansli avlö- l 
ningar (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

4. Arvoden åt utskottssekreterarna, tolkarna och sakkunniga 1 

(förslagsanslag) ...................................... . 
5. Pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
6. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
7. Expensmedel och övriga utgifter (förslagsanslag) ....... . 

(Engångsutgift 80,000.) 
3-7: 3,855,000. 

Riksdagshuset. 

8. Avlöningar {förslagsanslag) ........................... . 
9. Värme och lyse samt kraftström (förslagsanslag) ....... . 

10. Förvaltningskostnader (förslagsanslag) ................. . 
11. Årsreparationer (förslagsanslag) ....................... . 

8-11: 965,000. 
I kap.: 13,010,000. 

n. Sta.tsrevisol"ern.a. 

l. Arvoden (förslagsanslag) ............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. TryckningSkostnader .................................. . 

II kap.: 257,000. 

m. Rilmd!agens justitieombudsman. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. TryckningSkostnader .................................. . 

III kap.: 294,500. 

IV. Särskilda &nslag. 
l 

1. Ti~l förfogande för Finlands grupp av interparlamentariska j 

umonen ........ ·Iv ·k~;.':.12o~ooÖ.· ..................... l 
2 H t.: 13,681,500. j 

Transport l 

i 
l 

10,404,500 i 

i 

l 
1,700,000 l 

375,000 l 
100,000 

1,300,000 

380,000 

325,000 

360,000 

140,000 

140,000 

182,000 

40,000 

5,000 

30,000 

233,000 

16,500 

10,000 

35,000 

120,000 

i 
i 

15,896,000 l 



Stl!ltsförslaget. 

Trrunsport l 

Tredje Huvudtiteln. 

statsrådet och justitiekanslersämbetet. 

I. Sta.tsrådet. 

l. statsministerns och ministrarnas arvoden ............... . 
2. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. statsrådets dispositionsmedel .......................... . 
4. Till statsrådets förfogande för oförutsedda utgifter 

I kap.: 4,860,000. 

II. Jusrtitielamslersä.mbetet. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

II kap.: 771,700. 

m. Särskilda a.IliSlag. 

l. Avlöningar åt gårdskarlar, nattvakter och chaufförer ... . 
2. Viaktmästarnas beklädnadskostnader .................... . 
3. Särskilda ministeriers •och statsrådets kanslis expensmedel .. 
4. Värme och lyse, vatten och renhållning i statsrådsborgen 

(förslagsanslag) ...................................... . 
5. Drift- och unde11hå~lskostnader för statsrådets bilar ..... . 
6. Arvoden åt vikarier ................................... . 

III kap.: 934,600. 
3 Ht.: 6,566,300. 

l 

l 

67 

15,896,000 l 
1: 

·1,590,000 

20,000 

2,000,000 

1,250,000 

721,200 

5,000 

15,500 

30,000 

198,600 

40,000 

221,000 

400,000 

72,000 

3,000 

la Ht. 

l 
! 

l 

Transport J 22,462,300 
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l 
l 

Tran.sport l 
l 
l 

Fjärde Huvudtiteln. 

statsrådets kansli och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. statsrådets kansli. 

l. Kansliet, avlöningar ................................... . 
2. Translatorsbyrån, avlöningar .......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 
5. Förvailtn1ngen av statsministerns sommarbostad ......... . 

(Engångsutgift 104,000.) 
I kap.: 1,056,000. 

II. Statistiska cenrtirnlbyrån. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ............................. . 
3. Överdirektörens dispositionsmedel ...................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader . . ................................ . 
7. statistiska maskiner ................................... . 

II kap.: 2,664,200. 

ni. statsrådets publikation:sförråd. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Expensmedel ......................................... . 
3. Tryckningskostnader (förslagsanslag) .................. . 
4. Inköp av kartor (förslagsanslag) ...................... . 

III kap.: 2,127,700. 

IV. Riksdagens bibliotek. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Inköp och inbindning av böcker (reservationsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

IV kap.: 696,300. 

TrlllllSport 1 

' 

22,462,300 l 

530,200 

341,800 

12,000 

43,000 

129,000 

1,539,100 

395,800 

3,000 

80,000 

16,300 

375,000 

255,000 

377,700 

100,000 

1,300,000 

350,000 

364,300 

300,000 

32,000 

29,006,500 
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l 
TriliDSport l 29,006,500 4 Bt. 

V. Särskilda anslag. 

l. Arvoden åt vikarier ................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

v krup.: 8,000. 
4 H t.: 6,552,200. 

Femte Huvudtiteln. 

Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hö
rande förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för utrikesru;,endena.. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 20,000.) 
4. T·e1egram-, post- odb. telefon/kostnader ................. . 
5. DiSipositionsmedel .................................... . 
6. Tryckningsk•ostnader ................................. . 
7. Res,eunderstöd ........................................ . 

I kap.: 4,446,900. 

II. Ordinarie utr&esrepresenta.tionen. 

Legationerna. 
l. Avlöning8!r ........................................... . 
2. Hyra, värme och lyse för ämbetslokaler (förslagsanslag) .. 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Utgifter för legationernas fastigheter ................... . 

1----.:4: 18,056,900. 

Utsända konsuler. 

·5. Avlöningar ........................................... . 
6. Hyra, värme odb. lyse för ämbetsloikaler (förslagsanslag) .. 
7. Expensmedel ......................................... . 

5-7: 4,351,000. 

TrM~Sport 1 

5,000 

3,000 

3,546,900 

5,000 

180,000 

370,000 

150,000 

175,000 

20,000 

12,381,900 

2,320,000 

2,455,000 

900,000 

3,526,000 

365,000 

460,000 

55,869,300 o 

5 Ht. 
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Honorärkonsuler. 

8. Övrig konsulär representation och information 
8: 1,550,000. 

Transport 

övriga utgi[te1· för ordinarie utrikesrep1·esentationen. 

9. Flyttningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
10. Resekostnader ........................................ . 
11. Diverse utgifter ..................................... . 
12. statsverkets gårdar i Petersburg .................. o ••• 

13. Utrustningsmedel (förslagsanslag) ..................... . 
14. Anskaffning av automobiler (engångsutgift) ........... . 

9-14: 2,966,000. 
II kap.: 26,923,900. 

m. Tillfällig utrikesrepresentaltå:on. 

l. Tillfällig representation vid diplomatiska konferenser (för-
slagsanslag) . . ........................................ . 

III kap.: 1,300,000. 

IV. Särslk:i.lda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kostnader för medellösa finska medborgares hemsändande ! 

m. m. (förslagsanslag) ................................ . 
3. Ersättning för kurs- och prisväxlingar (förslagsa,nslag) ... . 
4. Finlands andel i internationella utgifter (förslagsanslag) .. i 

'5. Bekantgörande av finska produkter i utlandet . . . . . . . . . . . . i 

6. Bidrag åt Aktiebolaget Finska Notisbyrån ............... . 
7. Kostnader :för det mellan Finland oeh Rådsförbundet av

slutade fördraget om gränsfredens tryggande (förslags-
anslag) .............................................. . 

IV kap.: 12,690,000. 
5 H t.: 45,360,800. 

Transport 1 

55,869,300 

1,550,000 l 

450,000 

525,000 

1,436,000 

430,000 

50,000 

75,000 

1,300,000 

100,000 

400,000 

8,100,000 

3,550,000 

300,000 

160,000 

80,000 

74,375,300 l 
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! 
Tramsport i 74,375,300 

: 

Sjätte Huvudtiteln. 6 Ht. 

Justitieministeriet, domstolarna, statsåklagarna och till 
justitieministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

I. Justitiemimsteriet. 

l. Avlöninga~r ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expens,medel ......................................... . 

(Engångsutgift 13,000.) 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Hyres-, värme- ocJh lysekostnader för ämbetslokaler (;förslags-

anslag) .............................................. . 
6: Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 

I ka:p.: 3,996,500. 

II. Högsta dOD1Stolen. 

1. Avlöningwr ........................................... . 
2. Extraordmarie personalens arvoden ..................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Underfuåll och belysning av ämbetslokalen ,(förslagsanslag) 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. 'Registerredigering ( reserva tiousanslag) . . . . . . . . ......... . 

II kap.: 4,875,000. 

III. Högsta. förvaltningsdomstolen. 

l. A<\ v löningar ........................................... . 
2. Extraordinarie personalens arvoden ................... . 
3. E:x~pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 5,500.) 
4. Underhåll och belysning av ämbetslokalen ,(förslagsrunslag) 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
,6. Registerredigering (reservationsanslag) 

III kap.: 3,594,800. 

IV. Hovrätterna. 

3,403,500 
60,000 

131,500 

16,500 

105,000 
280,000 

4,595,500 
104,500 
65,000 
30,000 
30,000 
50,000 

3,114,800 
301,000 
85,000 

24,000 l 
45,000 
25,000 

l. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,876,800 
2. Adjunktionsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,000 
3. övriga arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573,900 l 

--~T~r-~---o-r~t+l---96-,3-2-8,-30--0 l 
l 
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Trll!rlSport l 96,328,.300 l 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 
5. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 5,000 .. ) 
6. Presidenternas dispositionsmedel ....................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 

IV kap.: 9,879,700. 

V. Häradsrätterna. 

1. Häradshövdingarna, avlöningar ....................... . 
2. Arvoden åt notarier i doiiilBagorna ..................... . 
3. Ersättning för tingsgästningsspannmål (förslagsanslag) ... . 
4. Tings- och arkivlokaler (förslagsanslag) ................. . 
5. Resekostnader för urtima ting i landets nordligaste dom

sagor och för årstinget i Petsamo tingslag (förslagsanslag) 
V kap.: 9,6164,800. 

VI. Sta.tsåkla.ga.rna. 

l. Avlöningar , .......................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. EX!pensmedel ......................................... . 

VI kap.: 380,,600. 

vn. .lgodelningsrätterna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 

VII kap.: 47,6,500. 

VIII. Fångvårdsväsendet. 

FängelserM. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Personalens uniformer (förslagsanslag) ................. . 
3. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
4. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) .................. , 
5. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) .......... l 
6. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten l 

(förslagsanslag) ............................... · · · .. · · · l 
7. Spar- oc:h flitpenningar (förslagsanslag) ................ ! 

l 

Transport 1 

25,000 
260,000 

9,000 
99,000 

4,872,000 

1,710,000 
1,096,800 

1,976,000 

10,000 

316,600 
44,000 

20,000 

339,500 

137,000 

33,892,300 
1,400,000 

11,170,000 

2,890,000 
750,000 

11,500,000 
1,428,0()0 

170,273,500 



Sta.tsförsila.get. 

Tramsport 

8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

10. Kanslier och bibliotek ................................. . 
11. Smärre byggnadsreparationer ......................... . 
12. Kostnader för renhållning och körslor (förslagsanslag) ... . 
13. Diverse utgifter ..................................... . 
14. skyddsanordningar och vakthundar (förslagsanslag) 

1-14: 69,437,800. 

Fång stationerna. 

73 

! 
l 

170,273,500 r 6 Ht. 
l 
l 

4,300,000 l 
310,000 ! 

l 

300,000 l 
225,000 l 
975,000 l 
167,500 l 
130,000 l 

15. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 

16. Kostnader för underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,000 

15-16:87,000. 

övriga utgifter vid fångvårdsväsendet. 

17. Kostnader för fängelsedomstolen ....................... . 
18. Vården om fångar, som frigivas ....................... . 
19. Fångforslingskostnader (förslagsanslag) ............... . 
20. Fängels·efunktionärernas undervisning .................. . 
21. .Reseunderstöd ........................................ . 
22. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
23. Arvoden åt vikarier och öbd vaktpersonal ............. . 
24. Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 
25. IKredittransport av varor (förslagsanslag) ............... . 

17-25: 7,090,000. 
VHI kap.: 76,614,800. 

IX. Särslmlda. a.n:sla.g. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................... . 
3. Kostnader för tjänsteöverdomstolen ................... . 
4. Särskilda understöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
5. Ersättning åt vittnen, biträden vid vittneseds tagande av l 

personer, hörande till främmande trosbekännelse, ävensom åt i 
tolkar i brottmål (förslagsanslag) ..................... . 

6. Ersättning för frångångna hötesandelar m. m. (förslags-
slag) ................................................. . 

7. Inbindning av i domsagornas och ägodelningsrätternas arkiv 
i 

förvarade handlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Transport f 

70,000 

120,000 

5,700,000 

140,000 

10,000 

25,000 

275,000 

100,000 

650,000 

19,000 

50,000 l 
12,500 

275,000 

2,000,000 

48,000 l 
l 

100,000 l 
186,362,500 l 

10 
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Transport J 186,362,500 l 
8. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
9. Kostnader för internationella kriminalrättsliga och peni-

tentiärkommissionen (förslagsanslag) ................. . 
10. Bekostande av en administrativ lagkodex (engångsutgift) .. 

IX kap.: 2,886,500 
6 H t.: 112,369,200. 

Sjunde Huvudtiteln. 
Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 

förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för in.rmesären,dena. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ................................. _ ... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
4. Trycknings- och inbindningskostnader .................. . 
5. Värme, lyse och renhållning i gräns- och sjöbevakningsav-

delningarnas lokaler (förslagsanslag) ................... . 
6. Arvoden åt vikarier ................................... . 

I bp.: 3,547,600. 

II. Länsstyrelserna. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden för extra personal ........................... . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Expensmedel oc\h diverse utgifter ....................... . 

(Engångsutgift 15,000.) 
6. Landshövdingarnas dispositionsmedel ................... . 
7. Värme, lyse och renhällning (förslagsanslag) ............ . 
8. V aktmästares beklädnadskostnader ..................... . 
9. Administrationsutgifter för Petsamo område ............. . 

10. Hötesandelar (förslagsanslag) .......................... . 
11. Förnyelse av landshövdingarnas automobiler (eilgångsutg1ft) 

II kap.: 21,808,500. 

m. Hä.rndeoos förvaltning ,och lantpolisen. 

12,000 

10,000 

360,000 

3,120,600 

128,000 

87,000 

140,000 

57,000 

15,000 

16,447,100 

2,283,400 

20,000 

260,000 

1,405,000 

175,000 

500,000 

18,000 

100,000 

300,000 

300,000 

l. Kronofogdarna, avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,629,900 

2. Häradsskrivarna, avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,736,200 

3. Mantalsskrivningsprovision (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . 406,300 
--~------~---------1 Transport 217,873,000 



Sta;tsförslaget. 

i 
l l 

.. .. . .. . Transport l 
l 

217,873,000 ! 

4. Lansmannens och lantpolisens avlonmgar . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
5. Länsmännens hyresmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
6. Kanslimaterial och underhåll av arkiven ............... . 
7. Beklädnadsbidrag åt poliser ........................... . 
8. Arvoden åt vikarier .................................. . 
9.. Resekostnader (förslagsamslag) ......................... . 

10. Ersättning åt länsmän för resekostnader inom eget distrikt 
11. Ersättning åt lantpolisen för resekostnader inom eget 

distrikt .............................................. . 
' 12. Utgifter för polishäkten ............................... . 

13. Anskaffning av arkivskåp ät länsmännen (engångsutgift) .. 
14. Kostnader för drift och underhåll av polismyndigheternas 

pä landsbygden och länsdetektivernas motorfordon ....... . 
15. Anskaffning av kassaskåp åt länsmännen (engångsutgift) .. 
16. Särskilda varutransporter f.ör polismyndigheterna på lands-

~bygden (förslagsanslag) ............................... . 
17. Polismyndigheternas kredittidsbiljetter (förslagsanslag) ... . 
18. Årsavgifter för lantpolismyndigheters telefoner ......... . 
19. Anskaffning av telefoner åt lantpolismyndigheter (engångs-

utgift) .............................................. . 
III kap.: 53,64 7 ,700. 

IV. Städerna.s polisimättninga,r. 

Polisen i städer-na. 
1. A v löningar ........................................... . 
~- Beklädnadsbidrag .................................... . 
3'. Särskilda anslag ..................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

1-4: 66,076,300. 

Polisen i förstäderna. 
5 .. A.vlöningar ........................................... . 
6. Beklädnadsbidrag ..................................... . 
7. Särskilda anslag ..................................... . 
8. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

5-8: 1,822,500. 
IV kap.: 67,898,800. 

v. statspolisen. 

39,870,100 
656,000 
130,400 

1,311,800 
62,000 

1,100,000 

330,000 

570,000 

800,000 

50,000 

1,650,000 
100,000 

10,000 
950,000 

225,000 

60,000 

60,717,300 
2,489,000 

2,590,000 
280,000 

1,637,900 
80,400 

94,200 

10,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,671,900 

2. Resekostnader (förslagsa;nslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,200 
3. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574,800 

--~----~~---------! Transport l 339,135,000 l 

75 

7 Ht. 
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i 
Tra.nsport \ 339,135,000 

• ••••••••••••• ,!

1 4. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) 66,000 

5. Tryckningskostnader ................................... i 24,000 

6. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734,100 

V kap.: 6,312,000. 

VI. Kriminalcentralen och polistidningen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 

VI kap.: 986,000. 

VII. Polisundervi:sningen. 

Polisskolan. 
l. ~-\.vlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Kommenderingsmedel (förslagsanslag) ................. . 
4. Läroböcker och undervisningsmateriel ................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 

1-5: 561,000. 

övriga utgifter för undervisningen. 

6. Lärokurser för polisen ................................ . 
7. Reseunderstöd för polistjänstemän ..................... . 

6-7: 340,000. 
VII kap.: 901,000. 

VIII. Polishundgålrd.en. 

l. Funlktionärernas arvoden ............................. . 
2. övriga utgifter ...................................... . 

VIII kap.: 160,000. 

IX. Särskilda polisutgifter. 

l. Extra polisstyrka ..................................... . 
2. Kost- och transportkostnader för runhållna personer (för- i 

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Transport 1 

600,000 

6,000 

14,000 

240,000 

126,000 

305,500 l 
36,000 

162,000 

7,000 

50,500 

310,000 

30,000 

115,000 

45,000 

8,091,000 

390,000 l 
350,487,100 
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l 
Transport l 350,487,100 7 Ht. 

l 

3. Bötesandela.r (förslagsanslag) .......................... l 
4. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
5. Av vårdlagarna föranledda utgifter (förslagsanslag) ...... l 
6. Polisvapendepån ...................................... . 

IX kap.: 9,745,000. 

X. Sjöbevakningsvä:sendert. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden och tjänstgöringspenningar .. 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ................ , ........ . 
4. Underhållskostnader för fartyg och motorfordon ......... . 
5. Bränsle och smörjningsämnen (förslagsanslag) ......... . 
6. Underhåll av byggnader och bryggor ................... . 
7. Underhåll och förnyelse av beväpning och utrustning ..... . 
3. Underhåll och förnyelse av förbindelsemateriel ........... . 
9. Expensmedel och diverse utgifter ....................... . 

X kap.: 19,326,800. 

XI. GränsbeVIaik:ningarna. 

l. .1\ v löningar ........................................... . 
2. Extra personalens avlöningar ................... , ..... . 
,3. Värnpliktigas dagspenningar (förslagsa1nslag) ........... . 
4. Förplägnings- och utrustningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Anskaffning och underhåll av transport- och rapportdjur 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Årsreparationer å byggnader ......................... . 
7. Inkvarteringsutgifter (förslagsanslag) .................. . 
8. Transvort- o<ili. förbindelsemateriel ..................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

lO. Tjänsteresor och personbefordran (förslagsanslag) ....... . 
11. Bevakningsfartyg ..................................... . 
12. Diverse utgifter ..................................... . 
13. Anskaffning av radioapparater för gränsbevakningsväsendet 

(engångsutgift) ....................................... . 
14. Förnyelse av gränsbevakningsväsendets automobiler (en-

gångsutgift) ......................................... . 
XI kap.: 33,509,500. 

XII. MedicinalstyreJs,en. 

400,000 

662,400 

100,000 

101,600 

3,662,200 

7,620,600 

70,000 

3,210,000 

3,400,500 

135,000 

624,500 

188,500 ' 

415,500 l 
l 

12,978,900 l 

7,825,600 

480,000' 

7,522,000 l 

500,000 

700,000 

1,050,000 

908,000 

110,000 

465,000 

215,000 

450,000 

75,000 

230,000 

l 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,817,000 

2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 
--~------~---------Transport l 406,504,400 
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3. Expensmedel och diverse utgifter ...................... . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Värme och lyse .(förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 50,000.) 
7. Resestipendier ....................................... . 

XII kap.: 2,246,000. 

XIII. Hälsovården på landet. 
l. Provinsial- och distriktsläkare, avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . l 

2. statsbidrag till avlönande av kommunalläkare och kommu-
nala tandläkare . . .................................... . 

3. Avlönande av kommunala barnmorskor (förslagsanslag) .. 
4. Avlönande av ambulatoriska sjuksköterskor ............. . 
5. Understöd för moderskapsrådgivning ................... . 
6. Sjuk- och hä•lsovård i Lappland ........................ . 
7. statsbidrag åt kommunerna till vaccinationsutgifternas be-

stridande (förslagsanslag) ............................. . 
XIII kap.: 16,461,200. 

XIV. Allmä:nna sjukhuset i Helsingfor.s. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och fö:vbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underhåiJ.l ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- och an:nan behandling å poliiklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XVI kap.: 20;646,800. 

XV. Länslasa.retten och allmänna sjukhusen srun.t sjukhusen 
för V'EmJeriska :sjukdomar. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders ooh inventariers underhåll ................. . 
6. Diverse utgifter ....................................... . 
7. Röntgen- och annan behandling 1å poliklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XV kap.: 40,:154,200. 

107,000 

10,000 

22,000 

150,000 

40,000 

3,480,000 

1,275,000 

9,624,000 

700,000 

150,000 

45,000 

1,187,200 

8,964,800 

4,220,000 

3,000,000 

2,200,000 

860,000 

1,202,000 l 

200,000 

17,424,200 

9,240,000 

4,190,000 

5,100,000 

1,825,000 

1,705,000 

670,000 

Transport l 484,095,600 



Starosförsil.aget. 

Transport 

XVI. Tu:berku1ossan:!lltoderna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. KostJhåUning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse ,(förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underhåll! ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- och annan behandling å poliklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XVri kap.: 6,6Q8,800. 

XVII. Anstalter för sinneS- och nervsjuka. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. -Byggnaders och inventariers underhåll ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Kostnader för utackorderade sinnessjuika ............... . 

XVII kap.: 15,430,000. 

XVIII. Sju:kskötersikeundervisningen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. sjuksköterskeelevernas kredittransporter (förslagsanslag) .. 

XVIII kap.: 5,605,600. 

XIX. Barnmooslreu:ndervisningen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial vid barnför-

lossningsavdelningen . . ................................ . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underhåll ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 

XIX kap.: 1,551,900. 

79 

484,095,600 7 Ht. 

2,201,800 

2,715,000 

210,000 

945,000 

340,000 

207,000 

10,000 

7,451,000 

4,210,000 l 
310,000 

2,000,000 l 
820,000 

464,000 

175,000 

1,340,100 

2,600,000 

180,000 

1,430,500 

55,000 

686,900 

350,000 

100,000 

185,000 

60,000 

170,000 

Transport l 513,311,900 
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l 

513,311,900 l 

l 
l 
l 

XX. Medicinalstyrelsens laboratorie!l' och vaccindepån. 

statens serumlaboratorium. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Anskaffning och vård av djur (förslagsanslag) ......... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

1-4: 281,400. 

statens rättskemiska laboratorium. 

'5. Avlöningar ........................................... . 
6. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
7. Anskaffning och vård av djur (förslagsanslag) ......... . 
8. Kemikalier och apparater ............................. . 
9. Diverse utgifter ...................................... . 

5-9: 191,800. 

Vaccindepån i Helsingfors. 

237,400 

18,000 

12,000 

14,000 

123,800 

18,000 

3,000 

30,000 

17,000 

10. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,600 

11. Värme och lyse (förslagsanSlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500 

12. Anskaffning och vård av djur (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 46,500 

13. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000 

10-13: 148,600. 
XX kap.: 621,800. 

XXI. Undel'!srtöd åt sinness,jukhus, vårdanSitlalter för nerv- och 
faJlandesjUJlm. samt tuherkulossanartorier. 

l. Understöd åt sinnes- och nervsjukhus (förslagsanslag) ... . 
2. Understöd åt vårdanstalter för fallandesjuka ........... . 
3. Bidrag åt tuberkulossanatorier samt understödjande av dis

pensärverksamheten för tuberkulosens bekämpande ,(förslags-
anslag) .............................................. . 

4. statsunderstöd för uppförande av distriktssinnessjukhus .. 
5. statsunderstöd för inrättande av tuberkulossanatorier 

XXI kap.: 66,580,000. 

XXII. övriga utgifter vid medicin:alverket. 

27,200,000 

1,100,000 

25,280,000 

5,000,000 

8,000,000 

l. Veneriska sjukdomars hämmande (förslagsanslag) . . . . . . . . 135,000 

2. Farsoters hämmande (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,000 

3. Underhåll av barnförlossningsansta'lter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
--~----~~---------TraThSport \ 582,888,700 
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Transport 

4. Kommunala och privata sjukhus ....................... . 
5. Främjande av undervisningen· i spädbarnsvård ......... . 
6. statsbidrag åt särskilda föreningar och ensikilda ......... . 
7. Resekostnader vid medicinalverket (förslagsanslag) ....... . 
8. Avlönande av vikarier vid medicinalverket ............. . 
9. statsbidrag för apoteksväsendet ....................... . 

10. Understöd ·för uppförande av en förlossningsanstwlt i Viborg 
(engångsutgift) ....................................... . 

11. Kredittransporter av medellösa patienter eller patienter, som 
erhållit röntgen- och radiumbehandHng (försla:gsanslag) .. 

12. Telefonavgifter (förslagsanslag) ....................... . 
XXII kap.: 10,482,000. 

XXIII. Särsktl:da an:sJ.a.g. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Medikolegala besiktningar (förslagsanslag) ............. ·: 
3. statsbidrag åt särskilda föreningar ..................... . 
4. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna (förslags-

anslag) .............................................. . 
5. Staten av stadsplanelagen åsamkade kostnader (förslags-

anslag) .............................................. . 
6. Av brandlagen föranledda utgifter ..................... . 
7. Kostnader, föranledda av ändringar i den kommunala in-

delningen (förslagsanslag) ............................. . 
8. statsbidrag åt landskommunernas !kommunalförbund för 

kommunalt upplysningsarbete .......................... . 
9. TelefOll'avgifter (förslagsanslag) ....................... . 

10. Utgifter, föranledda av renbetesfördragen mellan Finland, 
Sverige och Norge (förslagsanslag) ..................... . 

11. Vården om flyktingar ................................. . 
XXIII kap.: 6,410,000. 

7 H t.: 410,661,200. 

Attonde Huvudtiteln. 

Finansministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Finansministeriet. 

l. Avlöningar 

Transport j 

81 

582,888,700 7 Ht. 

4,890,000 
500,000 

472,000 
185,000 
625,000 

300,000 

1,000,000 

125,000 

10,000 

55,000 
490,000 
845,000 

30,000 

1,050,000 

300,000 

100,000 

300,000 
34(;,000 

100,000 

2,800,000 

1,082,500 

598,488,200 

8 Ht. 

11 
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2. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... l 
3. Dispositionsmedel ......................... · · . · · · · · · · · · · / 

I kap.: 1,127,500. 

II. Statskcmtoret. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

II kap.: 1,467,400. 

m. Tullstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... 

1 

5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens och 'tullstyrels@s dispositionsmedel ... . 
7. Värme och ~yse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 
9. .statistiska apparater ................................. . 

III bp.: 3,387,200. 

IV. Tullkamrarna och tullgränsbevakningarna. 

i !:i~:::: i.i ·;;ä~~i~ ~cl,' i,~;;,:,;;.- ;,;;,i iiiifäili;,' ijä,;,;~ l 
" . l 

3. :i:~~~:~rtå~ .e.~t~~· ~~~~~~~ .(.fÖ~~i~~s~i~~).:::::::::::::: j 

4. Vikariatsarvoden ...................................... l 
5. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... i' 

6. Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för 
vlatser, upplåtna till tullhusbyggnader .................. 1 

7. Underhåll av hästar och motorfordon ............... · · ·. · l' 

8. Motorbåtars underhålls- ocJh driftkostnader ,(förslagsanslag) 
9. Ersättning åt tullvakter för bruk av skidor, velocipeder och l 

båtar ................................................. 

1 

10. Expensmedel ......................................... . 
11. 
12. 

Repara tianskostnader ................................. . 

mve~~n;~~~::~gif~ · i8ö,ooo·.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l 
Transport 1 

l 

598,488,200 f 

! 
25,000 l 
20,000 l 

! 
! 

1,422,900 

1,500 

43,000 

2,401,500 

334,700 

10,000 

45,000 

130,000 

15,000 

44,000 

240,000 

167,000 ' 

l 
22,581,600 r 

l 
1,809,500 l 
6,493,100 i 

64,000 ! 
t 

55,000 l 

140,000 f 
190,000 ! 
220 000 l 

. t 

80,000 l 
400,000 l 

l 
50,000 l 

338,000 l 
! 

635,809,000 t 
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13. Hötesandelar (förslagsanslag) ......................... . 
14. Tullmuseet ........................................... . 
15. Inredning av nya tullkammal'byggnader (engångsutgift) .. 
16. Uniformsbidrag åt tullvakter (engångsutgift) ........... . 
17. Ny automobil åt tullstyrelsen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 33,277,200. 

V. MyntV'erket. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. A v löning av personal (förslagsanslag) ................... . 
3. Råämnen (förslagsanslag) ............................. . 
4. Bränsle och material (förslagsanslag) ................... . 

V kap.: 1,852,900. 

VI. Staten:s revisionsverk. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme, lyse .och stiidning (förslagsanslag) ............. . 
5. Inventering av kassor och penningmedel (engångsutgift) .. 

VI kap.: 1,628,300. 

VII. Tillsynen över kreditanstalterna. 

Bankinspektionen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

1-4: 507,000. 

S parbanksinspektionen. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
7. Diverse utgifter ..................................... . 

5-7: 482,900. 
VII kap.: 989,900. 

VIII. Stämpel- och acciskontoret. 
l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... , 

Transport / 
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635,809,000 8 Ht. 

500,000 
15,000 

81,000 

200,000 
60,000 

152,900 

500,000 

800,000 
400,000 

1,448,300 
20,000 

20,000 

30,000 
110,000 

397,000 

30,000 

50,000 
30,000 

348,900 

110,000 
24,000 

332,200 

12,000 

641,480,300 l 
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3. E:Jq>ensmedel ...................... · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · l 
4. Kostnader för tryckning av stäiiliPelmärken och nöjesskatte- l 

b~ljetter (förslagsanslag) .............................. l 

!: ~:~~:~:: ':: ;;!~~o~;~:;;:~r~i,;~;,; : : : : : : : : : : : : : : : : i 
VIII kap.: 1,039, 700. 

1 

IX. Kostnader för debitering av särskilda skatter. 

l. Arvoden åt beskattningSkonsulenter .................... 1 

2. Kostnader för debiteringen och upp·börden av särskilda 
skatter ............................................... . 

3. övriga av beskattningen föranledda utgifter ............. . 
IX kap.: 9,697,000. 

X. Särskilda a.m;lag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................ . 
2. Arvoden åt viikarier .................................. . 
3. Bidrag åt Osuuskassojen Keskusliitto r. y ................ . 
4. Finlands andel i kostnaderna för internationella tulltariff-

byrån i Bryssel (förslagsanslag) ....................... . 
5. Inspektionen av pantlåneinrättningarna ................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Revision av statskontoret och kolonisationsfonden ....... . 

X kap.: 1,203,600. 
8 H t.: 55,670,700. 

Nionde Huvudtiteln. 

Försvarsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

641,480,300 

18,500 

350,000 

325,000 

2,000 

367,000 

9,000,000 

330,000 

15,000 

20,000 

712,000 

25,000 

6,600 

400,000 

25,000 

l. Grundlöner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,242,000 

2. Extra personalens arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,161,400 

3. Särskilda tillägg (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,848,800 

4. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,000 

5. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,000 

6. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,000 
--~------~---------Transport \ 670,858,600 
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7. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslagsanslag) ... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 

I ka:p.: 18,412,200. 

Försva.rsväs,endet. 

II. A vlöning1sutgifter. 

l. Grundlöner ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ............................ . 
3. Särskilda tillägg och vikariatsarvoden ,(förslagsanslag) ... . 
4. Militärattacheernas ortsförhöjningar ................... . 
5. Värnpliktigas dagtraktamenten (förslagsanslag) ......... . 
6. Det värvade manskapets penningavlöning ............... . 
7. Ersättning för kursväxlingar (förslagsanslag) ........... . 

II kap.: 228,532,400. 

III. Utgifter för ekooomiförnödenheter. 

l. Förplägning (förslagsans'lag) ......................... . 

2. ~~~e;:aå!1~;~ ~ö~~~.e~~ .a~. ~~~~~~~~~. ~~~. ~~~~~t~.i~~ .. ( ~~~e.r~ l 
3. Mamskapets renlighetsrvård (förslagsanslag) ............. . 
4. Kaserninventariers unde~håll och förnyande ........... . 

III kap.: 118,900,000. 

IV. Hästars underhåll 

l. Hästars utfodring ocib. vård (förslagsanslag) ........... . 
2. Nyanskaffning av hästar ............................. . 

IV kaip.: 15,000,000. 

V. Urtbildning och uppfostmn. 

l. Undervisningsmateriel, övningar och timlärarnas arvoden, 
2. Nykterhets- och annat upplysningsarbete ............... . 
3. Gymnastik oeh idrott ................................. . 
4. Understöd för studier utomlands (reservationsanslag) ... . 

V kap.: 3,850,000. 

85 

670,858,600 9 B~. 

530,000 

100,000 

168,569,200 

5,689,700 

31,320,400 

686,500 

18,100,000 

3,750,000 

416,600 

76,000,000 l 
35,300,000 

5,200,000 

2,400,000 

12,500,000 

2,500,000 

2,500,000 

450,000 

400,000 

500,000 

Transport 1 1,037,771,000 
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VI. Sjllkv;ård. 

l. Läkarvård (förslagsanslag) ............................ . 
2. Veterinärvård (förslagsanslag) ......................... . 

VI kap.: 2,875,000. 

vn. Krigs- och trångmateriel. 

l. Underhåll och nyanskaffning av krigsmateriel (reservations-
anslag) .............................................. . 

2. skjutförnödenheter och sprängämnen ................... . 
3. Underhåll odh nyanskaffning av hästfordon och träng-

materiel .............................................. . 
VII kap.: 28,700,000. 

VIII. Fartyg samt sjöfarts- och sjökrigsmateriel 

l. Reparation och utrustning av fartyg (reservationsanslag) 
2. Fast bränsle ......................................... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av sjökrigsmateriel ......... . 
4. Anskaffning av skjutförnödenheter för marinartilleriet .. 

VIII kap.: 17,150,000. 

IX. Flyg- och ingenjörteknisk materiel. 

l. Underhåll och nyanskaffning av flygmateriel (reservations-
anslag) .............................................. . 

'2. Underhåll o~h nyanskaffning av motorfordolll ........... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av förbindelse- och pioniär-

materiel ............................................. . 
4. Flytande bränsle och smörjningsä;mnen ................. . 
:5. Underhåll och nyanskaffning av luftstridsmateriel ....... . 

IX kap.: 80,515,000. 

X. Fastigheter. 

l. Kaserners och övriga byggnaders årsreparation (reserva-
tionsanslag) .......................................... . 

2. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslagsanslag) ..... . 
3. Underhåll av befästningar och fästningsverk (reser,vations-

anslag) .............................................. . 
'4. Underhåll av kasern- oc:h exercisområden, skjutbanor, vägar, 

broar och bryggor (reservationsanslag) ................. . 

2,750,000 

125,000 

12,000,000 

13,000,000 

3,700,000 

11,000,000 

2,600,000 

2,250,000 

1,300,000 

60,000,000 

3,200,000 

3,815,000 

12,500,000 

1,000,000 

22,000,000 

23,700,000 

800,000 

2,300,000 
----~----~+-----------1 

Transport 1 1,215,811,000 
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5. Jor<Nega och bostadshyror (förslagsanslag) ............. . 
6. Underhåll av flygfält och luftvärnsanordningar (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
X kap.: 50,850,000. 

XI. T:ransport- och :resemostnader. 

l. Transport av värnpliktiga {förslagsanslag) ............. . 
2. Gods- och andra militärtransporter (förslagsanslag) 
3. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) 

XI kap.: 13,950,000. 

XII. Repetitionsövninga.r. 

l. Reservisternas dagtraktamenten (förslagsanslag) ......... . 
2. Förplägnilng (förslagsanslag) ......................... . 
3. Beklädnad och utrustning ............................. . 
4. Inkvarteringskostnader (förslagsanslag) ............... . 
r5. Hyres- och vårdutgifter för hästar och trängmateriel ... . 
6. Krigsmateriel, skjutförnödenheter samt förbindelse- och pio-

niärmateriel . . ........................................ . 
7. Flygmateriel och fartyg, samt bränsle och smörjningsämn.en 
8. Transport- och resekostnader (förslagsanslag) ........... . 
·9. Läkar- och veterinärvård (förslagsanslag) ............... . 

10. Expensmedel ......................................... . 
XII kap.: 22,180,000. 

XIII. Särskilda anslag. 

1. Expensmedel ......................................... . 
2. Tryckningskostnader .................................. . 
3. Främjande av manskapets trevnad ..................... . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Bidrag åt föreningar och tidskrifter ................... . 
7. Anskaffning av kartor och sjökort ..................... . 
8. Anskaffning av sämkilda förnödenheter ............... . 

(Engångsutgift 25,000.) 

1,550,000 

500,000 

4,600,000 

4,150,000 
5,200,000 

2,600,000 
6,500,000 

2,000,000 
1,200,000 

1,100,000 

2,500,000 ' 
730,000 

5,200,000 

100,000 
250,000 

2,795,000 
435,000 
500,000 

2,650,000 

250,000 
890,000 
605,000 
875,000 

XIII kap.: 9,000,000. -;;;;-----:--T----1 
Transport l 1,262,991,000 l 
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Transport l 

XIV. Skyddskårsorganisa.tionen. l 
l. Avlöningar ............................................. III 

2. Arvodesbefattningar .................................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... 1 

5. !~~:::::;; ~~. ~j.~~s·t· .o~~. ·b·e·f~~~~i.~~ . ~~~~~r.~~~i.~r·a·g· . ~~ö.r~ l 
6. Understöd för skyddskårsorganisationen, till statsrådets för-

fogande .............................................. . 
7. Anskaffning av beklädnad och utrustning åt skyddskårerna, 

till statsrådets förfogande ............................. . 
8. skyddskårernas grundanskaffningar (reservationsanslag) .. 
9. Understöd åt skyddstruppsskyddskårer ................. . 

XIV kap.: 71,106,800. 
9 H t.: ,681,021,400. 

Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Undervd.sningsministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

I kap.: 805,000. 

U. Lutherska. kyrka.n. 

Domkapitlen. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3'. Loka~ler, värme och lyse (förslagsrunsla.g) ............... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 5,300.) 
1-4: 2,160,500. 

Prästerskapet. 

5. Kontraktsprostarnas arvoden 

Transport \ 

1,262,991,000 

23,928,500 

5,000,300 

100,000 

3,500,000 

828,000 

19,750,000 

11,000,000 

6,000,000 

1,000,000 

755,000 

5,000 

10,000 

35,000 

1,682,900 

135,000 

232,800 

109,800 

145,000 l 
1,337,208,300 ' 
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Transport 1,337,208,300 10 Ht. 

6. Bidrag till evangelisk-lutherska församlingarnas vederlags-
fond ................................................. . 

7. Avlöningar åt resepräster för dövstumma, förstadspräster 
och kateketer ......................................... . 

8. Diverse utgifter 
5----18: 1,992,700. 

Kyrkors underhåll. 

9. Domkyrkorna i Åbo ocb. Tammerfors 
9: 90,000. 

Särskilda kyrkliga ändamål. 

10. Understödjande av klockar- oeh orgelnistskolor ........... . 
11. Lutherska församlingen i Petsamo ..................... . 
12. Finska Sjömansmissionssällskapet ...................... . 

(Engångsutgift 500,000.) 
13. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

14. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
15. statsunderstöd för reparation av kyrkor i församlingarna i 

Lappmarken ......................................... . 
16. Reparation av Salla församlings kyrka (reservationsanslag) 

(engångsutgift) ...................................... . 
10-16: 2,271,500. 
II kap.: 6,514,700. 

III. Grekisk-katolska kyrkan. 

Grekisk-katolska kyrkosamfundets kyrkostyrelse. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Lokaler, värme och lyse (förslagsanslag) ............... . 
3. Diverse utgifter ..................................... . 
4. Kyrkostyrelsens kyrka ............................... . 

1--4: 387,400. 

Grekisk-katolska prästseminariet. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
7. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
8. Diverse utgifter ..................................... . 

5-8: 262,400. 

945,600 

725,400 

176,700 

90,000 

250,000 

80,000 

950,000 

535,500 

40,000 

100,000 ' 

316,000 

337,000 

29,000 

5,400 

16,000 

194,600 

24,000 

35,000 

8,800 

Transport J 1,342,067,300 

12 
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Grekisk-katolska kyrkosamfundets övriga utgifter. 

9. Prästerska:pets och kyrkabetjäningens arvoden ........... . 
10. De kyrkliga primärskolorna och ambulatoriska religions-

lärarna .............................................. . 
11. Redigering av de kyrkliga hand- och läroböckerna, deras 

översättning till finska och tryckning ................... . 
12. Särskilda ersättningar ................................ . 
13. Grekisk-katolska församlingen i Petsamo ............... . 
14. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
15. Grekisk-katolska kyrkosamfundets i Finland församlingar 

tillkommande skatteersättning ......................... . 
9-15: 475,200. 

III kap.: 1,125,000. 

IV. Helsingfors universitet. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme, lyse octh renhållning (förslagsanslag) ........... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Bibliotekoo (reservationsanslag) ....................... . 

(Engångsutsgift 150,000.) 
5. Museer och andra vetenskapliga inrättningar (reservations-

anslag) .............................................. . 
6. Hyror ............................................... . 
7. Reparationskostnader (reservationsanslag) ............... . 
8. Kanslers kansli ....................................... . 
9·. V etenskapliga arbetens tryckning och understödjande ... . 

10. S tipendier o0h understöd (reserv a tiousanslag) ........... . 
11. För vetenskapernas främjande, till kanslers disposition ... . 
12. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
13. Ersättning åt universitetet för anatomiska inrättningens tomt 
14. Universitetets folkbildningsverksamhet ................. . 
15. Främjande av den medicinska undervisningen ........... . 

IV kap.: 41,674,400. 

v. skolstyrelsen. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förs'lagsanslag) ......................... . 
3. Expe!llSmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 28,800.) 
4. Överdirektörens dispositionsmedel ....................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

103,500 

62,000 

25,000 

22,700 

57,000 

55,000 

150,000 

26,670,600 

2,400,000 

275,000 

1,575,000 

2,764,200 

2,825,000 

1,400,000 

10,000 

300,000 

1,416,300 

150,000 

90,000 

150,800 

100,000 

1,547,500 

2,501,500 

125,000 

93,800 

8,000 

45,000 

75,000 
--=------~----------Transport 1 1,387,065,200 
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Transport 1,387,065,200 10 Bt. 

7. Biblioteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 

8. Reseunderstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 

9. Lärarrådet 
v kap.: 2,920,300. 

VI. Lärdomsskolorna. 

N orrnallyceerna. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 

( Engångsu tgi:ft 50,000.) 
5. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

1-5: 6,705,100. 

Klassiska lyceerna. 

6. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Diverse utgifter ..................................... . 

10. UpprättMilande av parallellklasser ..................... . 
6-10: 3,193,900. 

Lyceerna med parallella linjer. 

11. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
12. Undervisningsmateriel och bibliotek ..................... . 
13. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
14. Diverse utgifter ..................................... . 
15. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

11-15: 41,351,400. 

Mellanskolorna. 

16. A v löningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
17. Undervisningsmateriel och bibliotek ..................... . 
18. Värme oeh lyse (förslagsanslag) ....................... . 
1'9. 
20. 

Diverse utgifter ..................................... . 
Upprätthållande av parallellklasser ...................... . 

16-20: 4,407,300. 

Transport 1 

50,000 

5,482,100 

45,000 
325,000 

228,000 

625,000 

2,721,900 
32,000 

165,000 
75,000 

200,000 

32,798,400 l 
291,000 

1,927,000 

900,000 
5,435,000 

3,809,800 
40,000 

224,000 l 

113,500 
220,000 

1,442, 794,900 l 
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Flicklyceerna och flickskolorna. 

21. Avlöni'Digar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2,2. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
2.3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
24. Diverse utgifter .............................. · ....... . 
25. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

21-25: 18,263,800. 

Privata skolor. 

26. :Statsbidrag åt privata skolor (förslagsanslag) 
26: 43,000,000. 

övriga utgifter vid lärd(Jmsskolorna. 

27. Hyra för skollokaler ................................. . 
28. Anskaffande av skolinventarier ......................... . 
29. Undervisning i extra ämnen ........................... . 
30. Iniventarier och materiel för undervisning i handarbeten och 

huslig ekonomi ....................................... . 
3'J.. Utbildande av tecknings- och sånglärare ................. . 
32. Undersökning av elevernas hälsotillstånd ävensom hälsovård 
33. Avlönande av kanslibiträden och ekonomer ............. . 
34. Diverse utgifter ..................................... . 
35. Inrättande av nya lärdomsskolor och övertagande av privata 

skolor i statens vård ................................... . 
27-35: 2,290,000. 

VI kap.: 119,211,500. 

VII. ~oJ.kskolevälsendet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Värme oc:h lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Verkstäder ........................................... . 
4. Biblioteket .............................. · · . · · · · · · · · · · · 
5. Diverse utgifter ...................................... . 

1-5: 2,172,800. 

13,500,300 
130,500 

1,208,000 
425,000 

3,000,000 

43,000,000 

510,000 
650,000 
100,000 

295,000 
120,000 
200,000 
120,000 
215,000 

80,000 

1,863,600 
144,000 
14,000 
45,000 

106,200 

Transport l 1,508,521,500 
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Högre folkskoleseminarierna. 
6. Avlöningar oCih tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
9. Seminariernas verkstäder ............................. . 

10. :Stipendier åt medellösa elever ......................... . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 

,6-11: 9,314,000. 

Lägre folkskoleseminarierna. 
12. A v löningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
13. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
14. Bidrag åt medellösa elever ............................. . 
15. Diverse utgifter ...................................... . 

12-15: 1,604,800. 

Distriktsinspektorerna. 
16. Avlöningar ........................................... . 
17. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
18. Kansli- och hyresbidrag ............................... . 
19. ResE:lunderstöd ........................................ . 

16-19: 3,062,300. 
Statsbidrag för folkskoleväsendet. 

20. Folkskolorna i städerna (förslagsanslag) ............... . 
21. Avlönande av lärarna vid folkskolorna på landet (förslags-

anslag) .............................................. . 
22. TiUäggsarvode åt lärarna i de fattigaste och i glest befolkade 

kommuner samt i gränskommunerna (förslagsanslag) ..... . 
23. Ålderstillägg åt lärarna vid folkskolorna på landet (förslags-

anslag) .............................................. . 
24. Barnuppfostringsbidrag åt lärarna vid folkskolorna på lan-

det (förslagsanslag) .................................. . 
25. Timarvoden (förslagsanslag) ........................... . 
26. Byggnadshjälp åt landskommunerna för uppförande av folk-

skolelokaler (förslagsanslag) ........................... . 
27. Tilläggsunderstöd åt de fattigaste och åt glest befolkade 

kommuner samt åt gränskommunerna till anskaffande av 
folkskolalokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

28. Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslagsanslag) ) 
29. Tilläggsunderstöd för upprätthållande av folkskolaväsendet 1 

i de fattigaste och i glest befolkade kommuner samt i gräns- l 
kommunerna' ....................... · .... ·.··.···.····· l 

7,127,200 

626,000 
382,000 

35,600 
550,000 

593,200 

1,177,200 
195,000 

75,000 
157,600 

2,038,300 
775,000 

234,000 

15,000 

27,000,000 

164,000,000 

4,000,000 

24,000,000 

3,750,000 

19,000,000 

13,000,000 

1,000,000 

60,000,000 

1,500,000 

l 
l 

20-29: 317,250,000. l 
----~~---------1 Transport [ 1,839, 752,600 
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30. 
31. 

32. 
33. 

34. 
35. 

36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

Särskilda utgifter för folkskoleväsendet. 
Understödjande av sjuka folkskollärare och -lärarinnor .... [ 
Beredande av sommarrekreation vid sommarkolonier åt 
medellösa, i främsta rummet sjuka och svaga folkskolebarn 
Församlingarnas småskaleväsen ........................ . 
Främjande av undervisningen i lanthushållning och huslig 
ekonomi samt trädgårdsskötsel vid folkskolorna på land~t 
Underhåll av elevinternat vid folkskolorna på landet ..... . 
Anskaffande av inventarier och undervisningsmateriel till 
seminarierna ......................................... . 
Utbildningskurser för slöjd- och handarbetsledare ....... . 
Diverse utgifter ...................................... . 
Understödjande av privata folkskolor, belägna i kommuner 
med annat språk ..................................... . 
Skolorna i Petsamo ................................... . 
Akademiska fortsättningskurser för folkskollärare ....... . 
Kurser för folkskollärare ............................. . 
Nykterhetsundervisningens effektivisering 

30-42: 6,951,600. 
VII kap.: 340,355,500. 

VIII. Abnol'lllSkolorna. 

Undervisningsanstalterna för dövstumma. 

1l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Lokaler, värme och lyse (förslagsanslag) ............... . 
13, Kosthållning och utackordering (förslagsanslag) ......... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

1--'5: 5,348,100. 

Undervisningsanstalterna för blinda. 

200,000 

1,000,000 

600,000 

35,000 
900,000 

125,000 

120,000 
746,600 

550,000 
950,000 
100,000 

125,000 
1,500,000 

3,076,200 
305,000 

1,440,000 
169,000 

357,900 

6. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905,700 

7. Värme och lyse (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,000 
8. Kosthållning (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,000 

9·. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,000 
(Engångsutgift 10,500.) 

10. Upprätthållande av parallellklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,000 

6-10: 1,509,700. 

Transport 1,853,562,000 
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Transport 1,853,562,000 10 Rt. 

Övriga utgifter vid abnormskoleväsendet. 

11. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) 
12. Förnyande av möbler oeh husgeråd samt arbetsredskap ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 6,000.) 
11-13: 332,700. 

VIII kap.: 7,190,500. 

IX. Statens biblioteksverksamhet. 

l. Avlöningar ......................... ~ .................. . 
2. Resekostnader ........................................ . 
3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ................. . 
4. Anordnande av bibliotekskurser ....................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
IX kap.: 4,090,800. 

X. Socialt upplysningsarbete. 

:1. 1Statsunderstöd åt folkhögskolorna (förslagsanslag) ....... . 
2. Understödjande av a11betar- och andra fria institut 1(för-

slagsanslag) .......................................... . 
3. Understöd åt Yhteiskunnallinen korkeakoulu ............. . 
4. Det fria upplysningsarbetet i gränstrakterna, ledning. och 

tilläggsunderstöd ...................................... . 
5. Understödjande av populärvetenskapliga föreläsningar ... . 
6. Understöd åt särskilda upplysningsorganisationer ....... . 
7. Understödjande av studiecirkelverksamheten ............. . 

X kap.: 20,120,000. 

XI. Statsarkivet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
4. Kopiering av handlingar samt expensmedel ............. . 

258,000 

45,700 

29,000 

424,300 

80,000 

3,500,000 

20,000 

45,000 

21,500 i 

13,450,000 

3,250,000 

950,000 

500,000 

300,000 

920,000 

750,000 

770,700 

5,000 

122,000 

65,000 

Tr:tnspor~ [ 1,879,068,200 
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5. statsarkivariens disposit~onsmedel ..................... . 
6. Tryckningen av publikationer ......................... . 
7. Fotostatering av statssekretariatets handlingar (engångs-

utgift) .............................................. . 
8. Upprättande av generalregister över ibosättningen i Finland 

XI kap.: 1,099, 700. 

XII. Landsarkiven. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsaiJJSlag) ......................... . 
3. Hyra, värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ....... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Kostnader för flyttningar från statsarkivet och de eckle-

siastika arkiven till landsarkiven (engångsutgift) ....... . 
XII kap.: 954,400. 

Xm. Arkeologiska kommis1sionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader 1(förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme o~h lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Renhållning .......................................... . 
6. Anslag för nationalmuseets avdelningar ................. . 

(Engångsutgift 47,000.) 
7. Vården av Sveaborgs minnesmärken och samlingar ....... . 
8. Särskilda utgifter ................................... . 
9. Restaurering av Raseborgs slott (reservationsanslag) ..... . 

10. Iståndsättande av den från ryska tiden härstammande ka
sernbyggnaden i Olovsborg att användas såsom landskaps-
museum (reservationsanslag) (engångsutgift) ........... . 

XIII kap.: 2,801,900. 

XIV. Anslag för vetenskap, ikons:t och idrott. 

:l. Vetenskapliga och litterära sällskap samt föreningar för de 
sköna konsternas främjande ........................... . 

2. Penninglotteriets vinstmedel för främjande av vetenskap, 

2,000 

5,000 

30,000 

100,000 

521,100 

4,500 

364,800 

59,000 l 

5,000 

1,377,800 

50,000 

83,000 

105,000 

85,000 

437,600 

110,000 

17,000 

100,000 

436,500 

3,043,000 

konst och idrott (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,500,000 

3. Understödjande av idrotts- och gymnastikorganisationer . . 750,000 
------~---------1 Transport l 1,903,254,500 



Sta,tsförsilaget. 

l 
Transport l 

4. Främjande av den finsk- och svenslrnpråkiga litteraturen l 
(reservationsanslag) .................................. . 

5. Tidningsmännens reseunderstöd och statsbidrag åt journa- j 
listfö.rbundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

6. statens expertnämnder ............................... . 
7. Vården om de av H. F. Antell testamenterade samlingarna 
8. Komplettering och skötsel av Finlandsavdelningen vid biblio-

teket i Turun yliopisto ................................ . 
9. Diverse utgifter ...................................... . 

10. Forskningsunderstöd åt unga vetenskapsidkare, som ådaga-
~agt begävning ....................................... . 

11. Inköp av byggnadsmateriel för stadionbygget ........... . 
XIV kap.: 23,719,000. 

XV. Särskilda anslag. 

1. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Vilkariatsarvoden ..................................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 
5. Livernas samlings- och muse1hus (engångsutgift) ....... . 
6. Förbättrandet av timarvodena vid lärdomsskolorna, semina-

rierna och abnormskolorna ............................. . 
XV kap.: 3,687,500. 
10 H t.: 576,270,200. 

Elfte Huvudtiteln. 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Lantbruksm.indiSiteriet. 

1. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Trycklllingskostnader .................................. . 

I kap.: 1,147,600. 

97 

1,903,254,500 10 Ht. 

250,000 

150,000 

84,000 

24,000 

300,000 

118,000 

1,000,000 

1,500,000 

36,000 

400,000 

270,000 

231,500 

350,000 

2,400,000 

1,024,600 

20,000 

18,000 

85,000 

11 Bt. 

Transport J 1,911,515,600 

13 
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II. Lantbruksministeriets .avdelning för kolon.i:swtlionsären:den. 

l. Avlöningar ..................................... o •••••• 

2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Överdirektörens dispositionsmedel ..................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 40,000.) 
7. Undersökning av marker ,för kolonisation (förslagsanslag) .. 
8. Köpvittnesarvoden (förslagsanslag) ..................... . 

II kap.: 2,622,500. 

III. Lantmäiteristyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expens·medel ......................................... . 
4. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
.6. Kartverksarbeten (förslagsanslag) ..................... . 
7. Flygbildskartläggningar ............................... . 
8. Anskaffning av motorfordon åt ·lantmäteristyrelsen (engångs-

utgift) ............................................... . 
9. Anskaffning av för stadsplanemätningar erforderliga appa-

rater till lantbruksstyrelsen (engångsutgift) ............. . 
10. Lantmäteristyrelsens kartbokspublikationer (reservations-

anslag) .............................................. . 
III kap.: 6,213,200. 

IV. J ustering.sbyrån. 

L Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

(Engångsutgift 210,000.) 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Justeringsarbeten, som skola utföras å justeringsbyrån (för-

slagsanslag) . . ...................... : ................. . 
5. Anskaffning av arbetsredskap åt justerare (engångsutgift) 
6. Anskaffning av arbetsredskap till justeringsbyrån (engångs

...•............................. ' ............ o. l 

IV kap.: 635,300. l 
utgift) 

1,582,500 

120,000 

145,000 

3,000 

22,000 

120,000 

600,000 

30,000 

3,700,200 

25,000 

110,000 

3,000 

60,000 

1,085,000 

375,000 

110,000 

95,000 

650,000 

250,300 

225,000 

40,000 

45,000 l 
50,000 f 

25,000 

Transport l 1,920,986,600 
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Transport 1,920,986,600 11 Ht. 

V. Lam.tmä teriingen:j örsSJ't8iten och 11evningsk1ostnader. 

Lantmäteriingenjörsstat en. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och avlöningar åt hjälpmanskap vid gransk-

ningen av utarbeten (förslagsanslag) ................... . 
3. Expensmedel för lantmäterikontoren ................... . 
4. Hyra, värme o~h lyse för lantmäterikontoren (förslagsan-

slag) ................................................ . 
1-4: 11,173,800. 

Revningskostnader. 
5. ~taten påförda revningskostnader (förslagsanslag) ....... . 
6. Lantmäteriarvoden, som skola återbäras (förslagsanslag) .. 
7. Hemmansutflyttningskostnader och -bidrag (förslagsanslag) 
8. Arvoden åt lantmäteriingenjörer för förrättningar vid inlö-

sen av legaområden (förslagsanslag) ................... . 
5-8: 30,400,000. 

Diverse utgifter. 

9. Diverse utgifter ..................................... . 
(Engångsutgift 30,000.) 

10. Flyttning av lantmäterikontoret i S:t Michels län (engångs- , 
utgift) .............................................. . 

9-10: 162,000. 
v kap.: 41,735,800. 

VI. Lamthruksstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ( föl'slagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ........... , ............................. . 
4. överdirektörens dispositionsmedel ...................... . 
5. Värme och lyse (.försla,O'Sanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Fiskeriekonomiska undersökningar och experiment ....... . 
8. Gratifikationer å bokföringslägenheter ................. . 

VI kap.: 3,598,300. 

VII. Statens lantbruksundervisningsanst8ilter. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 

10,353,800 

50,000 

55G,OOO 

220,000 

7,000,000 
16,000,000 

6,200,000 

1,200,000 

120,000 

42,000 

2,972,800 
150,000 

145,000 
3,000 

52,500 

150,000 
25,000 

100,000 

6,879,600 
389,900 

Transport / 1,973,590,200 
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3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Reparation av läroverkens byggnader ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
·5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Lärarnas och direktionsmedlemmarnas resekostnader l(fö,r-

slagsanslag) .......................................... . 
VII kap.: 11,987,600. 

VIII. Lantbl'Uiksundlervisninglsa.lJJStalter av privat mtur. 

Lantmannaskolor. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Övriga underhållskostnader ............................ . 
3. Understöd åt mindre bemedlade t>lever ................. . 

1-3: 4,5187,800. 

Läroanstalter för kreatursskötsel och mejerihantering. 

4. Avlöningar .......................................... . 
5. övriga underhållskostnader ............................ . 
6. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

4-6: 3,427 ,500. 

Läroanstalter i huslig ekonomi. 

7. ~A..vlöningar ........................................... . 
8. Övriga underhällskostnader ........................... . 
9. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

7-9: 4,1-62,000. 

Läroanstalter i heJmslöjd. 

10. Avlöningar ........................................... . 
Jl. Övriga underhällskostnader ........................... . 
12. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

10'----12: 5,296,300. 

Understöd åt övriga lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. 

13. J ordbruksskolor ....................................... . 

l 
1,647,900 

795,000 

2,189,200 

86,000 

2,614,300 

1,598,500 

375,000 

1,849,900 

1,297,600 

280,000 

2,483,500 

1,268,500 

410,000 

3,749,300 

1,374,000 

173,000 

585,000 

14. Trädgårdsskolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,000 

15. Specialskolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268,800 

---r:fuansport \ 1,996,820,700 

l 

l 
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Transport 1,996,820,700 11 Ht. 

16. Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo ............... . 
17. Högvalla semina:rium jämte husmodersskola ............. . 

13-17: 1,723,800. 

övriga utgifter. 
18. Reselmstnader för lärare och direktionsmedlemmar vid läro-

anstalter av priv3!t natur (förslagsanslag) ............... . 
19. Byggrradsunderstöd ................................... . 

(Engångsutgift 400,000.) 
18-19: 1,480,000. 

VIII kap.: 20,677,400. 

IX. Agrikultur·ekonomisika kon:trollanstalter. 

Lantbrukskemiska laboratoriet. 
L Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Diverse utgifter ..................................... . 

1-3: 686,500. 

Spannmålsundersökningsanstalt en. 
4. Spannmålsundersökningsanstalten ...................... . 

4: 210,000. 

Frökontrollanstalten. 
5. A v löningar ........................................... . 
6. Arvoden åt extra arbetskrafter (förslagsanslag) ......... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Diverse utgifter ...................................... . 

5----'8: 925,100. 

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 
9. Avlöningar ........................................... . 

10. Diverse utgifter ...................................... . 
9-10: 1,370,100. 

Anstalten för provning av lantbruksmaskiner. 
11. Anstalten för provning av lantbruksmaskiner ........... . 

11: 150,000. 

Privata kontrollanstalter. 
12. Understöd åt privata lantbruks- och handelskemiska labora-

torier ................................................ . 
12: 80,000. 

IX kap.: 3,421,700. 

335,000 

350,000 

80,000 

1,400,000 

496,500 

35,000 

155,000 

210,000 

274,100 

561,000 

35,000 

55,000 

1,101,100 

269,000 

150,000 

80,000 

Transport 2,002,407,400 
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X. Markförbättringsverksa.mheten. 

Lantbruksingenjörerna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) ................. . 

1-4: 3,855,500. 

statens bidrag. 

5. statens bidrag till kostnaderna för markförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) .................................. . 

6. statsbidrag för täckdikningar (reservationsanslag) ....... . 
7. Nedsättning av statslån, som beviljats för markförbättrings

arbeten, till statsrådets disposition (reservationsanslag) (en-
gångsutgift) ......................................... . 

5-7: 24,000,000. 
X kap.: 27,855,500. 

XI. Mjölkhushåi11ningen. 

Statens försöksanstalt för mjöZkhushåZ"lning. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och kraft (förslagsanslag) ................. . 
4. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

XI ka>p.: 718,200. 

XII. Hästaveln. 

Statsstuteriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöning åt biträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
3. Resekostnader (förslagsansilag) ......................... . 
4. övriga utgifter rvid stuteriet (förslagsanslag) ........... . 

1-4: 536,000. 

HästskötarskoZan. 

2,775,500 

390,000 
348,000 

342,000 

20,000,000 
2,000,000 

2,000,000 

318,200 

10,000 
100,000 

290,000 

100,000 

175,000 
11,000 

250,000 

5. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 

6. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,500 
5-6: 101,000. 

Transport 2,031,618,100 
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Transport 2,031,618,100 11 Ht. 

Stambokskonsulenterna. 
7. Avlöningar ........................................... . 
8. Resekostnader (:förslagsanslag) ......................... . 
9. E:x;pensmedel ......................................... . 

7-9: 333,000. 

statens bidrag. 

10. Främjande av hästaveln ............................... . 
(Engångsutgift 65,000.) 

11. Främjande av hästaveln med medel, som genom vadhällning 
med totalisator inflyta vid hästtävlingar ................. . 

10-11: 1,121,000. 
XII kap.: 2,091,000. 

XIII. Fiskerinäringen. 

l. Fiskeriundervisningen ................................. . 
2. Vården av och uppsikten över statens fiskerier ......... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
3. Fiskerinäringens främjande ........................... . 
4. Premiering av fiskexport (engångsutgift) ............... . 
5. Ökning av antalet räddningsstationer för fiskare och istånd-

sättande av redan förefintliga sådana (engångsutgift) ... . 
6. Rensning av varp (engångsutgift) ..................... . 

XIII kap.: 3,041,400. 

XIV. Försöks- och un.dersökningsv;el'lksamhet,en för lantbruket. 

Centralutskottet för försöks- och undersökningsverksamheten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
'2. Resekostn8!der (förslagsanslag) ......................... . 
'3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme och lyse (:förslagsanslag) ....................... . 
5. 'Tryckningskostnader oc:h publikationer ................. . 

1-5: 416,000. 

Lantbruksförsöksanstalt en. 

6. Avlöningar ........................................... . 
7. Resekostnader t{förslagsanslag) ......................... . 
8. Dispositionsmedel ..................................... . 
9. Inventarier, :förnödenheter och diverse utgifter ......... . 

240,000 

85,000 

8,000 

1,106,000 

15,000 

240,000 

411,400 

1,530,000 

600,000 

60,000 

200,000 

164,500 

25,000 

20,000 

6,500 

200,000 

2,382,600 

115,000 

5,000 

465,000 

Transport [ 2,039,497,100 
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Tr""'!>orl 2,039,497,100 l 
JO. Värme och elektricitet (förslagsanslag) ................. . 
11. Lantbruksförsöksanstaltens lantbruk (för8lagsanslag) ..... . 
12. Reparation av byggnader ............................. . 
13. Agrogeologiska undersökningar ........................ . 
14. Växtskyddsåtgärder (förslagsanslag) ................... . 

6-14: 3,916,100. 

Försöksstationer. 
15. Avlöningar ........................................... . 
16. Avlöning åt biträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
17. Reparation av byggnader ............................. . 
18. Försök8stationernas övriga utgifter ..................... . 

15-18: 2,569,400. 

Lokala försök. 
19. Avlöningar ........................................... . 
20. Växtodlingsförsök ..................................... . 
21. Betesmarksförsök ..................................... . 
22. Husdjursskötselsförsök ................................ . 
23. Specialförsök och undersökningar ...................... . 
24. Konferenser (engångsutgift) ........................... . 

19-24: 1,548,600. 
XIV kap.: 8,450,100. 

XV. Lantb~ets understödjande. 

Understödjandet av rådgivningsarbetet. 

ll. Lanthushållningssällskapens allmänna kostnader ......... . 
2. Jordbrukets främjande ............................... . 
3. Främjande av boskapsskötseln ......................... . 
4. Främjande av trädgårdsskötseln och huslig ekonomi ..... . 
r5. Finska mosskulturföreningen ......................... . 
6. Sällskapet Pellervo ................................... . 
7. Kreatursförädlingsföreningar och tjurhållningssammanslut-

ningar ............................................... . 
(Engångsutgift l 00,000.) 

8. Främjande av mejeriverksamheten ..................... . 
9. Främjande av svinskötseln ............................. . 

10. Fårskötselns främjande ............................... . 
11. Främjande av renskötseln ............................. . 

223,000 
410,500 

100,000 
75,000 

140,000 

497,100 
1,101,900 

55,000 
915,400 

476,100 
490,000 

312,500 
65,000 

170,000 

35,000 

1,825,000 
5,635,000 

3,125,000 
838,000 

500,000 
555,000 

4,035,000 

540,000 
500,000 
280,000 

80,000 

Transport ! 2,062,4 76,600 
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Transport l 2,062,476,600 11 Ht. 

12. Främjande av fjäderfä- och biskötseln ................. . 
13. Finlands täckdikningsförening ......................... . 
14. Tävlingar mellan hela jordbruk samt små;brukares studie-

exkursioner .......................................... . 
15. Understödj'ande av lantbruksbokföringsverksamheten ..... . 
16. Lantbruksklubbverksamheten ........................... . 
17. Höjande av betesodlingen ............................. . 
18. Hemslöjdens främjande ............................... . 

(Engångsutgift 20,000.) 
19. Lantbruksverksamheten i gränstrakterna ............... . 
20. statsbidrag åt särskilda föreningar och enskilda ......... . 

1-20: 30,911,000. 

övriga statsbidrag. 
21. Premier åt småbrukare för ny- och betesodlingar (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
22. Premier till stabilisering av :prisen på produkter av hus-

djursskötseln (engångsutgift) ......................... . 
23. Stödjande av prisen på kreaturshushållningsprodukter (för-

slagsanslag) (engångsutgift) ........................... , 
24. Premier för tävlingar mellan småbrukare i användning o0h 

vård av gödsel (reservationsanslag) ..................... . 
25. Utredning rörande trädbeståndet i bokföringslägemeternas 

skogar ............................................... . 
26. Odlingsparcellverksamheten (reservationsanslag) ......... . 
27. Premier för odling av sockerbetor (förslagsanslag) (en-

gångsutgift) ......................................... . 
28. Uppgörandet av en hemslöjdsstatistik (engångsutgift) ... . 
29. Odlingspremier för i Norra Finland producerad lök och 

ciko6erot (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

30. Understöd 'åt Itä-Karjalan maanviljelysseura till betäckande 
av kostnaderna .för inrättande av en mönsterlägenhet för 
fruktodling (engångsutgift) ........................... . 

31. Statsbidrag till uppförande i Rovaniemi av en frysanlägg
ning för renkött jämte torkrum för hudar (engångsutgift) 

21-31: 102,210,000. 
XV kap.: 133,121,000. 

XVI. Kolonisationsverksamheten. 

Kolonisationsinspektionen och -vå1·den. 
l. Kolonisationsinspektörerna, avlöningar ................. . 
2. Kolonisationsinspektörernas resekostnader (förslagsanslag) 
3. Byggnads- och odlingshjälp samt reparationer och nybygg-

nader å statens lägenheter (reservationsanslag) ......... . 

430,000 
350,000 

350,000 

350,000 
3,000,000 

550,000 
670,000 

2,500,000 

4,798,000 

10,000,000 

60,000,000 

25,000,000 

200,000 

210,000 
2,000,000 

3,000,000 

100,000 

1,000,000 

100,000 

600,000 

1,074,700 

325,000 

60,000 

Transport l 2,179,144,300 

14 
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11 Ht. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

1937 Rd.- U. B.- Prop. N:o 65. 

Transport 

Arvoden för syneförrättningar å statens boställen och å 
statens marker, som äro underställda avdelningens för kolo-
nisationsärenden förvaltning (förslagsanslag) ........... . 
Planläggning av iboställens användning (förslagsanslag) .. 
Utgifter och ersättningar ,för skötseln a'v statens boställen 
och statens marker, som äro underställda avdelningens ,för 
kolonisationsärenden .fö~valtning (förslagsanslag) ....... . 
Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings och byggnadsal'!be- 1 

ten för kolonisationsverksamheten (reservationsanslag) .... 1 

Arvoden och ·ersättningar med anledning av kolonisationen 
å statens marker (förslagsanslag) ..................... . 
Utgifter för inlösen av legaområden (förslagsanslag) ..... . 
Diverse utgifter ...................................... . 
Kostnader för vården av utlänningars utan vård lämnade 
egendom ............................................. . 

1-11: 5,309,700. 

J ordanskaffnimg·en. 
12. Löseskillingar, arvoden ocJh kostnader, som .föranledas av 

tvångslösen i enlighet med kolonisationslagen (reservations-
anslag) .............................................. . 

13. J ordlösen, som enligt den tidigare kolonisa tiouslagen skall 
erläggas i penningar (förslagsanslag) ................... . 

14. Inlösen av kolonisationsobligationskuponger (förslagsanslag) 
15. Kolonisationsnämndernas arvoden och ersättningar (förslags-

anslag) .............................................. . 
16. Ekonomisk och teknisk rådgivning åt innehavare av kolo-

nisationslägenheter .................................... . 
17. Kostnader för verkställighet av restitutionslagen ......... . 

12-17; 40,560,000. 
XVI kap.: 45,869,700. 

XVII. Forststyrelsens avdelning för ,staJtsjordarna:s dis,position 
och kolonisationsärenden. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
XVII kap.: 572,500. 

XVIII. Den priv:ata ·~ogshushållningen. 
F orststyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kontroll ÖV"er lav- och lingonexpo:vten ................. . 

1-2: 499,300. 

2,179,144,300 

30,000 

275,000 

150,000 

1,000,000 

1,600,000 

700,000 

25,000 

70,000 l 

20,000,000 

8,000,000 

10,120,000 

1,000,000 l 

1,400,000 

40,000 

397,500 

75,000 

100,000 

469,300 

30,000 

Transport l 2,224,626,100 



St!litsfÖrsla.get. 107 

Transport l 2,224,626,100 11 Ht. 

Privata skogar. 

3. Främjandet av och tillsynen över den privata skogshushåll-
ningen ............................................... . 

4. Statens bidrag till kostnaderna för skogsförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) ................................. . 

5. skogsförrättningar å med samfälld kolonisationsskog jäm-
förliga skogsallmänningar (förslagsanslag) ............. . 

•6. För åstadkommande av åtel'Växt å skövlade områden (för-
slagsanslag) .......................................... . 

7. statsunderstöd åt särskilda föreningar ...... o ••••••••••• 

8. Understödjande av sågindustriskolan ................... . 
3-8: 36,779,000. 

Skogarna å ecklesiastika boställen. 

9. Avlöningar .......................................... . 
10. Kartverkets koa:n;plettering ............................. . 

9-10: 536,500. 

Den forstliga undervisning,en. 

11. Avlöningar ........................................... . 
12. Understöd åt elever såsom ersättning för deras arbete ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. .Skogskurser .......................................... . 

11-14: 2,305,900. 
XVIII kap.: 40,120,700. 

XIX. Forstvetenska.;plig!li fo~skningsanstalten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 35,000). 
4. Föreståndarens dispositionsmedel ....................... . 
5. Tryckningskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
6. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

7. Vården om försöksstationer och naturskyddsområden ...... l 
8. Deltagande i internationella forstvetenskapliga forsknings- l 

anstalternas förbunds arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
XIX kap.: 2,415,500. 

Transport 1 

15,000,000 

20,000,000 

10,000 

1,000,000 
269,000 

500,000 

524,500 
12,000 

1,084,800 

513,600 
457,500 

250,000 

1,606,000 
120,000 

66,000 

3,000 

95,000 
243,000 

265,000 

17,500 

2,266,663,000 
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Tramsport 2,266,663,000 

XX. Meteorologiska centralanstalten. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Rese/kostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
4. Expensmedel ....................................... · .. 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Apparater och litteratur ............................... . 

(Engångsutgift 24,200.) 
8. Utförande av meteorologiska observationer ............. . 
9. Utforskning av den fria atmosfären ................... . 

10. Magnetisk undersökning ............................... . 
11. Väderleksrapportering och internationell meteorologisk verk-

samhet ............................................. · .. 
12. Deltagande i internationella meteorologiska organisationens 

möten ............................................... . 
XX kap.: 2,123,100. 

XXI. Geodetiska insrtitutet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... , 
3. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 
5. Praktiska arbeten .................................... . 
6. Precisionsavvägningar (förslagsanslag) ................. . 
7. Anskaffning av instrument ........................... . 
8. Finlands deltagande i baltiska geodetiska kommissionens ut-

gifter ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
XXI kap.: 1,058,300. 

XXII. Veterinärvä.sende·t. 
D jur läkare. 

l. Distriktsdjurläkare, avlöningar ......................... . 
2. Avlönande av kommunaldjurläkare .................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 

1-3: 4,146,000. 

övriga utgifter för veterinärväsendet. 

4. studieunderstöd åt blivande djurläkare ................. . 
5. Hämmande av djursjukdomar (förslagsanslag) ......... . 
6. Diverse behov vid veterinärväsendet ..................... . 
7. U ndel'stöd åt Finska veterinärföreningens tidsikrift och 

bibliote!k ............................................. . 

1,159,300 

14,000 

3,000 

27,500 

35,000 

90,000 

104,200 

120,000 

160,000 

30,000 

374,100 

6,000 

497,800 

45,000 

3,000 

25,000 

312,000 

117,500 

20,000 

38,000 

2,016,000 

330,000 

1,800,000 

70,000 

2,700,000 

100,000 

25,000 

Transport j 2,276,885,400 
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Tramsport l 

8. Köttkontrollstationen (förslagsanslag) 
4-8: 2,970,000. 

.................... ! 

l 
Il 

XXII kap.: 7,116,000. 

XXIII. V;eterinärlaboratoriet. l 

l. A v löningar ....................................... . 
2. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) ................. . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

XXIII kap.: 804,100. 

XXIV. ,Särsikilda ansil.a.g. 
l. Tillfälliga allmänna b~hov ...... , ...................... . 
2. Arvoden åt vikarier ................................. . 
3. Propaganda och reseunderstöd .......................... , 
4. övervakningen av jaktlagens efterlevnad och jaktvårdens 

främjande ........................................... . 
5. Pälsdjursbeståndets förökande å statens marker (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
6. Ersättande av ,skada, förorsakad av älg ................. . 
7. Ersättning för björnars skadegörelse ................... . 
8. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ....... . 
9. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 

10. Finlands deltagande i internationella sammanslutningars 
lårliga omkostnader (förslagsanslag) .................... . 

11. Till allmännyttiga ändamål utlämnade skogsprodukter ... . 
12. Förvaltningsdelegationens för Vik och Malmgård lägenheter 

utgifter .............................................. . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. Utgifter, föranledda av renkonventionerna (förslagsanslag) 

(engångsutgift) ....................................... . 
15. Arbeten för värdering av rikets skogar (reservationsanslag) 
16. Undersökning rörande avverkningsmängden i Finlands sko-

gar och virkets användning (reservationsanslag) .......... i 
(Engångsutgift 644,500.) 

1 

17. Utarbetande av agrikultur- och forstvetenskapliga läroböcker 
18. Ersättning av skador, som förorsakas av smittsamma djur-

sjukdomar ............................................ . 
19. Undersökning angående förbättrande av privatskogarnas 1 

tillstånd (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . ............ . 
20. studieunderstöd åt personer, som utbilda sig till lärare vid 

veterinä11högskolan ( reserva tiansanslag) ................. . 
21. Underhåll av rikets gränser (förslagsanslag) ........... . 

XXIV kap.: 6,207,100. 
11 H t.: 373,603,600. 

2,276,885,400 

75,000 

434,200 

92,800 

277,100 

25,000 
120,000 

715,000 

1,550,000 

l 

300,000 l 
200,000 

125,000 

400,000 
2,000 

215,000 

100,000 

50,000 

63,600 

150,000 l 

972,000 

722,500 

20,000 

150,000 

127,000 

100,000 

100,000 

Transport l 2,283,971,600 

109 

11 Ht. 
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Transport 2,283,971,600 

Tolfte Huvudtiteln. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena samt till detsamma hörande förvaltnings
grenar. 

I. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbertena. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

I kap.: 1,426,200. 

n. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader och flyttningshjälp (förslagsanslag) ...... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
7. Lyse on,h städning (förslagsanslag) ..................... . 
8. Tryckningskostnader ........ ,. ......................... . 
9. Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlemsavgifter t111 

internationella föreningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
10. Ingenjörkårens studieresor i utlandet, till ministeriets för-

fogande ............................................. . 
II kap.: 3,060,300. 

m. Väg- och vattenbyggnadernas distriktsförvaltning. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ............... . 
3. Arvoden åt vikarier ................................. . 
4. Resekostnader och flyttningshjälp (förslagsanslag) ..... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Hyra, värme, lyse och städning (förslagsanslag) ........ . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier ............. . 

III kap.: 15,047,000. 

1,349,200 

20,000 

17,000 

40,000 

1,494,500 

1,194,800 

8,000 

90,000 

100,000 

8,000 

60,000 

50,000 

25,000 

30,000 

7,199,000 

2,663,000 

15,000 

500,000 

440,000 

770,000 

100,000 

3,360,000 

Transport [ 2,303,505,100 
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Transport 2,303,505,100 12 Ht. 

IV. Hydrografiska byrån. 

l. Avlöningar ....................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt observatörer .............................. . 
4. Reseikostnader (förslagsanslag) ........................ . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Lyse och städning ..................................... . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Anskaffning och underhåll av maskiner och arbetsredskap .. 
9. Fältarbeten .......................................... . 

10. Drift- och unde11hållskostnader för automobiler ........... . 
11. Medlemsavgift till baltiska hydrologiska centralbyrån ... . 

IV kap.: 1,261,700. 

V. Väg- och vattenbyggnad·erna. 

Vägarbeten. 

l. Underhåll av statens omedelbara vård underlagda lands-
vägar och broar samt färjor (förslagsanslag) ........... . 

2. Underhåll av landshövdingarnas vård underlagda landsvägar 
och broar samt färjor ................................. . 

3. Öppenhållande av landsvägarna vintertid för motorfordons-
trafik ............................................... . 

4. Vägmä·starnas arvoden och övriga kostnader ............. . 
5. Beviljande av lättnad åt kommuner med avseende å inlösen 

av landsvägsområden ................................. . 
6. Bidrag till kommunal- och byvägar ..................... . 

1-6: 167,725,000. 

Vatt:enbyggnadsarbete"at. 

7. Reparation och undernåll av vattenbyggnader ........... . 
8. Flottningssyner (förslagsanslag) ....................... . 

7-8: 300,000. 
V kap.: 168,025,000. 

VI. Byggnads•styrelsen. 

599,900 
148,800 
225,000 
45,000 
18,000 
15,000 
50,000 
40,000 
75,000 
40,000 
5,000 

27,000,000 

96,000,000 

9,000,000 
4,725,000 

1,000,000 
30,000,000 

200,000 
100,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,405,000 l 
2. Arvoden åt extra personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659,200 / 

-"'T'r-ans-p-or-:t-ij-2,-4 7-4-,85~6-,0-00-
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Transport l 

3. Arvoden åt vikarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
4. Resekostnader och flyttningshjälp ,(förslagsanslag) ........ l 
5. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

i (Engångsutgift 17,000.) 
6. Tryckningskostnader . . ................................ . 
7. Diverse :utgifter ...................................... . 

VI bp.: 2,398,200. 

VII. Byggnadsförvaltningens distriktsförvaltning samt för
valtningskostnader för särskilda statsfastigheter. 

Distriktskont01·en. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personaJ ............................ . 
3. Arvoden åt vikarier ................................. . 
4. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
5. Expensmedel ......................................... . 

1~5: 1,913,000. 

Underhållskostnader för särskilda statsfastigheter. 

6. Utgifter för särskilda statsfastigheter ................... . 
7. Diverse utgifter ..................................... . 

6-7: 1,517,500. 
VII kap.: 3,430,500. 

VIII. Vattendragskommissionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt vikarier ................................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ........................................ . 
5. Lyse och städning ..................................... . 

VIII kap.: 399,200. 

IX. VB~tt:enkraftkommis:sionen och undersökningar för 
reglering av vattendrag. 

l. Vattenkraftkommissionen .............................. . 
2. Undersökningar för reglering av Saimen m. fl. vattendrag 

( reserva tiousanslag) ................................... . 
IX kap.: 1,580,000. 

2,474,856,600 

12,000 
155,000 

106,000 

22,000 

39,000 

638,200 

993,800 
12,000 

145,000 

124,000 

1,428,500 

89,000 

344,200 

6,000 
20,000 
25,000 

4,000 

280,000 

1,300,000 

Transport l 2,480,599,700 
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Transport 2,480,599, 700 12 B t. 
X. Särskilda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Sjöfartens främjande ................................. . 
3. Lufttrafikens främjande .............................. . 

(Engångsutgift 430,000.) 
4. Skjuts- och gästgiverihållningen ....................... . 
5. Kostnader för reglering av trafiken med motorfordon (för-

slagsanslag) .......................................... . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Fraktunderstöd för rågmjöl, koksalt och konstgödsel i vissa 

av norra Finlands kommuner (förslagsanslag) (engångs-
utgift) ............................................... . 

8. Turisttrafikens främjande ............................. . 
(Engångsutgift 6,320,000.) 

9. Järnvägsundersökningar (reservationsanslag) ............ . 
X kap.: 24,274,800. 
12 H t.: 220,902,900. 

Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till 
detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Handels- och industriministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel åt byråerna för patentärenden och för handels-

registret ............................................. . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Inspektion av handelsläroverken ............. ··'· ........ . 
8. Byråernas för patentärenden och för handelsregistret hyra 

I kap.: 3,404,200. 

n. Sjöfartsstyrelsen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

30,000 

3,235,000 
6,427,000 

2,500,000 

930,000 

182,800 

2,750,000 
7,820,000 

400,000 

2,690,100 

15,000 

125,000 
12,000 

34,000 
200,000 

20,000 
308,100 

3,274,300 

239,400 

90,000 

--rrransport J 2,511,882,400 

13 Bt. 

15 
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Transport 2,511,882,400 

4. E~pensmedel ......................................... . 
5. Generaldirektörens dispositionsmedel .............. , .... . 
6. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Driftkostnader för acetylengasstationen och reparations-

verkstaden ........................................... . 
II kap.: 4,319,700. 

III. Sjöfartsdistrikten och lotsfördelningarna. 

S jöf artsdistrikten. 

l. A v löningar ............................................ . 
2. Diverse :utgid'ter ..................................... . 

1___,2: 237,500. 

Lots f örd;elning·anna. 
3. A v löningar ........................................... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 3,000.) 
5. Remmare, sjömärken och farledsarbeten ............... . 
6. signaleringsförnödenheter för lots- och fyrplatserna ..... . 
7. Anskaffning av lbrutar oclb. deras driftkostnader samt ersätt-

ning för skadade och förstörda båtar ................... . 
8. Värme och lyse å lots- och fyrplatserna (förs'lagsanslag) .. 
9. Underhåll av byggnader vid lots- ocih. fyrplatserna, inventa

rier samt förnyande av hamnar och. kajer (reservations-
anslag) .............................................. . 

10. Belysningsmaterial för fyrbåkar Mh ledfyrar (förslagsan-
slag) ................................................ . 

11. Byggande oclh underlrå:ll av ledfyrar och lysbojar ....... . 
12. Kostnader för mistsignalanordningars drift och underhåll 

(förslagsanslag) ...................................... . 
3---,12: 18,704,900. 

III kap.: 18,942,400. 

IV. Sjöfwtsväs1e!tlldets fartyg. 

l. Avlöningar ......................................... · .. 

2. ~::s:~!~g~-.. ~~. ~.~~~~~~l~~~s~~~~.e~ .. ~~~~ .. ~i~~~~~. ~~~~t.-1 
3. Bränsle (förslagsanslag) ....................... ·. · · · · · · l 

Transport j 

105,000 

3,000 

90,000 

410,000 

108,000 

202,300 

35,200 

14,481,800 

103,100 

1,220,000 

20,000 

250,000 

105,000 

1,000,000 

700,000 

600,000 

225,000 

10,206,600 

6,800,000 

6,000,000 

2,554,547,400 



Statsförs1aget. 

Transport l 
4. Manskapets resekostnader (förslagsanslag) ............... . 
5. Sjömätningskostnader ................................. . 

IV kap.: 23,246,600. 

V. Hamnarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Underhålls- och förvaltningskostnader ................... . 
3. Sjöfartens övervakande i landets hamnar ............... . 

V lkap.: 967,000. 

VI. SjöfartsväiSendets gemensamma utgifter. 

l. Underlhåll oclh förnyande av telefonlinjer (reservationsan-

slag) ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Radiotelegrafstationers underhåll ....................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Särskilda utgifter .................................... . 
5. För oförutsedda behov, till ministeriets förfogande ....... . 

VI kap.: 670,500. 

VII. Sjöfa;l'ltsliWo~erken. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Anskaffande av undervisningsmateriel ................. . 
3. E:x;pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 6,500.) 
4. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) ................. . 
5. Stipendier o~h understöd åt obemedlade elever ........... . 

VII kap.: 748,900. 

VIII. Tekniska högs~olan. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Biblioteket (reservationsanslag) ....................... . 
3. Laboratorier och undervisningsmateriel (reservationsanslag) 
4. Värme, lyse, kraftström, vatten och renhållning (förslags-

anslag) .............................................. . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. SHpendier och understöd ............................. . 
7. 1Studerandenas praktiska övningar ..................... . 

i 

l 
l 

l 
' ' 

2,554,547,400 

40,000 

200,000 

308,900 
628,100 

30,000 

185,000 

120,000 
105,000 

210,500 

50,000 

685,200 

20,000 
27,900 

5,800 

10,000 

5,694,900 

250,000 

665,000 

600,000 
90,000 

430,000 

89,000 

Transport J 2,564,992,700 

115 

13 Ht. 
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8. Till handels- och industriministeriets förfogande ......... . 
9. Tryckningskostnader .................................. . 

10. Resekostnader (förslagsaiJJSlag) ......................... . 
11. överföring till skolkassan (reservationsanslag) ........... . 

VIII kap.: 8,098,900. 

IX. Annan teknisk undervisning. 

Tekniska läroverket i Tammerfors. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel samt anslag till bibliotek och laboratorier ... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Resestipendier åt lärare ............................... . 
7. Till handels- och industriministeriets förfogande ........ . 

1-7: 2,452,400. 

Industriskolor. 

8. Avlöningar ........................................... . 
9. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

10. Expensmedel samt anslag till bibliotek och laboratorier ... . 
11. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
12. Hyra för skollokaler samt underhåll av lokaler och gatu-

andelar ............................................. . 
13. Parallellundervisning och tekniska specialkurser vid industri-

skolorna .............................................. . 
14. Till handels- och industriministeriets förfogande 

8-14: 3,562,200. 

Tekniska läroverkets i Tammerfors och industriskolornas övriga 
utgifter. 

15. Förhöjning av timarvoden ............................. . 
15: 350,000. l 

30,000 

25,000 

10,000 

215,000 

2,021,900 

6,000 

140,000 

115,000 

41,500 

8,000 

120,000 

2,591,900 

8,000 

150,000 

275,400 

151,900 

355,000 

30,000 

350,000 

Privata tekniska läroverk. l 
16. Understöd åt Tekniska läroverket i Helsingfors . . . . . . . . . . 1 370,000 

--~----~~--------1 Transport \ 2,572,007,300 
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17. Understöd åt industriskolan i Björnaborg .............. . 
(Engångsutgift 75,000.) 

18. Understöd åt Walter Ahlströms industriskola ........... . 
16-18: 650,000. 

IX kap.: 7,014,600. 

X. Yrkesundernsningen. 

1. Skolor för u1Jbildning i yrken ......................... . 
2. Yrkeslärlingsskolor .................................... . 
3. Allmänna yrkesmannaskolor ........................... . 
4. Ytkesundervisningens övriga ändamål ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
X kap.: 8,902,900. 

XI. Handclsundervisningen. 

l. Statsbidrag åt Kauppakorkeakoulu ..................... . 
2. statsbidrag åt :Svenska handelshögskolan i Helsingfors ... . 
3. ,statsbidrag åt handelsinstitut och -skolor ............... . 
4. Understödjande av studieexkursioner ................... . 

XI kap.: '5,950,000. 

XII. Geologiska kommissionen. 

'1. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
5. Värme, Jyse och renhållning (förslagsanslag) ............. . 
6. Tryckningskostnader ...................... , ........... . 
7. Diverse utgifter ...................................... . 
8. Malmundersökningar (reservationsanslag) ............... . 

XII kap.: 2,360,200. 

Xm. Havsforskningsinsti<tutet. 

11. Avlöningar ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Arvode åt observatörer ............................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 

155,000 

125,000 

5,249,000 

783,000 

1,436,900 
1,434,000 

1,050,000 

350,000 

4,535,000 
15,000 

899,700 

120,000 
35,000 
2,000 

25,000 

95,000 

83,500 
1,100,000 

599,600 
98,000 

15,000 
20,000 

--~----~+---------1 
Transport 1 2,590,233,000 
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5. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
6. Värme, lyse och städning !(förslagsanslag) ............... . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Apparater, kemikalier och litteratur ................... . 
'9. Underhåll och skötsel av mareografer (förslagsanslag) ... . 

10. Isrrupportering (förslagsanslag) ........................ . 
U. Deltagande i permanenta internationella havsforskningsrå-

dets arbete (förslagsanslag) ........................... . 
XIII kwp.: 957,'600. 

XIV. S~d.a. am:slag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ........................... . 
2. Avlönande av vlkarier ............................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
4. Understöd för studieresor, till fördelning genom handels- och 

industriministeriet .................................... . 
5. Avgift till internatiolllella byrån i Bern för skyddande av 

industriell äganderätt (förslagsanslag) ................. . 
6. Diverse utgifter ..................................... . 
7. Bidrag åt handelskamrar ............................. . 
8. Utrikeshandelns främjande (reservationsanslag) ......... . 
9. 1Statsunderstöd åt Fin'lands Sjöräddningssällskap ....... . 

10. statsbidrag för sjömannavård o o o o. o •• o o o o. o o o. o o o o o o o o o 

(Engångsutgift 25,000.) 
11. :Standardiseringsnämnden och föreningen ~för främjande av 

rationaliseringsarbetet ................................. . 
12. statsbidrag åt stiftelsen för kemisk forskning ...... o •• o o o 

13. Understödjande av den träförädlingstekniska undersöknings-
verksamheten ......................................... . 

14. Kostnader, föranledda av ordnarrdet av statens exportkredit 
(reservationsanslag) ................................... . 

15. Jordägares andel i försvarsutgifter för inmutningsområden 
och utmåJ lå mineralfyndighet (förslagsanslag) ........... . 

16. Deltagande i internationella byråns för teknisk undervisning 
arbete ... o o. o o o o o o o o o o. o o o. o o o. o o o o o o o o. o o. o o o o o o o o o o o 

17. Utarbetande av fackläroböcker ........................ .. 
18. statsbidrag till förberedelserna för en nordisk yrkesskole-

kongress i Helsingfors år 1939 (engångsutgift) ......... . 
XIV kap.: 4,966,700. 
13 H t.: '90,550,200. 

2,000 

20,000 

40,000 

55,000 

16,000 

36,000 

56,000 

15,000 

50,000 

60,000 

200,000 

35,000 

196,000 

515,000 

1,950,000 

193,700 l 
387,000 

250,000 

350,000 

500,000 

175,000 

25,000 

5,000 

50,000 

l 

10,000 l 

~ansport l 2,595,424,700 
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Transport 2,595,424, 700 

Fjortonde Huvudtiteln. 14 Bt. 

Socialministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Socialm.in.iJsteriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Extra statistiska arbeten .............................. . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 
5. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgi:ft 55,100.) 
6. Lyse (förslagsanslag) ................................ . 
7. Dispositionsmedel .................................... . 
8. Tryckningskostnader ................................. . 
9. Utgivandet av Social tidskrift ......................... . 

I kap.: '5,237,300. 

II. Försitkringsrådet. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Arvoden åt ledamöter, sakkunniga samt extra personal ... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. E~ens:medel ......................................... . 

(Engångsutgift i8,000.) 
5. Lyse (fö:cslagsanslag) ................................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Dispositionsmedel ..................................... . 

II kap.: 1,012,800. 

III. :Statens olyclmfallsbyrå. 

l. Av~öningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal och sakkunniga ............... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Lyse (förslagsanslag) ................................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Kostnaderna för ombud för statens olycksfallsbyrå (förslags-

anslag) .............................................. . 
III kap.: 1,070,800. 

3,509,900 

154,800 

695,500 

110,000 

199,100 

7,000 

20,000 
500,000 
41,000 

715,100 

197,700 
3,000 

53,000 

7,000 

36,000 
1,000 

600,900 

303,900 l 
1,000 

65,000 
5,000 

55,000 

40,000 

Transport l 2,602, 745,600 
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IV. Socialförsäkring. 
l. Skadestånd för olycksfall i statens arbeten (förslagsanslag) 
2. skadestånd för olycksfall i ellBkilda arbetsgivares arbete 

(förslagsanslag) ....................................... . 
3. Skadestånd för olycksfall åt s. k. batteriarbetare (förslags-

anslag) .............................................. . 
4. Skadestånd vid sjukdoms- och olycksfall åt värnpliktiga 

,(förslagsallBlag) ...................................... . 
5. Skadestånd för olycksfall, vilka skola ersättas enligt brand

lagen eller vilka inträffat vid räddning av människoliv 
(förslagsanslag) ...................................... . 

6. Bidrag åt arbetslöshetskassor (förslagsanslag) .......... . 
7. Av statsverket erlagda olycksfallsförsäkringspremier (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
8. Postavgifter (förslagsanslag) .......................... . 

IV kap.: 10,280,000. 

V. Yrkesinspektionen samt utställningen för M'beta.rskydd 
och välfärd. 

Y rkesin.spektionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 14,700.) 
4. Hyra, lyse, värme och städning ( försla,gsanslag) ......... . 
5. Rese- och andra besiktningskostnader för landångpanne

och -ångkärlsbesiktningsmän samt reparationskostnader för 
kontrollmanometrar (förslagsanslag) ................... . 

(Engångsutgift 5,000.) 
6. Ritningar för skydds- och säkerhetsanordningar ......... . 
7. Reselmstnader för kommunala yrkesinspektörer (förslags-

anslag) .......................................... , .... . 
1-'7: 2,341,800. 

Utställningen för arbetarskydd och välfärd. 

2,690,000 

3,100,000 

190,000 

3,400,000 

100,000 
600,000 

100,000 
100,000 

1,657,500 
250,000 
50,700 

117,600 

260,000 

3,000 

3,000 

8. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,900 
9. övriga utgifter .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,700 

8-9: 127,600. 
V kap.: 2,469,400. 

Transport [ 2,615,495,000 
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VI. Inspektionen av vårdverksamheten. 

l. Avlöningar ........................................... , 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 18,000.) 
4. Hyra, lyse, värme och städning (förslagsanslag) ......... . 

VI kap.: 557,300. 

VII. K;ontrollen över aJkoholrtillverkningen och -hanteringen. 

l. .Aivlöningar .......................................... . 
· 2. Den lokala kontrollen över alkoholtillverkningen (förslags-

anslag) .............................................. . 
3. Socialministeriets lruboratorium ......................... . 

VII kap.: 1,188,300. 

VIU. Modemkaipsunderstöd. 

l. Moderskapsunderstöd (förslagsanslag) .................. . 
VIII kap.: 18,000,000. 

IX. Befrämjande aw barns och unga pe:monem yrkesutbildning. 

Y rkesskolehemmet å Karelska näset. 

·1. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (<förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) .......... , 
6. Arbetsmaterialier och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) . . .................................... . 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och !lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
19. Skolor, kanslier och bibliotek ........................... . 

(Engångsutgift 5,000.) 
10. Diverse utgifter ..................................... . 
11. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
12. Till barnskyddsbyråns förfogande ...................... . 
13. Anskaffning av en tvättmaskin (engångsutgift) ......... . 

1----113: 857,100. 

407,000 
84,000 

33,300 

33,000 

513,300 

640,000 
35,000 

18,000,000 

349,100 

220,000 

65,000 
25,000 

35,000 
10,000 

80,000 
8,000 

15,000 

20,000 
2,000 

2,000 
26,000 

Transport / 2,636,097,700 

16 
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övrig yrkesutbildning. 

14. Medellösa barns och unga personers yrkesutbildning 
14: 1,800,000. 

IX kap.: 2,657,100. 

X. Vård- och undervisninrgsalliSitlalter för a.ndes:vaga. 

Bertt.ula uppfostringsanstalt för andesvaga och Kuhankoski 
flickhem. 

l. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
5. ArbetsmateriaHer o0h andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ................ . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
9. Skolor, kanslier och bibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privata uppfostringshem ................. . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 
12. Till barnskyddsbyråns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) ... . 
14. Resekostnader för personalen vid anstalterna för andesvaga 

(förslagsanslag) ....................................... . 
1-----'14: 1,777,·600. 

Understöd åt övriga vårdanstalter. 

15. Bidrag till upprätthållande av kommunala oeh privata an-
stalter för andesvaga (förslagsanslag) ................... . 

16. Bidrag till aniäggningskostnaderna för kommunala .och pri-
vata anstalter för andesvaga ........................... . 

15-1,6: 2,250,000. 
X kap.: 4,027,600. 

XI. UrppfostringSialllsrtalter. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

1,800,000 

972,600 

421,000 

68,000 

14,000 

12,000 

2,000 

200,000 

14,000 

10,000 

3,000 

33,000 

6,000 

20,000 

2,000 

2,200,000 

50,000 

3,704,200 

1,592,000 

619,000 

Tramsport l 2,647,840,500 
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4. Inventarier och arbetsredsk!ap (förslagsanslag) ......... . 
'5. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. 1Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och Jyse (försragsanslag) ....................... . 
8. 1Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
9. Skolor, kanslier och bibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privat'a uppfostringshem ................. . 
11. Divers·e utgifter ..................................... . 
12. Till barnskyddsbyråns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) .. 
14. Resekostnader för personalen vid uppfostringsanstalterna 

(förslagsanslag) ...................................... . 
XI kap.: 7,679,200. 

XII. Understödjande av barnsikyddet. l 

l. Bidrag till anlägg.ning o~h upprätthållande av kommunala 
1 

och privata uppfostringsanstalter (förslagsanslag) ....... . 
2. Understöd åt från uppfostringsanstalter frigivna personer 
3. Utgifter för tillfälligt underhåll av aruhållna minderåriga 
4. Understödjande av hemuppfostran ..................... . 
5. Understödjande av folkbarnträdgårdar (förslagsanslag) .. 
6. Underhåll av Ebeneserhemmets barnträdgårds,lärarinnesemi-

narium .............................................. . 
7. Beredande a'v sommarrekreation åt barn, som icke äro folk-

skolelever . . .......................................... . 
8. Utbildning av barnhemsföreståndarinnor och -föreståndare 
9. Särskilda bidrag ..................................... . 

XII kap.: 12,395,000. 

XIII. Vårdutgifte!l.', för vilka stamen i stöd av barnskyddslagen 
skall ersätta kommunerna. 

l. Kostnader, för vilka kommunerna i stöd av barnskyddslagen 
skola ersättas (!förslagsanslag) ......................... . 

XIII kap.: 250,000. 

XIV. Staitens utgifter för alkloiho!listvården. 

Vårdanstalterna för alkoholister. 
l. A v löningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 

156,000 

371,000 
54,000 

785,000 

63,000 
71,000 

30,000 

50,000 
24,000 

140,000 

20,000 

6,250,000 

55,000 

15,000 
700,000 

4,600,000 

185,000 

250,000 

85,000 
255,000 

250,000 

374,700 

420,000 
--~------~----------1 Transport l 2,663,244,200 



124 

14 Ht. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
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Transport 

Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
ArbetsmateriaUer o0h andra utgifter för arbetsverksamhe-
ten (.förslagsanslag) ................................... . 
Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
Kansli och bibliotek ................................. . 
Kostnader för renhållning och körslor ................. . 
Diverse utgifter ..................................... . 
Byggnadskostnader ................................... . 
Kostnader för framibefordran av interner (förslagsanslag) .. 
Resekostnader för personalen vid alk01holistvårdanstalterna 
(förslagsanslag) . . .................................... . 
Till socialministeriets disposition ....................... . 

1--115: 1,73:5,700. 

övriga utgifter. 

16. Kostnader för alkoholistvård, som skola av staten ersättas, 
och övriga utgifter för alkoholistvård (förslagsanslag) 

16: 235,000. 
XIV kap.: 1,970,700. 

XV. Stwtenrs utgifter för iösdrivarvå.rden. 

Arbetsinrättningen i llmajoki. 
l. Arvoden ............................................. . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

·(Engångsutgift 62,500.) 
4. Utgifter för a:Vbetsverksamheten (förslagsanslag) ....... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Till socialministeriets disposition ....................... . 

1-7: 1,284,900. 

Övriga utgifter. 

8. Kostnader för lösdrivares vård i kommunala och enskilda 
anstalter, som skola av staten ersättas (förslagsanslag) .... 

8: 900,000. 
XV kap.: 2,184,900. 

2,663,244,200 

150,000 

104,000 

47,000 

85,000 

126,000 

40,000 

21,000 

26,000 

12,000 

50,000 

30,000 

10,000 

40,000 

235,000 

431,100 

273,800 

125,000 

225,000 

90,000 

90,000 

50,000 

900,000 

Transport l 2,666,405,100 

l 
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Transport 12,666,405,100 14 Ht. 

XVI. Bidrag tiiU fattigvården. 

'l. Fattigvårdskostnader, som skola av staten ersättas (för-
slagsanslag) . . ........................................ . 

2. statsunderstöd för anläggning av arbetsinrättningar (för-
slagsanslag) .......................................... . 

3. Understöd för preventiv fattigvård ..................... . 
4. Underhåll av kommunal- och barnhemmet i Petsamo 

XVI kap.: 12,875,000. 

XVII. Understödjande av nykterhets,- och sedlighetsarbetet 
samt särskilda vårdbidrag. 

l. Nykterhetsundervisnings-, -upplysnings- och -undersöknings-
arbete ............................. · ... · ....... · · · · · · · 

2. Understödjande av ,sedlighetsarbetet ................... . 
3. Understöd åt organisationer för blinda ................. . 
4. Understödjande av dövstumma och lomhörda ............. . 
5. Understödjande av lytta ............................... . 
'6. Bidrag för underhåll av Kyyhkylä invalidhem ........... . 

XVII kap.: 5,664,000. 

XVIII. Utgifter, förnidedda av arbetalagstiftningen. 

l. Arbetsförmedlingskostnader (förslagsanslag) ............ . 
2. Förlikning i arbetstvister (förslagsanslag) ............. . 
3. Arbetstidsnämndens utgifter (förslagsanslag) ........... . 

XVIII kap.: 1,285,000. 

XIX. Förbättrande av bostadsförhållandena. 

l. Understöd för föi'Ibättrande av bostadsförhållandena på 
'landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 

XIX kap.: 12,000,000. 

XX. Särlsikilda anslag. 

l. Tilli'älliga allmänna behov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
4. Utbildande av personer, som ägna sig åt social verksamhet 
5. Kostnaderna för internationella arbetsorganisationen (för-

slagsanslag) .......................................... . 

l 

9,000,000 

3,600,000 
125,000 
150,000 

3,500,000 
345,000 
513,000 
181,000 
950,000 
175,000 

1,250,000 
30,000 
5,000 

12,000,000 

20,000 
30,000 

130,000 
40,000 

120,000 

Transport J 2,698,569,100 
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! 
Transport\ 

6. Särsikilda bidrag ...................................... ! 
7. Yrkeskurser för arbetslösa ............................. . 
8. Särskilda sakkunniga ................................. . 

XX kap.: 1,178,200. 
14 Ht.: 103,982,600. 

Femtonde Huvudtiteln. 

l 
l 

! 
l 
l 

Diverse allmänna utgifter. i 
l 

I. Kostnader för repa~ation och förnyels~e av statens byggnader. l 

l. Reparations- och smärre förnyelsearbeten (reservationsan- f 

slag) ..................................... · ... · · · · · ·. · ) 
I krup.: 22,000,000. \ 

II. Särskilda anslag. 

l. På lag eller författning grundade utgifter, vilka icke äro 
såsom särskilda poster i statsförslaget upptagna (förslags-
anslag) .............................................. . 

2. Till statsrådets förfogande för förvaltningsutgifter vid äm-
betsverken ........................................... . 

3. Kommitteer och saklkunniga (förslagsanslag) ........... . 
4. Ersättning åt tjänstemän för frångången lön under vakans-

besparingstiden (förslagsanslag) ....................... . 
5. Utgifterna för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ..... . 
6. Anslag för landskapet Å!land i anledning av grundskattens 

upp!hä vande .......................................... . 
7. statsunderstöd åt landskapet Åland (förslagsanslag) ..... . 
8. Ränta å restituerade skattebelopp (förslagsanslag) ....... . 

l 

9. Representation vid kongresser oeh möten . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
10. Avskrivningar (förslagsanslag) ........................ . 
11. statsbidrag åt Finlandsavdelningen av Nordiska Admi-

nistrativa Förbundet ................................. . 
II kap.: 1~8,105,000. 

III. Kommunernas andel i alkoholbolagets vinst. 

1.. Kommunernas andel i alkahotbolagets vinst (förslagsanslag) 
III kap.: 44,000,000. 

2,698,569,100 

323,200 

500,000 

15,000 

22,000,000 

1,000,000 

300,000 
2,500,000 

2,000,000 

80,000 

150,000 
10,000,000 

250,000 

300,000 
1,500,000 

25,000 

44,000,000 

Transport 1 2,783,512,300 
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Transport 2,783,512,300 15 Bt. 

IV. Bidrag åt särskilda k:veditanst3ilter för ImdraJllde av deras 
lånevi.illkor. 

l. Ersättning åt Andelskassornas Centralkreditanstalt A. B. 
för den agioförlust, som det s. k. franclånet förorsakat (för-
slagsanslag) ......................................... . 

2. Bidrag åt Finlands Bostadshypoteksbank med anledning 
av agioförluster ...................................... . 

3. Täckande av Osakeyhtiö Maakiinteistöpankkis förlust (för-
slagsanslag) .......................................... . 

4. Sänkning av räntan å de av Andelskassornas Centralkredit-
anstalt A. B. beviljade lånen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 28,575,000. 

V. Arbetslöshetens lindrande och understöd åt särskilda 
kommuner. 

l. Bidrag och förvaltningskostnader för arbetslöshetens lind-
rande, till statsrådets disposition (förslagsanslag) ....... . 

2. Understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter (reserva
tionsanslag) (engångsutgift) .......................•.... 

3. Understöd åt norra Finlands befolkning för Undrande av 
den tunga, som uppkommer genom spannmålstullen (en-
gångsutgift) ......................................... . 

V kap.: 30,500,000. 
15 H t.: 143,180,000. 

Sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur 
inom vissa förvaltningsgrenar. 

I. Ordinarie pensioner. 

l. På grund av statstjänst beviljade pensioner (förslagsanslag) 
2. På grund av kommunal- och församlingstjänst beviljade 

pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
3. Pensioner åt änkor ocll 'barn efter statstjänstemän och 

-betjänte (förslagsanslag) ............................. . 
I bp.: 55,665,000. 

20,000,000 

5,675,000 

500,000 

2,400,000 

14,000,000 

3,000,000 

13,500,000 

39,000,000 

16,500,000 

165,000 

Transport ) 2,898,252,300 

16 Ht. 
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Transport 2,898,252,300 

II. Extraordinarie pensioner. 

l. Tidigare beviljade extra pensioner ..................... . 
2. Under årets lopp tillkommande extra pensioner ......... . 
3. Understöd åt blinda ................................... . 
4. Extraordinarie pensioner åt icke arbetsföra och medellösa 

!frontmän f.rån !frihetskriget . . .......................... . 
II kap.: ·27 ,250,000. 

III. Indragningsstaten. 

l. Indragningsstaten (förlagsanslag) ..................... . 
III kap.: 1,400,000. 

IV. ·Säl'ski.J:da anslag. 

l. Till följd av frihetskriget beviljade pensioner och understöd 1 · 

(förslagsanslag) ...................................... . 
2. statsbidrag till pensionskassor ......................... . 
3. statsbidrag åt särskilda änke- och pillpillkassor (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
4. statsbidrag åt försvarsväsendets änke- och pupillkassa (för-

slagsanslag) .......................................... . 
5. Författningsenlig begravningshjälp (förslagsanslag) ..... . 
6. Författningsenliga gratifilkationer (förslagsanslag) ..... . 
7. Ersättning för tjänste- och nådårsförmåner (förslagsanslag) 
8. Understöd åt anhöriga till värnpliktiga i aktiv tjänst (för-

slagsanslag) .......................................... . 
9. Understöd åt i flygtjänst skadade (förslagsanslag) 

IV kap.: 28,391,000. 
16 H t.: 112,706,000. 

Sjuttonde Huvudtiteln. 

Räntor och omkostnader för statsskulden. 

I. Ränta å utländsk skuld. 

l. Ränta å 1889 års 3 1fz% lån .......................... . 
2. Ränta å 1895 års 3 1fz% lån .......................... . 
3. Ränta å 1898 års 3 % lån ............................ . 

20,000,000 

1,500,000 

2,750,000 

3,000,000 

1,400,000 

9,000,000 l 
901,000 

7,120,000 

500,000 l 
150,000 

400,000 ' 

250,000 

10,000,000 

70,000 

3,996,400 

74,400 

150,600 
------~--------

Transport 1 2,959,514,700 
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Transport 2,959,514,700 17 Ht. 

4. Ränta å 1901 års 31;2 % lån .......................... . 
5 .. Ränta å 1903 års 3%% lån .......................... . 
6. Ränta å 1923 års 3 1;2 % lån .......................... . 
7. Ränta å 1923 års 6 % lån ............................ . 
8. Ränta å Hl23 års 5 % lån ............................ . 
9. Ränta å 1934 års 41h% lån ......................... . 

10. Ränta å 1935 års 4% lån ............................. . 
I kap.: 55,598,900. 

II. Ränta å inhemsk skuld. 

1. Ränta å det för ersättande av krigsskador upptagna obliga-
tionslånet ............................................ . 

2. Ränta å 1932 års 7 % obligationslån för arbetslöshetens 
lindran-de ............................................ . 

3. Ränta å det hos Aktiebolaget Enso-Gutzeit upptagna lånet 
4. Ränta å det för smugglingens bekämpande upptagna lånet 
5. Ränta å 1934 års 51;2 % obligationslån ............ , ..... . 
6. Till 1934 års premieobligationslån hörande vinster ....... . 
7. Ränta å 1935 års 5% obligationslån .................. .. 
8. Till 1935 års premieobligationslån hörande vinster ....... . 
9. Ränta å 1936 års 41;2 % obligationslån ................. . 

10. Ränta å 1936 års andra 41;2 % obligationslån ........... . 
11. Till 1937 års premieobligationslån hörande vinster ....... . 
12. Ränta å 1937 års 4% obligationslån .................. .. 
13. Ränta å obligationslånet för betalning av Finlands Hypo-

teksförenings gamla avdelnings skulder ................. . 
14. Ränta å de lån, som skola uppläggas år 1938 (förslags-

anslag) .............................................. . 
15. Ränta å kortvariga inhemska lån (förslagsanslag) ...... . 

II kap.: 119,504,500. 

III. övriga omkostnader för statslån. 

l. Agio, provisioner och övriga omkostnader för statslånen 
(förslagsanslag) ...................................... . 

80,300 

31,800 
11,645,500 

17,304,100 

7,229,200 

5,886,600 
9,200,000 

4,252,200 

7,000,000 
342,400 

800,000 
7,758,600 
4,500,000 

14,104,500 
4,500,000 

13,215,600 

26,447,900 
4,000,000 

23,400,000 

3,933,300 . 

2,000,000 

3,250,000 

24,000,000 
III kap.: 24,000,000. 
17 H t.: 199,103,400. --:::-------:---1 

Transport J 3,154,396,700 J 

17 
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l 
Transport 1 3,154,396,700 

l 
Adertonde Huvudtiteln. 

Statens affärsverksamhet samt skogs- och 
lanthushdllning. 

statens affärsverksamhet. 
Trafikinrättninga~ 

Statsjärnvägarna. 

I. Järnvägsstyrelsen. 

l. Avlöningar ............................. . 
2. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) .. 
3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ......... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
5. Resebidrag för järnvägsstudier ........... . 
16. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen (förslagsan-

slag) ................................... . 
9. Yrkesundervisning ....................... . 

10. Expensmede'l ............................. . 
(Engångsutgift 65,000.) 

11. Dispositionsmedel ......................... . 
12. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslags-

anslag) ................................. . 
13. Tryckningskostnader ..................... . 
14. Diverse utgifter ......................... . 
15. Amorteringar ............................ . 

I kap.: 26,569,000. 

' 
l 
l 

! 
17,002,500 l 

4,027,400 l 

205,000 l 
319,500 
65,000 

1,120,000 
57,000 

75,000 
263,600 
713,000 

24,000 

635,000 
210,000 

1,548,000 
304,000 

II. Järnvägarnas linjeförvaltning och driftutgifter. 

Personalut gifter. 
l. A v löningar .............................. . 313,860,000 
2. Arvoden åt extra personal och arbetskraft 

(förslagsanslag) . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 35,255,000 l 
3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 18,500,000 \ 
4. Tjänstgöringspenningar och premier för in- l 

besparande av förnödenheter (förslagsanslag) 10,810,000 l 
5. Resekostnader, dagtraktamenten och ersätt- 1 

ningar för flyttningskostnader (förslagsanslag) 1,142,000 l 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) 28,000,000 

--~~--·---~-~~--~---------T.ransport 434,136,000 l 3,154,396,700 1 
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T;ransport 434,136,000 3,154,396,700 18 Ht. 

7. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) .. 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen (förslagsan-

anslag) .................................. . 
9. ,Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 

10. övriga välfärdsanordningar ............... . 
1-10: 415,625,900. 

Inventarier och driftrna-&6rialier. 

11. Komplettering och unde:r'håll av inventarier 
jämte inventerings'kostna:der ............... . 

12. Kontorsmaterialier ....................... . 
13. Bränsle (förslagsanslag) .................. . 
14. övriga driftmaterialier och diverse anskaff-

ning (förslagsanslag) ..................... . 
11-14: 173,516,000. 

Bana och byggnader. 

15. Underhåll av bana och banområde samt bygg-
nader (förslagsanslag) ................... . 

16. Underhåll av anläggningar för elektrisk drift 
jämte ledningar för starkström, telegraf och 
telefon (förslagsanslag) ................... . 

17. Underhåll av signal- och säkerhetsanordningar 
(förslagsanslag) .......................... . 

18. Snö- och isröjning (förslagsanslag) ....... . 
15-18: 80,125,000. 

Rörlig materiel. 

19. Underhåll av rörlig materiel, arbetsmaskiner 

2,000,000 

3,525,000 
2,100,000 , 

433,900 

3,630,000 
396,000 

151,595,000 

17,895,000 

70,450,000 

3,200,000 

2,000,000 
4,475,000 

och maskinella anordningar (.förslagsanslag) 92,000,000 
20. Ersättning för begagnande av främmande rör-

Eg materiel (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 
19-20: 92,200,000. 

övrigra sahdgifter. 

21. Tryckningskostnader ..................... . 
22. Skadeersä ttningar (förslagsanslag) ......... . 
23. Skatter (förslagsanslag) .................. . 
24. Ersättning åt postverket för postbefordran .. 
25. Diverse utgifter ......................... . 

2,600,000 
350,000 
500,000 

1,000,000 

----:=c 
Transport 

705,000 l 
793J9o,9oo 1 3,154,396,7oo 
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26. För oförutsedda behov, till ministeriets förfo-
gande ................................ ·. · · 

27. För oförutsedda beihov, till järnvägsstyrelsens 
förfogande . . ............................ . 

28. Amorteringar ............................ . 
29. Ränta å driftkapital (förslagsanslag) ....... . 

21-29: 89,680,000. 
II kap.: 851,146,900. 

III. Huvudverkstäderna. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) .. 
3. Vikaria tsarvaden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Arbetslöner (förslagsanslag) .............. . 
6. Ordinarie pensioner ( förslagsans'lag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
9. Välfärdsutgifter (förslagsanslag) ......... . 

10. Kontors- och ritmaterial .................. . 
11. Underhåll av byggnader och inventarier (för-

slagsanslag) ............................. . 
12. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslags-

anslag) .................................. . 
13. Kraftström ('förslagsanslag) ............... . 
14. Råmaterial och ha'lvfaJbrikat (förslagsanslag) 
15. Diverse utgifter ......................... . 
16. Amorteringar ............................ . 
17. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

III kap.: 141,133,300. 

IV. Trävarurörelsen. 

150,000 

250,000 
75,125,000 
9,000,000 

5,819,600 
2,650,000 

135,000 
20,000 

54,000,000 
2,800,000 

279,000 
400,000 
560,000 
50,000 

3,840,000 l 

3,450,000 
2,000,000 

160,500,000 
1,600,000 
2,339,200 

·690,500 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,134,000 
2. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) . . 587,000 

1 
3. Vikariatsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,000 

Transpont 1,020,607,200 [ 3,154,396,700 l 
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4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Tillverknings- ocih transportkostnader (för-

slagsanslag) ............................. . 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
9. sjukvårdskostnader (förslagsanslag) ....... . 

10. Kontorsmateria:l ......................... . 
11. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag .................................. . 
12. Trävara och övrigt råmaterial (förslagsanslag) 
13. Diverse utgifter ......................... . 
14. Amorteringar . . .......................... . 
15. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

IV kap.: 54,593,700. 

Post- och telegrafverket. 

V. Post- och telegrafstyrelsen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal ............... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) ... . 
7. Expensmedel ............................ . 
8. Dispositionsmedel ........................ . 
9. Hyra, väl'me, lyse och renhållning (förslags-

anslag) ................................. . 
10. Tryckningskostnader ..................... . 

(Engångsutgift 100,000.) 
11. Diverse utgi,fter ......................... . 

(Engångsutgif 150,000.) 
12. Deltagande i internationella sammankomster .. 

(Engångsutgift 40,000.) 
13. Underhåll av post- och telegrafstyreisens cfastig-

heter och lokaler ......................... . 
V kap.: 7,873,300. 

305,000 

19,905,000 
55,000 
30,000 

130,000 
10,000 
31,000 

775,000 
30,855,000 

191,000 
323,400 
225,300 

4,166,000 
1,730,900 

100,000 
90,000 

360,000 
20,000 

265,400 
10,000 

530,000 
200,000 

285,000 

76,000 

40,000 

i 
------ i 

Transport 1,081,316,200 / 3,154,396,700 
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VI. Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och för
valtningsutgifter. 

J>;erscmalutgifter. 

·1. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt ·eXltr8! pers1onal och utförande av 

.tilLfälliga arbe•ten (förslagsanslag) ......... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) .. 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Yrkeslärokurser .......................... . 

l---il: 120,096,300. 

Bakutgift er. 

9. Ersättning för postbefordring (förslagsanslag) 
10. Drift- och underhållskostnader :för tjänste-

automobiler (förslagsanslag) . . ............ . 
11. Drift- och underhållskostnader rför passagerar-

autmnobiler (förslagsanslag) .............. . 
12. Ersättning åt fartygsbolag för befordring av 

utiandsposten (förslagsanslag) ............. . 
13. Ersättning :för befordring av flygpost (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
14. Ersättning för befordring •av post och post-

vagnar å statsjärnvägarna ................ . 
15. Underhåll :>ch vård aJV post-· och telegrruffastig-

heter och lokaler ......................... . 
1.6. Kostnader för underhäll och drift av telegrmf

och .telefonledningar samt 'telegra&- och tele-
fonanordningar (förslagsanslag) ........... . 

17. Radiostationers underihlhlls- och driftkostnader 
(förslagsanslag) ......................... . 

18. Tjänstetelefoner och telefonanstalternas föx-
bindelselinj er (förslagsanslag) ............. . 

19. Lokala ledningar (förslagsanslag) ......... . 
20. Materialier .och förnödenheter ............. . 
21. Anskaffning och underhåll av inventarier .. . 
22. Hyra, värme, lys•e och renhållning (försilags-

anslag) ................................. . 

57,464,000 

52,995,300 
2,695,000 

2,272,000 
3,550,000 

600,000 
80,000 

440,000 

7,966,000 

1,540,000 

10,725,000 

350,000 

4,700,000 

17,150,000 

950,000 

11,700,000 

500,000 

480,000 
450,000 

1,000,000 
2,080,000 

9,450,000 

'Transport 1,270,453,500 3,154,396,700 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 

30. 
31. 

Underhäll av postvagnar (förslagsanslag) .... 
Tillverkning av frankotecken (förslagsanslag) 
Tryckningskostnader ...................... . 
skadeersättningar (förslagsanslag) ........ . 
Av internationella konventioner :föranledda ut-
gifter (förslagsanslag) ................... . 
Diverse utgifter ......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
För oförutsedda behov, till ministeriets förfo-
gande ................................... . 
Amorteringer . . .......................... . 
Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

9-31: 95,183,400. 
VI kap.: 215,279,700. 

VII. Kanalerna. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ..... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie :pensioner ................. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Underhåll av kanaler och svängbroar ....... . 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Ersättning åt tullkamrar för uppbörd av ka-
nalavgifter (förslagsanslag) ............... . 

11. Amorteringar ............................ . 
12. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

VII kap.: 8,213,100. 
I-VII kap.: 1,304;809,000. 

F ö r s v a r s v ä s e n d e t s f a b r i k e r. 

VIII. Krutfabrik:en. 

l. Avlöningar . . ............................ . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 

i 

850,000 l 
500,000 l 

2,000,000 
30,000 l 

l 
4,200,000 l 

230,000 i 
l 

125,000 
17,457,400 

750,000 

1,969,000 
1,170,000 

12,000 
45,800 

350,000 
85,000 

280,000 
2,500,000 

60,000 

20,000 
1,711,300 

10,000 

1,010,000 
80,000 

l 

185 

3,154,396, 7oo Ils m. 

l 

T.ransport 1,305,899,000 l 3,154,396,700 
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3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
:6. Råvaror och material samt förädling (förslags-

anslag) ................................. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
VIII kap.: 14,455,000. 

IX. Patronfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ......................... . 
5. Byggnads- och inventar~ekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
16. Råvaror och material samt förädling (förslags-

anslag) ................................. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
IX kap.: 20,553,000. 

X. Gevärsfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventar~ekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
6. Råmaterial och förädling (förslagsanslag) .. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 
X kap.: 15,015,000. 

60,000 
50,000 

600,000 

12,000,000 
15,000 

280,000 
300,000 

60,000 

698,000 
45,000 
50,000 
40,000 l 

l 

360,000 l 

19,000,000 
20,000 
70,000 

180,000 
90,000 

1,150,000 
40,000 
60,000 
40,000 

250,000 
13,000,000 

5,000 
80,000 

340,000 
50,000 

--~-------~~~~~~---------! :Transport 1,3ti4,832,000 l 3,154,396,700 
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XI. KMl!omaibriken. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags--

anslag) ................................. . 
(Engångsutgift 100,000.) 

6. A11betskostnader och <förnödenheter (förslags-
anslag) ................................. . 

7. Kostnader för materialprovning och experi-
ment (.förslagsanslag) . . .................. . 

8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Amortering ('förslagsanslag) ............... . 
11. Ränta å dri'ftkapitalet (förslagsanslag) 

XI kap.: 14,315,000. 

XII. LaddningS!Verimtaden. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag) .................................. . 
(Engångsutgift 7 O, 000.) 

6. A11betskostnader och förnödenheter (förslags-
anslag) ................................. . 

7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter .......................... . 
9. Amorteringar (,förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
XII kap.: 2,932,000. 

XIII. FlygmMikillislfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel . . ...................... . 

1,010,000 
75,000 

250,000 

50,000 l 

250,000 

12,000,000 

150,000 
20,000 

150,000 
290,000 l 
70,000 l 

752,000 
25,000 
30,000 
20,000 

195,000 

1,750,000 
5,000 

40,000 
100,000 

15,000 

l 
2,578,000 

100,000 
210,000 

50,000 
--~-------~~~~~~---------1 Transport 1,375,017,000 f 3,154,396,700 

18 
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5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-
anslag) ................................. . 

6. Råmateria~ och förädling (förslagsanslag) .. 
7. Skadestånd Iför olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Kostnader för materiaLprovning och experi-

ment (förslagsanslag) ..................... . 
9. Diverse utgifter .......................... . 

10. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
11. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XIII kap.: 34,933,000. 

XIV. Skeppsvarvet. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (.förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader ,(förslags-

anslag) ................................. . 
6. Råmaterial oeh aDbetskostnader (förslagsan-

·slag) .................................... . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (·förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftbpitalet (förslagsanslag) ..... . 
11. Elektricitetsverkets å Sveaborg utgifter (för-

slagsanslag) ............................. . 
12. Garnisonens i HeLsingfors utgifter :1\ör far-

tygstrafik (förslagsanslag) ................ . 
XIV kap.: 11,465,000. 

150,000 
30,000,000 

20,000 

250,000 
300,000 

1,050,000 
225,000 

950,000 
5,000 

30,000 
30,000 l 

l 
150,000 l 

i 
l 

6,800,000 l 
30,000 l 
15,000 l 

105,000 l 
50,000 l 

2,100,000 l 
l 
l 

1,200,000 i 

i 
l 

XV. ArmelliS skrädderi. l 

l. Avlöningar . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 153,,600 l 
2. Resekostnader 1(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . 6,000 l 
3. Kontorsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 l 
4. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
5. Byggnads- och inventadekostnader (förslags- l' 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 
6. Arbetslöner, drift- och förvaltningskostnader / 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 l 

Transport 1,421,001,600 l 3,154,396,700 
l 
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7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) . . . 5,000 l 
8. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 ! 

9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) . . . . . . 12,000 i 
XV kap.: 2,551,600. 

VIII-XV kaip.: 116,219,600. 

S t a t e n s ö v r i g a a f f ä r s v e r k s a m h e t. 

xvr. Margarinfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Kontorsutgifter .......................... . 
3. Dispositionsmedel ........................ . 
4. Byggnads- och inventariekostnader ......... . 
5. Anskaffning och förädling av råvaror samt 

försäljning av produkter (förslagsanslag) .. 
6. skadestånd för olycksfall. (förslagsaDJSlag) .. 
7. Diverse utgifter ......................... . 
8. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XVI kap.: 11,480,000. 

XVII. Stat1sråde1ls tryckeri. 

l. Avlöningar (förslagsans'lag) ............... . 
2. Arbetslöner, material och driftkostnader (för-

s'lagsanslag) ............................. . 
3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pensioner ................. . 
5. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) ... . 
6. Värme, lyse och drivkraft (förslagsanslag) 
7. Anskaffning av maskiner (förslagsanslag) .. 

(Engångsutgift 300,000.) 
8. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XVII kap.: 10,653,000. 

234,000 
28,000 

5,000 
150,000 

10,800,000 
2,000 

10,000 
91,000 

160,000 

728,000 

8,600,000 
110,000 

10,000 
5,000 

250,000 
600,000 

260,000 
90,000 

3,154,396, 700 

l 

--~------~~~~~~---------\ Transport 1,443,161,600 ! 3,154,396,700 
l 
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XVIII. OfficielJl:a tidningen. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
3. Tryckning och papper (förslagsanslag) ..... . 
4. Diverse utgifter ......................... . 

XVIII kap.: 581,800. 

XIX. Lantmät·erisrtyrelsens stentryckeri. 

L Personalens avlöningar (förslagsanslag) .... 
2. Material och arbetsredskap (förslag.sa:nslag) .. 
3. Diver.se utgifter ......................... . 
4. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XIX kap.: 856,900. 
XVI-XIX kap.: 23,571,700. 

statens skogsbushållning. 
XX. Forsrtstyre1sen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pensioner ................. . 
5. Expensmedel ............................ . 
6. Generaldirektörens dispositionsmedel ....... . 
7. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) 
8. Tryckningskostnader ..................... . 

XX kap.: 4,080,200. 

185,500 
1'3,300 

350,000 
33,000 

520,000 
250,000 
50,000 
11,800 
25,100 

3,197,300 
200,000 
231,200 

15,700 
125,000 

6,000 
125,000 
180,000 

XXI. Revirlörvaltningen och revirens ekon!Omi. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt biträdande forstmästare ....... . 
3. Revirkassörernas arvoden och provisioner (för-

slagsanslag) ............................. . 
4. Resekostnader och dagtraktamenten (förslags-

anslag) .................................. . 
5. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 

16,716,200 
938,800 

730,000 

4,500,000 
1,500,000 

Transport 1,473,065,500 l 3,154,396,700 
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6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner .................. . 
8. Distriktskontorens ex;pensmedel ............ . 
9. Hyra, värme och lyse vid distriktskontoren 

(förslagsanslag) ......................... . 
10. Inspektion av skogshushållningen ......... . 
11. Ämbetsbostäder .......................... . 
12. .Stämpling, kubering och utleverering av virke 

(förslagsanslag) ......................... . 
13. iSkogsvård och -skydd samt massuttorknings-

arbeten (reservationsanslag) .............. . 
14. Uppgående av rår och lantmäteriförrättningar 

(förslagsanslag) .......................... . 
15. Kostnader för tilLsyn över slkogsavverkningar, 

avsedda att påföras köpare av skogsprodukter 
(förslagsanslag) ......................... . 

16. Leverans av virke från statens skogar (för-
slagsanslag) ............................. . 

17. Underhåll av sta,tens, forstförvaltningen till-
skiftade väglotter (förslagsanslag) ......... . 

18. Skatter och övriga avgifter för skogsmarker 
(förslagsanslag) . . ........................ . 

19. Diverse utgifter ......................... . 
20. Anslag för vid affärsverksamheten förekom-

mande extra behov ....................... . 
21 . .Särskilda utgifter vid forstförvaltningen, till 

lantbruksministeriets förfogande ........... . 
22. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXI kap.: 191,539,100. 

1,371,100 
745,000 l 

80,000 

117,600 
700,400 

1,200,000 

4,500,000 

34,300,000 

30,000 

1,600,000 

110,000,000 

375,000 

11,000,000 
900,000 

125,000 

100,000 
10,000 

XXII. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. 

l. Avlöningar vid försöksområdena ......... . 
2. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. skogsvård och -skydd samt mossuttorkning å 

försöksområden ( reserva tionsa,nslag) ....... . 
5. Leverans av trävaror samt försöksområdenas 

ekonomi (förslagsanslag) ................. . 
6. Ränta å dr~ftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXII kap.: 2,943,700. 
XX-XXII kap.: 198,563,000. 

480,800 
24,900 
20,000 

700,000 

1,706,000 
12,000 

--,T=-r-a-n-sp_o_r_t_1.,...,...,.64..,.,3"",-.,...16.,...,3,....,3,...0,....0--'-j -3-,1-5-4,-39-6-. 7-uo-1 



142 

18 Ht. 

1937 Rd. - U. B. - Prop. N:o 65. 

Tran:sport 1,643,163,300 3,154,396,700 

statens lanthushållning. 
XXIII. Fångvårdsrväs,endets lägenheter. 

l. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensi<>ner (förslagsanslag) ................ . 
3. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsut.gifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXIII kap.: 8,136,000. 

XXIV. MedicinaJ.verkets lägenheter. 

l. Avlöningar (förs1agsanslag) ............... . 
2. Pensioner (förslagsanslag) ................ . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XXIV kap.: ·929,000. 

XXV. Laintbruks,styrelsens lägenhet·er. 

l. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensioner (förslagsanslag) ................ . 
3. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXV ika]).: 18,959,500. 

XXVI. Socialm.intsteriets lägenheter. 

l. Avlöningar ( förslag1sanslag) ............... . 
2. Pensioner (förslagsanslag) ................ . 
3 . .Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXVI kap.: 1,847,100. 
XXIII-XXVI kap.: 29,871,600. 

1,150,000 
10,000 

5,000 
6,904,000 

67,000 

420,000 
3,000 
1,000 

485,000 
20,000 

8,460,000 
254,000 

93,000 
9,640,000 

512,500 

388,500 
5,000 
5,000 

1,418,600 

30,000 l 

l 
Utgifterna för statens affärsföretag, sko- l 

gar och jo11dlägenheter 18 H t.: Summa 1,·673,034,900 l 

Egentliga utgifter 
3,154,396, 700. l 

Transport \ 3,154.396.700 
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Kapital utgifter. 

Transport l 3,164,396,700 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Placeringar i statens affårsV'erksamhet, skogshushållning 
och Jordlägenheter. 

Till ministeriet för inrikesärendena hörande förvaltningsgrenar. 

l. Byggande av ett häststall å Halila sanatorium (reservations-
anslag) ............................................. · .. 

2. Reparation och utvidgning av fähusbyggnaden å Niuvan-
niemi sjukhus (reservationsanslag) ..................... . 

1-2: 410,000. 

Tt1l försvarsministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

3. Kompletteringsarbeten och tbostadsbyggnader vid krutfabri-
ken (reservationsanslag) ............................... . 

4. Bostadsbyggna:der samt tlillbyggnadsarbeten å Slllledjan vid 
gevärsfabriken (reservationsanslag) ..................... . 

3-4: 5,242,000. 

Till lantbruksministeriet hörande förvaltningsgre:nar·. 

5. Inköp av jord för statens skogshushållning (reservations-
anslag) .............................................. . 

6. Byggande av tjänstebostäder åt forstfö1waltningens skogs-
arbetsledare (reservationsanslag) ....................... . 

7. Förbättrande av trafik- och transportförhållandena å sta-
tens marker .......................................... . 

8. Förnyelsekostnader å lantbruksstyrelsen underlydande lä-
genheter ............................................. . 

5-8: 16,000,000. 

Till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbe
tena hörande förvaltningsgrenar. 

9. Nya järruvägsbyggnader (reservationsanslag) ........... . 
10. Komplettering av järnvägarnas rörliga materiel (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
11. Nybyggnads- och förnyelsearbeten å färdiga banor (reser-

160,000 

250,000 

'2,762,000 

2,480,000 • 

10,000,000 

2,000,000 

3,200,000 

800,000 

66,000,000 

40,000,000 

vationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,000,000 
1 

1'2. Nybyggnads- och förnyelsearbeten vid statsjärnvägarnas 1 

huvudverkstäder (reservationsanslag) ............. _· _· ._._._·_·-+---5-00,000 l 
Transport l 3,333,548, 700 
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Transport 3,333,548,700 

13. Nybyggnads- oclh förnyelsearbeten i statsjärnvägarnas trä
varurörelse ( reserva tiousanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

14. Arbetsmaskiner, automolbiler m. m. vid de färdiga banorna 
(reservationsanslag) ................................... . 

15. Arbetsmaskiner m. m. vid statsjärnvägarnas huvudverkstä-
der (reservationsanslag) ............................... . 

16. Arbetsmaskiner m. m. rv1d statsjärnvägarnas trävarurörelse 
{ reservationsansla.g) ................................... . 

17. Nytt post- och telegrafhus i Helsingfors (reserv a tiansanslag) 
18. Anskaffning av hus för post- o0h telegrafanstalter (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
19. Anska.ffande av postvagnar titl post- o<fu t~legrafverket (re-

servationsanslag) ..................................... . 
20. Post- och telegrafverkets automobiler, övriga mekaniska 

transportmedel och arbetsmaskiner (reservationsanslag) .... 
21. Förnyelse oeh förbättring av telefon- och telegrafanläggnin-

gar, ledningar och kablar (reservationsanslag) ............ , 
22. Utvidgning av telefonnätet (reservationsanslag) .......... l 
23. Tel~fonkabel mellan Finland och Sverige (reservationsan- l 

slag) ................................................ . 
24. Anskaf,fning av bostadsvagnar och dressiner till post- och 

telegrafverket ,(resel'vationsanslag) ..................... . 
25. Anska~fning. av inventari'er :m det nya post- och telegraf- l 

huset 1 Helsmgfors (reservatwnsanslag) .................. 1 

26. Reglering och automatisering av telefoninrättningarna i 
Imatra trakten (reservationsanslag) ................... . 

27. Förnyelse- och reparationsarbeten å Saima kanal (reserva-
tionsanslag) . . ........................................ . 

28. F·ördju,pning av .farleden K'llopio-Iisalmi (reservations-
anslag) .............................................. . 

29. Förnyelse av slussportarna i Juojärvi kanal (reservations-
anslag) .............................................. . 

9-29: 238,808,000. 

Till socialministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

30. Uppförande av en ladugårdsbyggnad å Niittymäki til:l Käyrä 
skyddshem hörande utgård (reservationsans1ag) ......... . 

30: 150,000. 
I :kap.: 260,610,000. 

236,000 

3,450,000 

1,700,000 

850,000 

15,000,000 

1,230,000 

972,000 

2,430,000 

10,240,000 

23,200,000 

10,000,000 

200,000 

3,000,000 

1,100,000 

5,000,000 

2,000,000 

700,000 

150,000 

Transport \ 3,415,006,700 
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Transport 

II. Understödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

l. Byggnadslån för privata lantbruksläroanstalter ......... . 
(Engångsutgift 400,000.) 

2. Lån för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) ..... . 
3. Lån för täckdikningsarbeten (reservationsanslag) ....... . 
4. Lån åt lantbruksekonomiska produktionsinrättningar, till 

statsrådets förfogande (reservationsanslag) .............. . 
5. Lån för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) ... . 
6. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings- och byggnadsar

beten för koloniisa tionsverksamheten ( res·ervationsanslag) 
1-6: 28,650,000. 

Till socialministeriet hörande förvaltningsgrenar. 
7. Byggnadslån för förbättrande av bostadsförhållandena på 

landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 
7: 3,000,000. 

II kap.: 31,650,000. 

III. Amortering av statsskuld. 

Utländsk skuld. 
l. 11889 ärs 3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
2. 1895 års 3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
3. 1898 års 3% lån, amortering (förslagsanslag) ........... . 
4. 1901 års ,3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
5. 1903 års 3 1

/ 2 % }ån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
6. 1923 års 3 1f2 % lån, amortering ....................... . 
7. 1923 års 6 % 1lån, amortering ......................... . 
8. 1923 års 5 % lån, amortering ......................... . 
9. 1934 års 4lf2 %·1ån, amortering ....................... . 

10. 1935 års 4 % rån, amortering ......................... . 
1-10: 144,794,600. 

Inhemsk skuld. 

l 
l 

11. L~morterin~ av det obligationslån, som upptagits för ersätt-/i 
nmg av krigsskador ................................... . 

12. Hos Enso-Gutzeit 0./Y. upptaget lån, amortering . . . . . . . . ! 

13. Inlösen av det för smugglingens bekämpande upptagna lånet l 
1934 års 5 1f2 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . J 

1935 års 5 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1 

1936 års 4 1;2 % obligationslån, amortering ............. . 
17. 1936 års andra 4 lj2 % obligationslån, amortering ........ . 

14. 
15. 
16. 

145 

l 3,415,006, 700 
1 

19 H t. 

1,550,000 ! 

11,000,000 

600,000 

400,000 

15,000,000 ' 

100,000 : 

3,000,000 

6,219,000 
121,700 

182,100 
84,400 
29,100 

4,031,000 
22,986,300 

2,828,900 
16,312,100 

92,000,000 

1,137,900 

9,130,000 
20,000,000 
1,405,000 

7,050,000 

5,260,000 
10,190,000 

Transport 'i 3,645,624,200 

19 
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19 Ht. Transport 3,645,624,200 

20 Ht. 

\ 18. 1937 års 4 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000,000 
19. Obligationslånet för betalning av Finlands Hy;poteksförenings 

gamla avdelnings lån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,333,400 · 
11~19: 77,506,300. 

Inlösen av äldre oförmånliga statslån. 

20. Inlösen av äldre oförmånliga statslån (reservationsanslag) 
20: 5,000,000. 

III kap.: 227,300,900. 

IV. överföringar till fonder utom stat. 

l. Överföring till ålderdoms- och invaliditetsförsäkringsfonden , 
(försl3!gsanslag) ...................................... . 

2. Överföring till konjunkturfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
3. Överföring till statens rederifond ....................... . 

IV kap.: 274,265,000. 

V. Arbetldöshertell!S lindrande. 

l. Inkomstbringande kapitalutgifter för arbetslöshetens lind- , 
rande, till statsrådets förfogande (förslagsanslag) ....... . 

v kap.: 18,000,000. 
19 Ht.: 811,825,900. 

Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Grunda.nskaiffni.ngar. 

Förvaltningsgrenar, hörande t,az ministeriet för inrikesärendena. 

l. Förnyande vid vissa sjukhus av inventarier, köksapparater 
o~h läkarinstrument samt anskaffning av röntgenapparater 
och inventarier (reservationsanslag) ................... . 

2. Anskaffning av motorfordon 'åt polismyndigheterna ..... . 
3. Anskaffning av motortbåtar åt sjöbevakningsväsendet och 

5,000,000 

54,265,000 
200,000,000 ; 

20,000,000 

18,000,000 

4,200,000 

1,200,000 

polismyndigheterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 
·------,----------Transport 3,972,622,600 
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Transport 

4. Anskaffning av en flygmaskin åt sjöbevakningsväsendet .. 
5. Anskaffning av radioapparater och radioanordningar för 

sjöbevakningsväsendet o0h polismyndigheterna ........... . 
6. Anskaffning av fallskärmar till sjöbevakningsväsendets flyg-

maskiner ............................................. . 
7. Anskaffning av \brandredskap åt gränsbevakningsavdelnin-

garna .................. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1-7: 7,800,000. 

Förvaltningsgrena1·, hörande till försvar·sministeriet. 

8. Anskaffning av motorfordon för försvarsväsendet ....... . 
9. Försvarsväsendets grundarrskaffningar (reservationsanslag) 

10. Inköp och expropriation av jordområden för .försvarsväsen-
det ( förs·lagsanslag) ................................... . 

11. Anskaffning av brandredskap och alarmanordningar för för-
svarsväsendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

12. Anskaffning av röntgenapparater till försvarsväsendet (re-
servationsanslag) ..................................... . 

13. Anska:ffning av ett fartyg för försvarsväsendet (reserva-
tionsanslag) .......................................... . 

8-13: 217,500,000. 

Förvaltningsgr·enar, hörande till undervisningsministeriet. 

14. Inredning av Helsingfors universitets utvidgade huvudbygg-
nad (reservationsanslag) ............................... . 

15. Anskaffning av forsknings- och undervisningsmateriel samt 
inventarier till Helsingfors universitets inrättningar (reser-
•vationsanslag) ........................................ . 

16. Inredning av skolloka'ler ............................... . 

17. 

18. 

19. 

20. 

14-16: 1,202,700. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantbr·uksministeriet. 

Inlösen av Lounais-'Suomen Savialueen Maamieskoulu be-
nämnda lantmannaskola till staten ..................... . 
Grundarrskaffningar till lantbruksstyrelsen underlydande in-
rättningar ........................................... . 
Anskaffning av inventarier till lantbruksförsöksanstalter och 
försöksstationerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Inköp av en lägenhet för :~erä-Pohjola försöksstation ...... l 
17-20. 4,971,000. 

Transport 1 

147 

l 
3,972,622,600 l 20 Ht. 

l 
1,000,000 i 

! 
l 

200,000 l 
i 

100,000 l 
l 

100,000 l 
l 

l 

700,000 l 
210,000,000 l 

i 
l 

3,000,000 l 

300,000 l 
l 

l 
500,000 l 

l 

l 
3,000,000 l 

l 

l 

500,000 l 

l 
400,000 l 
.302,700 ! 

l 

i 
l 

3,810,000 i 
l 
i 

500,000 i 

l 
161,000 l 
500,000 l 

l 

4,197,696,300 : 
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Transport 4,197,696,300 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för kommunikations-
väsendet och allmänna arbetena. 

21. Komplettering av väg- o0h vattenbyggnadsstyrelsens maski-
ner, ti'll ministeriets förfogande (reserv a tiousanslag) 5,000,000 

21: 5,000,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels- och indttstt·iministeriet. 

22. Anskaffning av undervisningssamlingar och -materialier till 
Tekniska högskolans lantmäteriavdelning (reservationsanslag) 75,000 

23. Anskaffning av la:boratoriematedel till tekniska läroverket i : 
Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ', 575,000 . 

24. Anskaffning av 'laboratoriemateriel till industriskolan i Vi- ; 
iborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,000 

22-24: 842,000. 
I kap.: 237,315,700. 

II. Nybyggnader. 

Föt-valtningsgrenar, hörande till justitieministet·iet. 

l. Uppförande av Sukeva centralfängelse (reservationsanslag) 
2. Uppförande av Riihimäki centralfängelse (reservationsan-

slag) ................................................ . 
3. Åbo centralfängelses tjänstermannabyggnad (reservationsan-

slag) ................................................ . 
1-3: 1,525,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för inrikesärendena. 

4. Up,pförande av länssjukhuset i Uleåborg (reservationsanslag) 
5. Uppförande av en lbarnavdelning vid allmänna sjukhuset i 

Helsingfors (reservationsanslag) ....................... . 
6. Projekterings- och ritningsarbeten för allmänna sjukhusets i 

Helsingfors oftalmologiska avdelning (reservaJtionsanslag) .. 
7. Utvidgning av den i samband med centralsjukhus-et i Åbo 

-verkande sjukskösterskolans hus (reservationsanslag) ..... . 
8. Förnyande av värme-, vatten- och avloppsledningarna samt 

de elektriska ledningarna vid länssjukhuset i Viborg (reser-
'Vationsanslag) . . ...................................... . 

9. Iståndsättande av kvinnoavdelningarna och sköterskornas 
bostäder vid Lappviks sjukhus (reservationsanslag) ..... . 

10. Iståndsättande av och tinbyggnader till distriktssjukhus-
byggnaderna (reserv a tiousanslag) . . .................... . 

11. Uppförande av Kolari sjukstuga (reservationsanslag) ..... . 
12. Uppförande av polishäkten på landsbygden (reservations-

anslag) .............................................. . 

Transport 1 

670,000 

685,000 

170,000 

5,000,000 

5,000,000 

400,000 

2,500,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 

400,000 

1,000,000 

4,221,363,300 
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l 
Transport l 4,22UJ63,300 20 Ht. 

l 

13. 
14. 
15. 

Bostäder åt gränsbevakningen (reservationsanslag) ........ i 
Kasernlbyggnaderna i Salmi (reservationsanslag) . . . . . . . . l 
Repa:at~ons- och änd~ingsarheten i länsstyrelsens i Tavaste- l 
hus lan hus (reservatwnsanslag) ....................... . 

16. Förnyande av lantränteriets i Nylands län kassavalv 
4---16: 21,430,500. 

Fö1·valtningsg1·enar, hörande till finansministeriet. 

17. Nybyggnade:r vid gränsen mot Sverige (reservationsanslag) 
17: 350,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvarsministeriet. 

18. Henomgående reparations- och ombyggnadsarbeten å mili-
tära byggnader (reservationsanslag) ................... . 

19. Särskilda byggnadsarbeten (reservationsanslag) ......... . 
18--19: 19,200,000. 

Förvaltningsg1·enar, hörande till unde1·visningsministeriet. 

20. Nybyggnader ,för den hö~sta agrikultur-forstvetenskapliga 
undervisningens behov (reservationsanslag) ............. . 

21. Utarbetande av ritningar till nybyggnad för universitetets 
allmänna bibliotek (reservationsanslag) ................. . 

22. InråJttande av centralvärmeledningsanordningar i huset 
N:o 5 vid Snellmansgatan (reservationsanslag) ......... . 

23. Rep.arrution :av botaniska ·trädgårdens växthus ........... . 
1 24. •Inlösen av svenska mellanskolans i Gamlakarleby gård ... . 

25. Inlösen av gården Kyrkogatan •6 för Helsingin ty.ttölukio .. 
' 26. Fredrikshamns samlyceums nya hus (reservationsanslag) .. 

27. Till- och ombyggnadsarbeten vid finska ,flickskolan i Åbo 
(reservationsanslag) .................................. . 

28. Iståndsättande av Raumo lyceums gårdsplan ............. . 
' 29. Till:byggnad .till Sor.tavala seminarium (reservationsanslag) 

30. TiUbyggnad till Heinola seminarium (reservationsanslag) .. 
31. Folkskalebyggnaderna i Petsamo (reservationsanslag) .... 

20-31: 25,770,500. 

2,000,000 

2,500,000 

520,000 

110,500 

350,000 

16,700,000 

2,500,000 

15,000,000 

540,000 

500,000 l 
58,000 l 

172,500 l 
1,000,000 l 
2,500,000 l 

1,020,000 l 
220,000 l 

1,912,000 l 
1,500,000 l 
1,348,000 t 

i 
! 

----~~---------Transport 4,271,814,300 l 
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Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruksrninisteriet. 

! 32. Ny'byggna:d för lantmä:teriJkontoret i S :.t Michels län (reser-
vationsanslag) ....................................... . 

33. Inrättande av en ny små!brukarskola i Rovaniemi (reserva-
tionsanslag) .......................................... , 

3'1:. Nybyggnader å lantbruksstyrelsen under·lydande inrättningar 
35. Nybyggnader vid lantbruksförsöksanstalten och .försökssta-

tionerna (reservationsanslag) .......................... . 
36. Byggnadsa·rbeten å Viks och lVIalmgårds lägenheter (reserva-

tionsanslag) ......................................... . 
37. Nybyggnads- och reparationsarbeten å forstskolorna (reser-

vationsanslag) ....................................... . 
38. Nyby~gnad vid forstve.tenskapliga forskningsanstalten (re-

servationsanslag) ..................................... . 
32-38: 12,84:5,000. 

Pö1·valtningsgrenar, hörande till rninisteriet för kontrnunikations
väsendet och allrnänna arbetena. 

39. Upp.för&nde av förrådsmagasin och reparationsverkstäder 
för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (reservationsanslag) .. 

·!0. Administrations- och driftsbyggnader vid ,flygstationen i i 

Helsingfors (reservationsanslag) ....................... . 
39--40: 4,980,000. 

Fö1·valtningsgrenar, hörande till handels- och industr·iministeriet. 
41. Uppförande av tekniska högskolans byggnadslaboratorier 

(reservationsanslag) .................................. . 
42. Byggnad för Vasa industriskola (1·eservationsanslag) ..... . 
c13. Reparationsarbeten i s:tatens hamnar (reservationsanslag) .. 
44. Hamnarbeten vid lotsplatser och fyra:r (.reservationsanslag) 
45. Farledsbelysningens rörbättrande (reservationsanslag) ... . 
46. Anskaffning 'av en ekolodningsapparat .................. . 
4 7. Anskaffning a v radiotelefoner ......................... . 
48. Förnyelsearbeten å telefonlinjer (reservationsanslag) ..... . 
49. Anska:Hning av en telefon.reparationsbåt ................ . 
50. Byggande av fiskarfyrar .............................. . 

41-50: 6,390,000. 

Fö1·valtningsgrenar, hö1·ande till socialministeriet. 
51. Uppfö.rande a.v ett elevhem vid Pe.rnasaari uppfostringsan-

stal t (reserv a tiousanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
52. Upp.förande av vårdanstalter för alkoholister (reser.vrutions-

anslag) 
51-52: 4,488,000. 

II kap.: 96,979,000. 

900,000 

1,000,000 

425,000 

3,580,000 

2,200,000 

740,000 

4,0GO,OOO 

610,000 

4,370,000 

2,000,000 

2,000,000 
166,000 

310,000 
1,190,000 

120,000 

189,000 

175,000 
190,000 
50,000 

1,200,000 

3,288,000 

Transport 4,300,517,300 l 
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Transport l 4,300,517,300 120 Ht. 

III. Särski~da. aJlmänna. arbeten. 

Förvaltningsgrenar, hörande till justitieministeriet. 

l. Utförande av kolonisationsa:vbeten med fångarbetskraft (re-
servatiosanslag) ....................................... . 

1: 4,500,000. 

Pörvaltningsgrenar, hörande till lantbruksministe1·iet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservationsanslag) 
2: 2,850,000. 

För·vnltningsgren{l;r, hörande till ministeriet för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena. 

3. Väg- och brobyggnadsal'lbeten (reservationsanslag) ....... . 
4. Understöd ·för byggande av en ibro över Färjsundet (reser-

vationsaoolag) . . ...................................... . 
5. Iståndsättande av tidigare landsvägar, vilka bestämts att 

övertagas i statens vård ( reserva tiousanslag) ........... . 
6. Upprensning av älvar (reservationsanslag) .............. . 
7. V a ttenibyggnadsal'lbeten ( reserva tiousanslag) ............. . 

3-7: 109,408,000. 
III kap.: 116,'758,000. 

IV. Arbetslöshetens lmd.ra.nde. 

l. Icke inkomstbringande ka.pitalutgifter för arbetslöshetens / 
lindrande, till statsrådets förfogande (förslagsanslag) l 

l 

IV kap.: 18,000,000. t 

20 Ht.: 469,052,700. l 
K~rupiltalutgifter 

1,280,878,600. l 
U;tgif~erna.s totwlbe·lop·p i 

4,500,000 ! 

2,850,000 ; 

96,648,000 •. 

700,000 l 
l 

2,500,000 l 
6,000,000 l 
3,560,000 l 

l 
l 

l 
l 
l 
i 

18,000,000 l 

i 

! 4,435,275,300. l 
~----~---------Summa) 4,435,275,300 l 

Helsingfors den 17 november 1937. 
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I äJrendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Tarkka
nen, ledamöterna Aattela, V. Annala, Fu
ruhjelm, :M. Hannula, Harvala, Hirvensalo, 
Hästbacka, Kuusisto, Le'htokoski, 'Lep
pälä, Lohi, ?.ioilanen, Pilppula, Rantala, 

Salmenoja, Soini, Turkia, Welling och VBs
terinen samt suppleanterna Bryggari, 
Hiltunen1 Honka, Hu1ttinen, Joukanen, 
Junes, Paasonen, Peltonen, Syrjä1ä, Tu01·ila 
och Österholm. 
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Reservationer. 

Enär vi icke i alla punkter kunnat för
ena oss om de av utskottet fattwde beslu
ten, få vi i det .följande framföra vår av
vikande ståndpunkt. 

5 H t. II: 1. Avlöningar. Med beak
tande av en dellegationschefers stora repre
sentationskostnader borde till deras orts
förhöjningar liksom även till legations
sekreterarnas vid dessa beskickningar orts
förhöjningar göras ett större tillägg än vad 
utskottet föreslagit, vallför vi vördsamt 
föreslå, 

att momentet måtte godkännas i 
enlighet med regm·ingens proposition 
och under detsam11w återinföras 
144,000 mark. 

15 H t. II: nytt moment. Förhöjning av 
i1~-nehavarnas av statstjänst och -befattning 
avlöningar. Vid handläggningen av rege
ringens proposition har det i utskottet 
framgätt, att, trots att regeringen i en del 
punkter föreslagit löneförhöjningar, stora 
missförhållanden fortfarande komma ,a,tt 
förefinnas i innehavarnas av tjänst och 
befattning avlöning. Utskottet föreslår 
visserligen avhjälpande av de värsta av 
dem, men det har ej haft möjligt att skrida 
till en allmän och detaljerad granskning 
av lönerna. En sådan uppgift kräver be
redning i regerirrlgen. Enlig;t vår åsikt har 
dock den snabba stegringen i levnadskost
naderna till den grad försvårat de till de 
mellanliggande avlöningsklasserna hörande 
innehavarnas av .tjänst eller befattning ut
komst, att en ;partiell fö1~bättring av deras 
avlöningar borde genomföras redan från 

I. 

·början av ~nästa år. Dessutom ha vi iakt
tagit, att inom flere förvaltningsgrenar 
kvinnliga befattningshavare stannat i 'lägre 
avlöningsklasser än de manliga, ehuru de
ras kompetens och de tjänsteåligganden de 
fullgöra äro fullt jämförliga med de 
andras. På det att dessa orättvisor i de 
kvinnliga befattnings·havarnas avlöningar 
bleve rättade ·redan från början av nästa 
år och för en förhöjning med en avlönings
klass av avlöningarna för de löntagare, 
vil~a til1höra avlöningsklasserna 19,500-
30,000 mark men vilka icke hliovit delaktiga 
av den nyligen företagna löneförhöjningen, 
föreslå vi, med hänvisning till rdgsm. 
Frietsch' m. fl. finansmotion n: o 4, 

att i 15 lit. II kap. undm· ett nytt 
moment måtte ~tpptagas 20 miljone1· 
rna r k. 

20 H t. III: 3. Väg- och brobyggnads
arbeten (reservationsanslag). Såsom moti
veringen i rdgsm. Jutilas m. fl. finansmo
tion n:o 149 ger vi·d handen, har .trafiken 
å landsvägen Heinola-Jyväskylä starkt 
ökats. I synnerhet efter det jär.nvägen till 
Heinola blev ·färdig, har transporten av 
trävaror och linjebiltrafiken ökats till den 
grad, att den å detta ·landsvägsavsnitt ,före
fintliga färjan över Oravikivi sund icke 
mer tillgodoser de nuvarande trafikibeho
ven. Ri~sdagen godkände under senaste 
vår,session en hemställan om upptagwnde 
av ett anslag i statsförslaget för år 193R 
för uppförande av en bro över detta sund. 
Då regeringen emellertid icke beaktat 
denna hemställan, föres,lå vi med hänvis-

20 
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ning till rdgsm. Jutilas m.d'l. ovannämnda 
motion, 

att under momentet måtte anteck-

Helsingfors den 17 november 1937. 

Maneli Hannula. 

nas 800,000 mark för uppförande av 
en b·ro över Oravikivi sund på lands
vägen H einola-J yväskylä. 

Helena Syrjälä. 

Om denna .reservation förena v1 oss, så vitt den gäller 5 H t. II: l. 

Kaap~o Moilanen. Aarne Honka. 

Förenar mig om ovanstående reservation, såvitt den berör 20 H t. III: 3. 

Då man mer ingående skärskådar före
liggande budgetförslag, framträder med 
all .tydlighet, att de flesta .t:i:lläggsanslag för 
år 1938 beviljats för landets östra och 
norra delar. Detta missförhållande har ,till 
någon del blivit rätta.t under hll'dgeHör
shvgets behandling i utskottet, men icke i 
tillfredsställande utsträckning, varför jag 
medelst denna reservation nödgas cfram
ställa några smärre ändringsförslag. 

Under budgetförslagets behandling i ut
skottet har jag i flere punkter haft .en av
vikande mening beträffande de tillägg, som 
regeringen gjort till årets budget och be
träffande de tillägg, som statsutskottet in
fört uti betänkandet, men anser jag det 
lönlönst att framställa förslag om minsk
ningar, då reger~ngens budgetförslag av 
allt att döma är väl pansrat. J ag in
skränker mig därför ,till att göra några 
smärre tilläggsförslag, som grunda sig på 
inlämnade finansmotioner. 

7 Ht. 

Kap. XIII mom. 1. Provinsial- och di
striktsläkare, avlöningm·. För avlönande av 

II. 

Karup~o Huittinen. 

en distr~ktsläkare för Kor.po, Houtskär, 
Iniö m. ,fl. kommuner har upptagits 48,000 
mark. 

Då distriktsläkare på andra orter med 
t. o. m. lättare skötta distrikt, såsom på 
öarna i Finska viken, ha en grundlön av 
57,000 mark, har jag ansett att nu ifråga
varande ~läkares ~lön tbort höjas. J ag före
slår ,förty, 

att Riksdagen undm· detta moment 
måtte upptaga 4,500 mark som löne
tillskott för avlönande av distrikts
läkaren i Korpa, H outskär, Iniö 
m. fl. kommuner. 

11 Ht. 

Kap. VIII morn. 13. Jordbruksskolor. 
Under hänvisning till de synpunkter, som 
ingå uti finansmotionen n:o 62 rörande 
förhöjt anslag för Eriksgårds svenska 
lantbruksskola, föreslår jag, 

att Riksdagen måtte höja anslaget 
för Eriksgårds lantbruksskola med 
26,000 mark. 
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Kap. XIII rnom. 3. Fiskerinär-ingens 
främjande. För att kunna •förbättra av
sättningsmöjligheterna för fiskhandeln i 
vårt land erfordrades även, att fisktrans
porten förbättras, främst genom anskaff
ning a:v härför lämpliga lastbilar. Under 
hänvisning til<l motiveringen i finansmo
tionen n: o 86 föreslår jag förty, 

att Riksdagen unde1· detta rnament 
måtte upptaga 50,000 mark till lant
bruksstyrelsens förfogande för för
bättrande av fisktransporten. 

20 Ht. 
Kap. II mom. 50. Byggande av fiske

fyrar. Såsom av finansmotionen n:o 84 
framgår, är fiskarbefolkningen, särskilt på 
den österbottniska kusten, utsatt :för stora 
risker och faror på grund a v höstmörker 
och stormar. För att minska dessa faror 
vore det av stort värde, att fiskefyrar 
skulle byggas i något större omfa.ttning än 
regeringen föreslagit. På anförda grunder 
föreslår jag· förty, 

att Riksdagen för· byggande av 
fiskefyrar måtte höja anslaget u·nder 
detta moment rned 50,000 mark. 

]{ap. Il: Nytt rnmn.: Fördjupning och 
förbättring av N on· s kär· s lotshamn. Så
som av finansmotionen n: o 161 framgår, 
är det nödvändigt att för in- och utfarten 
till V asa hamn .på Norrskärs holme finnes 
en lotshamn, varifrån lotsarna kunna be
tjäna såväl inkommande som utgående ·far
tyg. Men detta är, som även i motionen 
framhålles, icke möjligt, utan att Norr
skärs lotshamn förbättras. Med hänsyn till 
den stora in~ och utförsel, som årEgen går 
genom Vasa hamnar, anser under·tecknad, 
att för tryggande av sjöfarten på Vasa 
h3!mnar ifrågavarande lotshamn bör ut
byggas. Med hänvisning ,till motiveringen 
i nämnda motion föreslår jag, 

att Riksdagen under ett nytt mo
ment måtte upptaga ett anslag av 

.110,000 mark för fördJupning och 
förbättring av N orrskär·s lots hamn. 

statsutskottet har vid behandlingen av 
vägmotionerna gått hårdhänt tillväga, ty 
ingen av de egentliga vägmotionerna har 
blivit godkänd, trots att framställningar 
gjorts av olika initiativtagare eller deras 
i'ör·eträdare i utskottet. Dock är det av 
vikt att rikta uppmäi<ksamheten på några 
av de vägmotioner, som äro av den bety
delse, att de borde godkännas redan 
detta år. 

Finansmotionen n: o 102 angående anvi
sande av anslag för byggande av en väg 
mellan Hangö inre och yttre hamn. Såsom 
av motionen fmmgår, äro nämnda Hangö 
hamnar statens. 1\fellan dessa båda ham
nar, den inre och den yttre, har icke lett 
någon väg, som på ett tillfredsställande 
sätt skulle förmedlat kommunikationen mel
lan hamnarna. Detta måste anses vara en 
brist i trafikförhållandena på sagda ort, 
en brist, som staten redan tidigare hade 
bort avlägsna, s;ynnerligast som väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen även ansett denna 
väg av behovet på:kallad. Med hänvisning 
till den motivering, som ingår uti nämnda 
motion, föreslår jag, 

att Riksdagen 1tnder kap. III 
rnom. 3 för byggande av en väg 
mellan H a ng ö inre och yttre hamnar 
måtte upptaga 370,000 mark. 

.B~inansmotion n: o 106 angående anvi
sande av anslag för vägförbättringsarbeten 
å landsvägen V asa-Jwkobstad-Gamlwkar
leby, inom Larsmo och Öja kommuner. Re
dan senaste år hade väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen givit sitt förord för ett väg
byggnadsanslag inom Larsmo och Öja kom
muner, vars behövlighet detta år särskilt 
understrukits på grund av det dåliga skick, 
i vilket vägen nu befinner sig. Med hän-
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visning till motiveringen uti nämnda mo
tion föreslår jag, 

att Riksdagen under kap. III 
mom. 3 för vägförbättringar inom 
Larsmo och Öja kommuner måtte 
upptaga ett anslag av 250,000 mark. 

Finansmotionen n: o 107 angående anvi
sande av anslag för byggande av landsvä
gen Grönvik-Replot. Såsom av motionen 
framgår, har öbefolkningen svårt att ernå 
förbindelse med fastlandet, då landnings
bryggor saknas och landsvägen på ingen
dera 8idan är dragen ända fram till sun
dets smalaste ställe. På de skäl, som an
föras uti nämnda motions motivering, hade 
anslag bort upptagas för ifrågavarande än
damål, varför jag föreslår, 

att Riksdagen nnder kap. III 

Helsingfors den 17 november 1937. 

mom. 3 för byggande av G1·önvik-
Replot landsväg måtte UP1>taga 
275,000 ma1·k. 

]'inansmotionen n: o 175 angående anvi
sande av anslag för upprensning av Vörå 
älv. Enligt senatens beslut av den 4 de
cember 1908 är staten förpliktad att tillse, 
att älven icke får tillslammas av lössliten 
jord. På grund härav och med hänvis
ning till det, som anförts uti förenämnda 
motion, föreslår jag, 

att Riksdagen under kap. III 
mom. 6 måtte upptaga ett anslag av 
60,000 mark fö1· upprensning av 
Vörå älv. 

J. E. Hästbacka. 

Om förslagen i ovanstående reservation förena sig: 

Ragnar Furuhjelm. John ö-sterhoil.m. 

Vi förena oss om undertecknarens av motionen åsikt till den del, som berör för
djupningen av Norrskärs lotshamn. 

Aarne Honlka. L. O. Hirvensalo. 
Kaapro Moilan:en. Vi[<ho Annala. 

Vi förena oss om reservationen till den striktsläkare i Korpo, Houtskär, Iniö m. fl. 
del densamma gäller avlönande av en di- kommuner. 

Kaa.pro Moilanen. Aa.rne Hon~ka. 

III. 

9 H t. l: 1. G1·undlöner. Regeringens 
proposition angående omorganisation av 
den högsta ledningen vid försvarsväsendet 
för uppnående av en större centralisation 
måste anses ha träffat det riktiga. Emel-

lertid har det icke föreslagits, att centrali
sationen skulle genomföras i den utsträck
ning det vore nödvändigt, i det att skydds
kårsinstitutionen och en del av generalsta
ben icke falla under densamma. X ven be-
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träffande dessa borde i framtiden en när
mare centralisation företagas. 

Utskottet har på grundvalen av ett en
skilt initiativ föreslagit, att vid krigs-eko
nomisim avdelningens industribyrå och i 
industridistrikten måtte inrättas flere 
tjänster och befattningar. Då vi anse, att 
det ankommer på regeringen att inrätta 
nya tjänster och befattningar, enär rege
ringen - såsom med säkerhet kan förmo
das - noggrant övervägt de ifrågavarande 
tjänsternas och befattningarnas inrät
tande, men i detta fall dock icke ansett 
sig kunna framställa förslag därom, kunna 
vi icke omfatta utskottets beslut. På ovan 
anförda grunder föreslå vi, 

att ft·ån momentet måtte avdragas 
det anslag av 291,000 rnw·k, som an
tecknats för inrättande av de av ut
skottet fö1·eslagna -4 ingenjörstjän
sterna samt 1 registrators- och 1 
ka.nslisttjänst och befattning. 

.9 H t. II: 1. Gnmdlöner. Av de av ut
skottet föreslagna nya tjänsterna höra till 
detta moment de för industridistrikten av
sedda 5 majors- och 5 ingenjörstjänsterna, 
envar med en grundlön av 52,500 mark. 
På ovan anförda grunder föreslå vi, 

att från momentet måtte avdragas 
det anslag av 525,000 mark, som an
tecknats för inrättande av de av ut
skottet föreslagna 5 ma.fors- och 5 
ingen .först jänsterna. 

.9 H t. X: 1. Kaserners och övriga bygg
naders å1·sreparation (reservationsanslag). 
På av regeringen anförda skäl anse vi, att 
utskottet icke haft orsak att höja anslaget, 
varför vi föreslå, 

att från momentet måtte avdragas 
2,000,000 mark. 

.9 Ht. XIII kap. Särskilda anslag. I det 
utskottet avböjt rdgsm. V. Annalas m. fl. 
fin. mot. n: o 20 angående anvisande av an-

slag för frihetskämparnas deltagande i de 
festligheter, som anordnas i huvudstaden 
den 16 maj 1938, fäster utskottet i sin mo
tivering regeringens uppmärksamhet vid 
anorduandet av sagda festligheter. Då 
statsmakten enligt vår åsikt icke har skäl 
att understöda deltagande i festligheter, 
föreslå vi, 

att sista meningen i andra stycket 
i kapitlets motivering, begynnande 
med orden: ,Utskottet anser emeller
tid o. s. v." måtte uteslutas. 

9 lit. XIV: 1. Avlöningar. I strid med 
regeringens proposition har utskottet känn
bart höjt de högre skyddsl}årstjänstemän
nens löner. Härtill har dock icke förefun
nits tillräckligt skäl, ty flere av dessa 
tjänstemän vid skyddskåren kunna icke på 
grund av vare sig arbetets art eller kompe
tens jämställas med motsvarande tjänste
män inom armen. Då dessutom icke ens 
skyddskårernas huvudstab under tiden för 
beredningen av regeringens proposition an
gående statsförslaget gjort förslag om de 
av utskottet nu företagna löneförhöjnin
garna och då vi anse, att en lönereglering 
lämpligare kan genomföras av regeringen, 
föreslå vi, 

att från momentet måtte avdragas 
det anslag av 463,500 mark, som an
tecknats för den av utskottet före
slagna löneförhöjningen för 6 avdel
ningschefsadjointer, 2 militärinspek
törer, 26 militärinstruktörer och 69 
kretschef er. 

9 Ht. XIV: 9. Understöd åt skydds
truppsskyddskårer. skyddskårsorganisatio
nens årliga utgifter ha redan ökats så kraf
tigt, att det icke förefunnes någon anled
ning att ytterligare öka dem. Regeringens 
förslag om understöd åt skyddstruppsskydds
kårer innebär, att ett nytt moment åter 
införes, vilket vi icke kunna understöda. 
Det är oskäligt, att staten bekostar bekläd-
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na:d och utrustning åt förmögna skyddskå
rister, som knappast annars deltaga i 
skyddskårsarbetet än vid festligheter och 
parader. Ett dylikt förfarande är ägnat 
att väcka berättigad förtrytelse bland 
mindrebemedlade medborgare, vilka av sina 
små inkomster komma att i form av skat
ter erlägga en del även för skyddskårsut
gifterna. Vi föreslå därför, 

att anslaget under momentet, 
1,000,000 mark, måtte uteslutas. 

15 Ht. II kap. Särskilda anslag. Under 
detta kapitel har utskottet vid handläggnin
gen av rdgsm. Ikonens m. fl. fin. mot. 
n: o 3 angående anvisande av anslag för ut
givande av ersättning för i Ryssland kvar
bliven egendom godkänt en kläm, vilken 
vi icke anse ha träffat det riktiga. Därest 
Riksdagen skulle godkänna ifrågavarande 
kläm, innebure detta, att regeringen finge 
ett så arbetsdrygt uppdrag, att de kostna
der detta komme att medföra säkerligen 
icke skulle motsvara det resultat man med 
den undersökning klämmen föreskriver 
eftersträvar, för såvitt en resultatrik ut
redning av denna ersättningsfråga över
huvud ens är möjlig. Vi föreslå förty, 

att ur utskottets betänkande under 
detta kapitel fjärde stycket och den 
därtill anslutna klämmen måtte ute
slutas samt att i dessas sälle måtte 
uttalas: 

I statsförslaget för innevarande år har 
reserverats 300,000 mark att utdelas åt de 
nödställda finska medborgare, vilkas egen
dom kvarblivit i Ryssland. Vid utfärdan
det av bestämmelser om detta anslags för
delning har regeringen, som samtidigt be
handlade den i statsutskottets betänkande 
med anledning av regeringens proposition 
angående statsförslaget för år 1937 in
gående hemställningen om ärendets vidare 
undersökning, ansett, att nämnda hemstäl
lan ej givit anledning till vidare åtgärder. 

Förty, och då redan inemot 20 år förflutit, 
sedan egendomen gått förlorad, och det 
sålunda ej förefaller att finnas möjlig·het 
att på ett tillfredsställande sätt ordna er
sättningen, har motionen avböjts. 

15 H t. V: 3. Understöd åt norm Fin
lands befolkning för lindrande av den 
tunga, som tlppkmnmer genom spannmåls
tullen (engångsutgift). Enär vi fortfa
rande äro av den åsikten, att den genom 
spannmålstullen uppkommande tungan 
borde lindras även annorstädes än i norra 
Finland, och då dessutom verkstållandet av 
understödets utdelning, vilket sker på 
grundvalen av statsbeskattningen, möjlig
gör, att måhända även sådana familjer, 
som befinna sig i god ekonomisk ställning, 
bliva delaktiga av understödet, föreslå vi, 

att i motiveringen i det ovan
nämnda momentet måtte uttalas: 

Enligt Riksdagens åsikt borde statsrådet 
taga under omprövning, i vilken mån un
derstöd av anslaget under detta moment 
kunde utdelas även annorstädes i landet 
än i norra ]'inland samt åt andra kommu
ner, som äro i samma ställning, som de, 
vilka blivit delaktiga i den första utdel
ningen av sagda understöd. På det att 
det bleve möjligt att utdela understödet å 
ett vidare område, borde det tilldelas en
dast sådana mindre bemedlade familjer, 
som hava att försörja barn under 16 år, 
och där familjens huvudsakliga försörjares 
skattbara inkomst vid kommunalbeskattnin
gen icke överstiger 6,000 mark om året. 

.16 H t. Il: 4. Extram·dinarie pensioner 
åt icke arbetsföra och medellösa frontmän 
från frihetskriget (nytt). Vid behandlin
gen av rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n: o 13, rdgsm. Pilppulas m. fl. fin. mot. 
n: o 14 och rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. 
n: o 15 har utskottet å detta moment an
tecknat ett nytt anslag av 3,000,000 mark 
för erläggande av ifrågavarande pensioner. 
Då vi likväl icke kunna förena oss om detta 



Reservationer. 159 

av utskottets majoritet på grundvalen av 
motionerna fattade beslut, föreslå vi, 

att det å momentet upptagna an
slaget av 3,000,000 mark måtte ute
slutas och att- andra stycket i den 
av utskottet föreslagna motiveringen 
ntåtte erhålla följande lydelse: 

Då erläggarrdet av de i motionen före
slagna pensionerna sannolikt skulle leda till 
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Mauno Pekkala. 
Hugo Aattela. 
Yrjö Welling. 
O. Peltonen. 
Matti Turkia. 

en fortgående ökning av de anslag, som 
användas för detta ändamål, och till be
viljande av alltjämt nya privilegier åt allt 
större kretsar, vilket icke kunde undgå att 
hos andra i samma ställning varande, vilka 
även äro i behov av samhällets stöd, väcka 
bitterhet och då därjämte den undersök
ning regeringen verkställt beträffande 
frontmännens ställning ännu icke avslutats, 
ha ifrågavarande motioner avböjts. 

Aino Lehtokoski. 
Aug. Kuusisto. 
Viljo Rantala. 
P. Salmenoja. 
Kaarlo Harvala. 

IV. 

18 H t. II: 1. Då riksdagen godkände 
statsförslaget för år 1937, ökade den det
samma med ett helopp av över 8 rmiilj. 
mark i det syftet, att vid försvarsväsendet 
och skyddskåren tjänstgörande måtte 
kunna beviljas uniformsbidrag, åt office
rare och med dem jämförliga 1,500 mark 
om året samt åt underibefäl och dä1~med 

jämfö:diga 1,200 mark om året. Detta mo
tiverades i synnerhet därmed, att alla öv
riga, vilka äro skyldiga att hålla sig med 
uniform, redan erhålla ifrågavarande bi
drag. 

•Stationskar lsförmännen och sta tianskar
larna äro enligt reglementet skyldiga att 
hålla sig med uniform, men erhålla icke 
något uniformsbidrag. För avlägsnande 
av detta missförhållande ha vi föreslagit, 
att även dem måtte beviljas ifrågavarande 
bidrag, enär det icke torde vara riksdagens 
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mening, att dessa grupper med små löner 
skulle befinna sig i en undantagsSitällning. 
Ehuru utskottet medgiver, att det vore av 
nöden, att uniformsbidrag beviljades, har 
det avböjt finansmotionen med den moti
veringen, att det ankommer på regeringen 
at.t taga initiativ i ett dylikt ärende. Då 
fråga är om ett :alldeles klart anslag, vilket 
dessutom noggrant kan beräknas, och •riks
dagen genom att bevilja detsamma kan !kor
rigera ett allmänt medgivet miss,förhål
lande, torde det icke vara behövligt att in
vänta regeringens åtgärder i saken. 

Med hänvisning till det ovan anförda och 
:motiveringen i finansmotionen n: o 8 före
slå vi vördsamt, 

att under 18 H t. Il: 1 måtte an
tecknas 1,455,500 mark för erläg
gande av uniformsbidrag åt stations
krtrlsfönnän och stationskarlar. 

Armas Paasonen. Onni Peltonen. Aarne Honka. 
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20 Ht. III kap. På de grunder, som 
anförts i den till 1936 års riksdag in
lämnade hemställningsmotionen n: o 147, 
föreslå vi vördsamt, 

att i 20 I-lt. III kap. undm· ett 
nytt moment måtte antecknas ett an-
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v. 

slag av 300,000 mark för verkstäl
lande av en undersökning av de 
kostnadet·, som skulle föranledas av, 
att farleden Varkaus-Kuopio upp
muddrades till ett djup, motsva
·rande de nya dimensionerna i Saima 
kanal. 

Annas .Paasonen. Onni Hiltunen. L. O. Hirvensalo. 

VI. 

1.1 Ht. XV kap. 4 mom. En ända
målsenlig undervisning i huslig eko
nomi, som omfattar alla medborgarkret
sar, har vid sidan av löneförhöjningarna 
en stor betydelse :för folknäringens !förbätt
rande. Då detta arbete i brist på under
stöd från statens sida de senaste åren 
icke kunnat utföras i tillnärmelsevis alla 
större konsumtionscentra, föreslå vi, hän
visande till motiveringen i rdgsm. Sillan
pääs m. fl. motion n: o 66, 

att å 11 H t. XV: 4 måtte anteck
nas ett tillägg av 100,000 mark föt· 
understödande av kommttn(l,l t·ådgiv
ning i huslig ekonomi. 
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Aino Lehtokoski. 
Matti Turlda. 

14 H t. XX kap.· nytt mom. Koloni
sationsträdgårdsverksamheten har bland 
den mindrebemedlade befolkningen den 
största betydelse ur social och uppfost
ringssynpunkt. Därför anse vi det även 
nödvändigt, att ifrågavarande verksamhet 
understödes bl. a. på det sätt i rdgsm. 
Motsärantas m. fl. motion föreslås. Vi 
föreslå förty, hänvisande till motiveringen 

förenämnda motion n: o 72, 

att å 14 Ht. XX kap. måtte undet· 
ett nytt moment upptagas ett anslag 
av 100,000 rnark för inrättande av 
en byggnadslånefond för Suomen 
siirtolapuutarhaliitto benämnda för
bund. 

P. Salmenoja. 
Hugo E. Aattela. 

VII. 

Regeringen har redan under ,flere års 
tid av anslagen under oli!ka moment i ut
giftsstaten beviljat underSitöd åt flere so
cialdemokratiska föreningar och organisa-

tioncr, såsom åt Suomen sosialidemo.kraat
tinen työläisnaisliitto benämnda förbund, 
Finlands socialdemokratiska nykterhetsför
bund, Arbetarnas bildningsförbund och 
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Arbetarnas idrottsfövbund. Enär det en
iigt vår åsikt är orätt, att :statsmedel an
vändas :till partipolitiska ändamål, före
slå vi, 

att i allmänna motiveringen inta
ges följande nya stycke: 

Utskottet, som fäst uppmärksamhet vid, 
att det blivit sed att stöda socialdemokra
tiska partiets verksamhet genom att bevilja 
statsbidrag åt vissa inom partiet verk
samma organisa1tioner, anser det nödvän
digt att påpeka, att Regeringen noggrant 
övervakar, a1tt statsmedel ej beviljas sådana 
föreningar eller organisationer, som kon
staterats tjäna .partipolitiska syften. 

9 H t. XIV: 7. Anskaffning av bekläd
nad och utrustning åt skyddsMrerna, till 
statsrådets förfogande. Enär ammunition 
och gevärspatroner allt fortfarande, med 
anledning av brist på nödiga anslag kun
nat tilldelas skyddskårerna i så liten 
mängd, att det oundvikligen ikommit att 
försvåra skyddskårernas militära utbild
ning, vilken man speciellt nu borde draga 
försorg om, är det nödvändigt, att detta 
missförhållande snarast möjligt blir av
hjälpt. Med stöd av det ovananförda och 
med hänvisning till motiveringen till fi
nansmotionen n: o 19 föreslå vi, 

att anslaget 1wder· momentet ökas 
med 4,000,000 mark. 

10 Ht. VI: 26. statsbidrag åt privata 
skolor (förslagsanslag). Då grunderna •för 
privatskolornas statsunderstöd ej åndrats, 
trots at.t ti1l följd av stegringen i den all
männa prisnivån skolornas kostnader med 
avseende å nödvändiga utgifter för repara
tioner och undervisningsmateriel o. d. avse
värt stigit, föreslå vi, med beaktande 
bl. a. av, a1tt ·anslagen ·för statens lärdoms
skolor •för dessa ändamål måst kännbart 
ökas och med hänvisning ,till motiveringen 

' till finansmotionen n:o 35, 

att anslaget under momentet ökas 

med 2,000,000 mark och att i uwti
veringen säges: 

Under momentet har antecknats ett till
Jägg av 2,000,000 mark att av statsrådet 
fördelas enligt antalet klasser såsom 
.ti1läggsunderstöd åt skolorna för •bestri
dande av nödvändiga utgifter för repara
tioner och undervisningsmateriel, samt till 
lättnader i terminsavgifterna för mindre 
bemedlade elever. 

10 H t. XIV: 3. Understödjande av 
idrotts- och gymnastikorganisationm· (nytt). 
Under detta moment har antecknats ett 
anslag av 750,000 mark för understödjande 
av idrotts- och gymna:stikorganisationer. 
Enär en del av detta anslag enligt regerin
gens proposition skall tiUdelas Arbetamas 
Idrottsförbund, som vid en officiell under
sökning har konstaterats vara en organisa
tion av politisk natur, föreslå vi, att ,föl
jande stycke :fogas till motiveringen: 

enär Arbetarnas idrottsförbund 
ha1· konstaterats bedriva partipolitisk 
verksamhet, bör understöd ur ansla
get icke tilldelas detta förbund. 

10 H t. XV: 4. Diverse utgifter. Rege
ringen har under detta moment ställt 12,000 
mark till disposition för främjande av Fin
lands Fredsförbunds verksamhet, och ut
skottet har ytterligare på grund av rdgsm. 
Stenwalls m. fl. motion för samma ändamål 
antecknat ett tillägg av 13,000 mark. Enär 
fredsförbundets verksamhet uttryckligen 
innebär ett försvagande av försvarsviljan 

riket, föreslå vi, 

att från anslaget under m'Omentet 
måtte avdragas 25,000 mark 

och att i motiveringen måtte uttalas: 

Ur momentet har uteslutits det för främ
jande av Finlands Fredsförbunds verksam
het avsedda anslaget. 

21 
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11 H t. X: 1. Avlöningar. :M:ed hänvis
ning till motiveringen i finansmotionen 
n: o 7 föreslå vi, 

att undm· momentet måtte anteck
nas ett tillägg av 77 4,000 mark; 

samt att i motiveringen måtte uttalas: 

Under momentet har antecknats ett till
låg gav 774,000 mark för inrättande av 
fyra nya biträdande lantbruksingenjörs
tjänster, därav 2 av högre och 2 av lägre 
avlöningsklass samt 20 nya byggmästar
tjänster, därav 10 äldre och 10 yngre. 

11 H t. X: 5. Statens bidrag till kostna
derna för markförbättringsarbeten (re
servationsanslag). Markförbättringsarbe
tena ha under de senaste åren hopat sig 
till den grad, att enligt uppgift av fack
myndigheterna för deras utförande skulle 
erfordras under år 1938 inalles cirka 60 
miljoner mark. För dessa ändamål har 
regeringen under detta moment föreslagit 
beviljande av 20 miljoner mark samt under 
19 H t. II: 2 11 miljoner mark, och har 
utskottet icke gjort några tillägg i dessa 
punkter. Enär det för markförbättrings
arbeten reserverade anslaget av 31 miljo
ner mark icke på långt när kan anses till
fyllest, föreslå vi med hänvisning till fin. 
mot. n:o 77, 

att under momentet måtte an
tecknas ett tillägg av 3,000,000 mark. 

11 H t. XV: 4. Främjande av trädgårds
skötseln och huslig ekonomi. Då under 
detta moment, med beaktande av det av 
utskottet gjorda tillägget, beviljats 25,000 
mark åt Snomen sosialidemokraattinen työ
läisnaisliitto benämnda förbund, vilket, 
såsom av namnet framår, utgör en ren 
partiorganisation, tjänar ett dylikt anslag 
otvivelaktigt även partiets politiska syfte
mål. Emedan vi anse det oriktigt, att ett 

partis verksamhet understödes med statens 
medel, föreslå vi, 

att det för sagda ändamål reser
verade anslaget måtte uteslutas 1o· 

momentet. 

11 H t. XV: 26. Odlingsparcellverksam
heten (reservationsanslag). Enär odlings
parcellverksamheten visat sig såsom preven
tiv vårdmetod ytterst effektiv och i mo
raliskt hänseende för vederbörande familjer 
mer uppryckande än fattigvården, i synner
het på grund därav, att densamma upp
muntrar dessa familjer till på eget initiativ 
baserad verksamhet, borde denna verksam
het i synnerhet i form av barnunderstöd 
för odlingsverksamhet utvecklas därhän, att 
ett större antal mindrebemedlade och barn
rika familjer på landsbygden kunde syssel
sättas med densamma. Med hänvisning till 
det ovanstående samt till motiveringen i 
fin. mot. n: o 79 föreslå vi, 

att 'Under momentet måtte an
tecknas ett tillägg av 3,000,000 mark. 

16 Ht. II: 4. Evtraordinarie pensioner 
åt icke arbetsföra och medellösa frontmän 
från frihetskriget. Utskottet har under 
detta moment antecknat 3,000,000 mark. 
Då man beaktar det stora antal frontmän, 
som äro i oundgängligt behov av hjälp, är 
anslaget alldelas otillrä0kligt. Enligt den 
undersökning försvarsministeriet vm~kställt 
genom skyddskårernas förmedling utgör an
talet frontmän, som utöver dem, vilka re
dan erhålla understöd ur det för invalider 
anvisade anslaget, äro i behov av under
stöd, i runt tal 5,000, av vilka 4,000 äro 
sådana gifta personer, som äro nödsakade 
att underhålla minderåriga barn. Därest 
understödet beräknas så lågt, att det ut
ginge med endast 250 mark per frontman, 
som bör understödas, skulle för ändamålet 
erfordras 15,000,000 mark. Då det av ut
skottet anvisade anslaget utgör endast en 
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femtedel härav, är fördelningen av det
samma ägnat att väcka missnöje och att 
upprätthålla en fortsatt bitterhet bland de 
män, vilka för sin egen del icke dagtingade, 
då fosterlandet måste räddas från under
gång. Med hänvisning till det ovan an
förda och till motiveringen T fin. mot. 
n :o 13 föreslå vi, 

att undet· momentet måtte anteck
nas ett tillägg av 12,000,000 mark. 

19 Ht. Il: 2. Lån för jordförbättrings
.a1·beten (reservationsanslag). Med hänvis
ning till vad ovan anförts (11 Ht. X: 5) 
och till motiveringen i finansmotionen 
n: o 77 föreslå vi, 

att under momentet måtte anteck
nas ett tillägg av 4,000,000 mark. 

20 H t. I: 9. Försvarsväsendets grund
.anskaffningar (reservationsanslag). Grund
.anskaffningsanslaget i regeringens propo
sition, vilket av utskottet ej ändrats, är 
detsamma som de föregående åren ehuru 
man för denna penningsumma, med anled-
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Vilho Annala. 

ning av prisstegring·arna, endast kan få 
2 j 3 av den mängd försvarsförnödenheter 
och beväpning, som för samma summa hit
tills kunnat anskaffas. Under sådana om
ständigheter har anslaget med avseende å 
sin köpkraft minskats under en tid, då det 
tvärtom borde ha avsevärt ökats, om man 
ej vill leda nationen därhän, att den i 
farans stund är oförmögen att försvara 
sig. Då man speciellt tager i beaktande den 
upprörande erfarenheten man fått av nu
tidens krig, att folk, som icke är berett att 
avvärja flyganfall, i stor utsträckning ut
lämnar även civilbefolkningen till under
gång, så bör vid grundarrskaffningarna 
alldeles särskild uppmärksamhet fästas vid 
utvecklandet av vårt luftvärn. Detta 
är likväl icke möjligt, om ej tillräck
liga anslag reserveras för ändamålet. Med 
hänvisning till det ovanstående och till 
motiveringen till finansmotionen n: o 16, 
föreslå vi, 

att anslaget under momentet ökas 
med 90,000,000 mark för stärkande 
av försvarsväsendets luftvärn. 

Pauli Tuorila. 

VIII. 

20 H t. Il: 45. Utskottet har här hand
lagt rdgsm. V. Annalas m. fl. fin. mot. 
n: o 165 .angående anvisande av anslag för 
öppnande av en farled för motorbåtar ge
nom undervattensgrunden från norra si
dan av Seitskär till stranden av Seitskär 
by och avböjt densamma utan motivering. 
Befolkningen å denna avlägset belägna 
utö lever i synnerligen svåra ekonomiska 
förhållanden. Öbornas enda näringsfång 
försvåras av den omständigheten, att fiske-

båtarna icke kunna färdas från byn direkt 
ut till havet, utan till och med små motor
båtar måste göra en omväg på flere kilo
meter för att nå fiskeplatserna. Detta vål
lar tidsförlust och ökar bränslekostnaderna 
:Eör dessa fiskare, som ha att kämpa mot 
ständiga ekonomiska svårigheter. Då un
dersökningar verkställts rörande öppnande 
av en farled och kostnadsberäkningarna ut
visa, att för ändamålet erfordras endast 
90,000 mark, föreslå vi, 
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att nnder 20 H t. II: 45 måtte 
upptagas 90,000 11wrk för öppnande 
av en farled för motorbåtar från 
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Vilho Annala. 
Aarne Honka. 
Antti Junes. 
J uhani Leppälä. 
Ragnar Furuhjelm. 

Seitskiir by genom nndervattens
grunden till 1W1Tct sidan. 

Pauli Tuorila. 
L. O. Hirvensalo. 
J. E. Hästbacka. 
Kaapro Moilanen. 
Kaapro Huittinen. 

IX. 

9 H t. VII: 2. Skjutför·nödenhetet· och 
sprängämnen. Regeringen uttalar i sin 
motivering till detta moment, att priset på 
den materiel och de förnödenheter, som 
skola betalas med anslaget under detta mo
ment, stigit med i medeltal 20 procent. 
Regeringen har dock icke höjt anslaget i 
enlighet med sin motivering utan föreslår 
ett tillägg av endast 1,500,000 mark. Då 
detta anslag även tidigare varit otillräck
ligt och tillståndet till följd av anslagets 
knapphet allmer förvärras, föreslå vi, 

att under 9 H t. VII: 2 måtte an
tecknas ett tillägg av 800,000 mark. 

10 lit. XIV: 3. Understödjande av 
idrotts- och gymnastikorganisationer. Man 
torde vara ense därom, att staten bör taga 
del i de kostnader anorduandet av världs
mästerskapstävlingarna i skidlöpning för
orsakar vederbörande organisationer. Även 
regeringen har erkänt detta, men den Ull

derstödsmetod den föreslagit, försäljning 
av jubileumsfrimärken till förhöjt pris, 
har enligt vår åsikt icke träffat det rik
tiga, enär inkomster icke på denna väg 
kunna erhållas, då man är i det mest trän
gande behov av medel för täckande av ut
gifterna och emedan beloppet av de in
komster, som härigenom inflyta, icke kunna 
på förhand med säkerhet beräknas. 

statsunderstödet för täckande av de 
nämnda kostnaderna bör ordnas sålunda, 
att medlen stå till de organisationers dispo
sition, vilka omhänderha tävlingarna, före 
dessas början. staten kan nog själv an
vända de inkomster sagda frimärken in
bringa, varför utgivandet av märkena icke 
är utan nytta, även om understödet utgåves 
i annan form. 

Då landets värdighet kräver, att organi
sationen av de nämnda tävlingarna genom
föres så klanderfritt som möjligt, föreslå 
vi med hänvisning till rdgsm. Lehtonens 
m. fl. fin. mot. n:o 59. 

att under· 10 H t. XIV: 3 måtte 
upptagas ett anslag av 800,000 mark, 
varav 540,000 mark skulle utgivas 
åt Lahden liiihtoseura r·. y. be
nämnda förening för anordnande av 
världsmästerskapstävlingarna i skid
löpning år 1938; samt 260,000 mark 
åt Finlands Skidförbund r. f. såsom 
understöd för annordnande av Inter
nationella skidförbundets kongress 
och förberedande av världsmäster
skapstävlingarna i skidlöpning. 

10 lit. XV: 4. Diverse tdgifter. Enär 
vi anse, att Finlands fredsförbunds verk
samhet icke varit av den art, att det vore 



skäl att 1mderstöda densamma med stats
medel, föreslå vi, 

att från 10 H t. XV: 4 måtte av
dragas såväl det av regeringen före
slagna understödet av 12,000 mark 
åt F'inlctnds fredsförbund som det 
av statsutskottet därtill fogade till
lägget av 13,000 mark elle1· inalles 
25,000 mar·k. 

11 H t. XVI: 1:2. Löseskillingar, arvoden 
och kostnader, som föranledes av tvångs
lösen i enlighet med kolonisationslagen (re
servationsanslag). Ehuru tvångsinlösnings
principen införts i kolonisationslagen av 
den 6 oktober 1936, förekomma vid dess 
tillämpning i praktiken, såsom av 2 och 
10 §§ i lagen framgår, så avsevärda in
skränkningar, att dess betydelse i kolonisa
tionsverksamheten redan av denna orsak 
måste bliva ytterst oväsentlig. Enligt vår 
åsikt är det vid sådant förhållande icke 
förenligt med den ifrågavarande lagens 
anda, att under 11 H t. XVI: 12 i stats
förslaget upptages ett så betydande belopp 
som 20 miljoner mark såsom löseskilling, 
som föranledes av tvångslösen av jord för 
kolonisationsändamål, enär det skulle tyda 
på att man vid anskaffningen av jord för 
för kolonisationsändamål önskar giva 
tvångsinlösningsförfarandet en större ver
kan än vad lagen och lagens anda förut
sätta. 

Därjämte förefaller det synnerligen san
nolikt, att de av lagen förutsatta rätt in
vecklade tvångsinlösningsförfarandet åtmin
stone icke under det första året kan ord
nas så, att det ifrågavarande beloppet 
kunde utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. 
Då dessutom behovet av kolonisationsjord 
för närvarande avsevärt minskats, varför 
det ytterst lätt åtminstone till största de
len kan tillgodoses med jord, som på frivil
lighetens väg anskaffas för kolonisations
ändamål, och då ytterligare kolonisations-

165 

J'onden för ändamålet disponerar över cirka 
30 miljoner mark, föreslå vi, 

att anslaget under 11 H t. XV I 
kap. 12 mom. måtte minskas med 
10,000,000 mark. 

13 H t. XI: 3. Statsbidrag åt handels
instit1tt och -skolor. Handelsinstitutens 
verksamhet och statens förhållande till dem 
ha ordnats genom förordningarna den 28 
januari 1904 och den 5 juli 1906, vilka 
fortfarande äro gällande. Med stöd av den 
förstnämnda förordningen hade handels
institutens statsbidrag före världskriget 
ordnats så, att handelsinstituten av staten 
erhöllo 80 %, J1andelsskolorna 75% och 
handelsbiträdesskolorna 50 % av sina år
liga kostnader, av vilka de influtna elev
avgifterna hade avdragits. Då vårt mynt
värde under kriget och senare nedgick, 
steg handelsinstitutens statsunderstöd icke 
på långt när i samma proportion som ned
gången i penningvärdet skulle förutsatt. 
År 1932 begynte statsbidraget dock ånyo 
minskas, så att handelsinstituten år 1934 
erhöllo 40.9 %, handelsskolorna 41.s% och 
handelsbiträdesskolorna 28.1 % av sina ut
gifter. Sedermera har statsbidraget i nå
gon mån stigit, och år 1936 utgjorde han
delsinstitutens statsbidrag 50 %, handels
skolornas 46.1 % och handelsbiträdesskolor
nas 32.5 %. Det är alltså ännu långt till 
de statsbidrag handelsläroanstalterna åt
njöto före inflationen. Samtidigt som den 
sammanlagda summan av medel, som be
viljats för yrkesutbildningen enligt statens 
officiella statistik från läsåret 1910-1911 
till läsåret 1934-1935 stigit 19.s gånger, 
har handelsinstitutens statsbidrag under 
samma period stigit endast 4.2 gånger, 
handelsskolornas 5.4 gånger och handelsbi
trädesskolornas 9.9 gånger. Härav fram
går, i vilken betryckt ställning handelslä
roverken råkat vid fastställarrdet av stats
bidraget. Det innebär, att handelsläroan
stalternas ekonomiska ställning i hela lan-
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det under vårt lands självständighet varit 
mycket svår och är i trängande behov av 
förbättring. 

Vi föreslå därför, 

att under 13 H t. XI: 3 måtte an
tecknas ett tillägg av 300,000 mark. 

16 Ht. II: 4. Extraordinarie pensionet·. 
Då det anslag av 3,000,000 mark utskottet 
antecknat under detta moment till pensio
ner åt icke arbetsföra och medellösa front
män från frihetskriget är alltför litet för 
sitt ändamål, föreslå vi med hänvisning 
till rdgsm. Horellis m. fl. fin. mot. n: o 15, 

att under momentet måtte anvisas 
10,000,000 mark till extraordinarie 
pensioner åt icke arbetsföra och me
dellösa frontmän från frihetskriget. 

18 Ilt. I: 1, II: 1, III: 1 och IV: 1. .ilv
löningal". Då riksdagen senaste höst bevil
jade 20,000,000 mark för förbättrande av 
innehavarnas av statstjänst och -befattning 
avlöningar från och med början av detta 
år, var det redan på förhand klart, att 
med ett så litet anslag icke ens alla de 
missförhållanden kunde avlägsnas, med 
vilka avlöningssystemet var behä-ftat, för 
att icke ens tala därom, att anslaget skulle 
förslå till att ersätta innehavama av tjänst 
och befattning för de extra kostnader den 
'()avbrutet stigande prisnivån åsamkat dem. 
Sålunda fann även riksdagen det nödvän
digt att bevilja 12.5 miljoner mark för 
förhöjning av de befattningshavares av 
lägre avlöningsklass löner, vilkas ställning 
t:ill följd av de senaste prisstegringarna 
blivit fullkomligt öhållbar och vilka även 
:förty voro mest i behov av en löneförhöj
ning. Men enär stegringen i levnadskost
naderna berör samtliga grupper av tjänste
män, hade det varit naturligt, att regerin
gen skulle fortsatt den sålunda påbörjade 
förbättringen av avlöningarna, så att även 
de innehavare av tjänst och befattning, 
vilka icke blivit delaktiga av de tvenne 

senaste förhöjningarna, skulle erhållit en 
förbättring i sina lönevillkor. Då en del 
grupper av tjänstemän redan innevarande 
år hade blivit delaktiga av de beviljade 
löneförhöjningarna, hade för förbättrande 
av de återståendes löner icke erfordrats så 
stora belopp, att statens tillgångar icke 
skulle tillåtit det. Sålunda hade t. ex. på 
järnvägarnas andel för detta ändamål kom
mit endast cirka 8 miljoner mark. Regerin
gen föreslår i sin proposition angående 
statsförslaget för nästa år inalles endast 
13,523,550 mark till förhöjning av alla in
nehavares av statstjänst och -befattning av
löningar. I vissa detaljer har statsutskottet 
visserligen med anledning av uppenbara 
inkonsekvenser och direkta felaktigheter 
gjort några tillägg till regeringens propo
sition, men även med beaktande av dem 
har ännu icke en allmän löneförhöjning 
skett och såväl regeringens förslag till löne
förhöjningar som statsutskottets i dem vid
tagna anspråkslösa ökningar utgöra endast 
ett lappverk i det gällande avlöningssyste
met och kommer i stället för att åstad
komma en faktisk förbättring endast att 
rubba hela avlöningssystemet och propor
tionerna mellan avlöningarna inom de olika 
tjänstemannagrupperna. 

Ehuru vi äro av den åsikten, att regerin
gen så snart som möjligt borde upptaga 
till prövning en allmän reglering av samt
liga innehavares av tjänst och befattning 
avlöningar, så att dessa skulle motsvara 
kostnaderna för deras fackliga utbildning 
och deras ställning i landets tjänst enligt 
de nuvarande prisförhållandena, anse vi, 
att innehavarna av tjänst och befattning 
vid statsjärnvägarna i flere hänseenden äro 
i en sådan särställning, att en omedelbar 
löneförbättring borde genomföras för deras 
vidkommande. Järnvägarna äro icke blott 
en trafikinrättning utan även en affärs
institution, vars innehavare av tjänst och 
befattning böra icke endast ordentligt och 
reglementsenligt fullgöra sitt ansvarsfulla 
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värv, utan även· arbeta så, att den in
rättnings intressen, i vars tjänst de stå, 
i dess egenskap av affärsinstitution varje 
stund bliva tillvaratagna. statsjärnvägar
nas framgång som affärsinrättning kräver 
framför allt en särskilt kompetent och smi
dig tjänstemannakår, som är förtrogen med 
affärsförhållandena i landet och intresse
rad för sina åligganden. Förutsättningen 
här;för år dock, att denna tjänstemannakår 
är tillräckligt avlönad. 

Siatsjärnvägarnas ekonomiska tillstånd 
är för närvarande även sådant, att kravet 
på en förbättring av innehavarnas av 
tjänst och 'befattning vid statsjärnvägarna 
ekoll{)miska stäEning och en allmän för
bättring av deras avlöningar även ur denna 
synpunkt är berättigad. statsjärnvägarnas 
totalinkomster ha under de senaste åren 
ökats avsevärt och utgjorde t. ex. år 1933 
i runt tal 726.9 milj. mark, och år 1936 
i runt tal 925.9 milj. mark medan de i 
år stigit till rekordbeloppet l miljard 
mark. Överskottet, som år 1933 i runt 
tal utgjorde 71 milj. mark, steg år 1936 
i runt tal till 171.3 milj. mark, och inne
varande år har överskottet redan intill au
gusti överskridit överskottet ,för ,fjolåret 
med i runt tal 50 mi1j. mark. Ett så 
förmånligt resultat har, d'örutom av den 
fortgående högkonjurukturen, utan tvivel 
föranletts även därav, att utgifterna för
blivit skäliga, i det att åtminstone icke 
löneutgifterna stigit i mer avsevärd grad. 
Riktigt är dock icke, att en affärsinrätt
nings som järnvägarna gynnsamma :resul
tat erhålles genom att lönenivån för dess 
tjänstemän hålles ,a;lltför 'lågt, och vad be
träffar grupperna av !befattningshavare 
med mindre löner nästan vid existensmi
nimum, om ej rent av under detta. 

På grund av vad ovan anförts anse vi, 
att jämväl de innehavares av tjänst eller 
befattning vid statsjärnvägarna löner, vilka 
icke blivit delaktiga av de två senaste löne
förhöjningarna och icke heller hlivit ihåg-

komna i regeringens proposition angående 
statsförslaget :för nästa år, skulle höjas 
med en avlöningsklass. För järnvägssty
relseoo vidkommande skulle för detta ända
mål el'lfordras 423,000 mark, ·för järnvägar
nas linjeförvaltning 7,525,000 mark, för hu
vudver~kstäderna 47,000 och för trävarurö
re1sen 5,000 mark, ålderstilläggen inberäk
nade, eller sammanlagt 8,000,000 mark. Vi 
föreslå förty, 

att Riksdagen för ifrågavarande 
löneförhöjningacr måtte besluta an
teckna tillägg å följande moment: 
18 H t. I: 1 423,000 ?nark; 18 H t. 
Il:1 7,525,000 mark; 18 Ht. III: l 
47,000 mark och 18 H t. IV: 1 5,000 
mark. 

20 H t. I: 9. Försvarsväsendets grund
anskaffnivrtgar. Regeringen har i statsför
slaget upptagit anslaget för förs;varsväsen
dets grundarrskaffningar ,till samma belopp 
som innevarande år. Enär :försvar&l'örnö
denheternas pris stigit med minst 20 pro
cent, flere varor, som måste importeras 
från utlandet, t. o. m. avsevärt mera, kan 
man för det föreslagna anslaget av 210 
miljoner mark ej ens närmelsevis an
skaffa den mängd försvarsmaterial, som 
man vid godkännandet av grundanskaff
ningsprogrammet beräknade. Redan inne
varande år bliva anskaffningarna av 
denna orsak ansenligt mindre och nästa 
år blir bristen ännu större. stats
utskottet har avböjt förslaget om höjande 
av det ifrågavarande anslaget med den 
motiveringen, att grundanskaffningspro
grammets förverkligande för närvarande 
undersökes av en speciell kommitte. Detta 
är ;visserligen ~sant, men denna kommi.tte 
har omedelbart konstaterat prisnivåns steg
ring, om vilket faktum regeringen f. ö. på 
många ställen i 'budgetpropositionen talar. 
Men grundanskaifningskommitten har ej 
fått i uppdrag att övervä.ga inskränknin
gar i prog~rammet som ,följd av prisför-
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höjningarna, utan i allmänhet en gransk
ning av hela anskaffningsprogrammet på 
bredare bas< än förut skett. ·Oberoende av 
sagda kommittes anbete borde därför med 
anledning av de ·stegrade prisen och •arbets
lönerna •försvarsväsendets grundanskaff
ningsanslag ökas med åt,minstone 20 pro
cent. Vi föreslå förty, 

att under 20 H t. I: 9 måtte an
tecknas ett tillägg av 42,000,000 
mark. 

20 H t. II: 18. Genomgående 1·eparations
och ombyggnadsarbeten å militära byggna
der. Helsingfors militära centralsjukhus är 
såtillvida halvfärdigt, att det saknar bo
städer för läkare och personal. För bygg
nadsarbetets slutförande till denna del er
fordras ännu 5 milj. mark. Enär särskilt 
byggandet av läkarbostäder bör anses bråd
skande, då det vid sjukhuset ej :finnes en 
enda läkarbostad, föreslå vi, 

Helsingfors den 17 november 1937. 

att wnder .20 Ilt. II: 18 måtte 
antecknas ett tillägg av 3,000,000 
mark för slutförande av byggnads
arbetena å Helsingfors militä1·a 
centralsj1lklws. 

20 H t. III: 3. Väg- och brobyggnads
arbeten. Utskottet har avböjt rdgsm. Ky
länpääs m. fl. fin. mot. n: o 148 angående 
anvisande av anslag för byggande av .en 
bro i Björneborgs stad. Med hänvisning 
till motiveringen i sagda motion föreslå vi 
dock, att riksdagen mätte godkänna föl
jande hemställan, 

att regeringen måtte utreda, på 
vilket sätt trafikanterna i såväl 
Bjö1·neborg som i dess omgivning 
måtte kunna befrias från den oskä
liga skatt, som avgifterna vid bron i 
Björneborg åsamkar dem, samt där
efter i ärendet till riksdagen över
lämna nödig befunnen proposition. 

Kalle Soini. Kaapro Moilanen. .Jarne Honka. 

Förenar mig om reservationen för så vitt den berör 11 H t. XVI: 12. 

J. E. Hästbacka. 

Vi :förena oss om ovanstående reservation i följande punkter: 9 H t. VH: 2, 18 H t. 
I: l, II: l, III: l och IV: l samt 20 Ht. II: 18. 

Vilho Annala. 

Såsom av utskottets betänkande framgår, 
har ·vid •regeringens proposition gjorts 
flere ändringar och ti'Hägg. Enligt vår 
uppfattning, och då statens finansiella till
stånd synes möjliggöra ett snabbare till
godoseende av vissa behov, som antin-

x. 

Pauli Tuorila. 

gen redan mycket länge varit aktuella 
eller som senare v;isat sig vara viktiga, 
föreslå vi vördsamt, ratt följande ·tillägg 
mätte upptagas i nästa års utgiftsstat: 

7 H t. XXI: 4. De tlaJgenliga andelar, 
som staten bör erlägga till distriktssinnes-
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sjukhus, vilka grundats av kammuna1sam
manslutningar, ha ej ens närmelsevis re
gelbundet kunnat utbetalas ,fördenskurl, att 
medel i tillräcklig mängd icke anvisats. 
Då dessa statens skuldandelar, vilka uppgå 
till cirka 18 miljoner, redan småningom 
borde bliva erlagda, föreslå vid vördsamt, 

att anslaget under 7 H t. XXI: 4 
måtte ökas med 5,000,000 mark. 

7. H t. XXI: 5. Av samma orsak som 
anföres i motiveringen under det före
gående momentet, och med !beaktande av, 
att kommunernas fordringar Iför tuberku
lossanatorier:p.as del stiga till c. 28 milj. 
mark, ·föreslå vi, 

att anslaget under 7 H t. XXI: 5 
mom. måtte ökas med 5,000,000 ma1·k. 

9 H t. V: 3. Anslaget under momentet 
har visat sig vrura alldeles 1för ~litet, och 
då man borde sträva därhän, att anslagen 
till gymnastik och idrott bleve sådana, att 
man med dem kunde y.tterEgare utveckla 
den:p.a verksamhet inom armen, föreslå vi, 

att anslaget under 9 Ht. V kap. 
måtte ökas med 100,000 mark. 

9 JU. XIV: 9. I en1ighet med av riks
dagen uttalad hemställan har regeringen 
i propositionen upptagit ett 111nslag •av l 
miljon mark för understödande ·av skydds
truppsskyddskårerna. Enär enligt skydds
kårernas h:uvudstaJbs plan till dessa skydds
trupper hör ett avsevärt antal av gräns
traktens skyddskårer, borde anslaget ound
gängligen ökas, vadör vi föreslå, 

att anslaget under momentet måtte 
ökas med 500,000 mark. 

11 H t. X: 5. Statens deltagande i mark
vförbättringsarbetenas befrämjande har .på 

grund av brist på anslag ej kunnat ens 
närmelsevis tillfredsställa efterfrågan på 
detta område. År efter år måste t. o. m. 
viktiga torrläggningsföretag invänta sin 
tur. Då det redan ur allmän synpunkt 
sett vore viktigt, att verksamheten bleve 
livligare, .föreslå vi, 

att anslaget under 11 H t. X:.? 
måtte ökas med 1,000,000 mm·k. 

11 H t. X: 7. För lindmnde av Jånevill
koren ,för vissa markförbättringslån med 
betungande villkor har i utgiftsstaten reser
verats 2 milj. mark till regeringens disposi
tion. Enär dock, efter det propositionen 
avlåtits, ansökningar om lättnader inlämnats 
till vederbörande ämbetsverk i avsevärt 
större antal än regeringen 1fört1tsatt, och 
då det är säkert, att ansökningar lfortfa
mnde inlämnas i mycket riklig mängd, 
borde anslaget ökas. På det att lån, som 
givits under olika tider och på olika grun
der måtte bliva iJ.ikadana och rättvisare, 
föreslå vi, 

att anslaget undet· 11 H t. X: 7 
måtte ökas med 1,000,000 mark. 

11 H t. XII: 10. Främjandet av häst
aveln är ,för närvarande föremål :rör all
deles särskHd uppmärksamhet. 'Stort miss
nöje synes överallt det sakförhållande 
väcka, att den inhemska produktionen ej 
vill förslå ens :för täckarrdet av det egna 
landets behov, än mindre ·för stimulerande 
av exporten. Därför borde även staten 
försöka få förbättring ti:ll stånd, och med 
förhöjda ansla:g stöda de sammanslutnin
gars verksamhet, vilka arbeta på detta om
råde. Därför föreslå vi, 

(ttt anslaget under 11 H t. XII: 10 
måtte ökas med 50,000 mark. 

22 



170 1937 Rid. - U. B. '-- P:rop. N:o 65. 

11 H t. XIII: 3. De :Dör ~fiskerinäringens 
främjande >anvisade anslagen hava i stats
förslaget blivit nästan oförändrade, trots 
.att det ökade intresset för fiskerinä
ringen och den .allt ivrigare verksamheten 
i olika kretsar och .föreningar krävde an
senliga anslagsökningar även på detta om
råde. Instruktörsdistrikten inom vissa 
lantbrU!kssällskaps områden borde ovillkor
ligen minskas och instruktörernas andel så
lunda ökas. Likaledes borde även instruk
törernas 1löner i någon mån höjas. I en
lighet med rdgsm. Junes' m. fl. >fin. mot. 
n :o 82 föreslå vi, 

att anslaget under 11 H t. XIII: 3 
måtte ökas med 168,000 mark och 
cttt i motiveringen måtte uttalas: 

Under momentet har tillagts ett 
anslag för inrättande av 3 nya in
struktörsdistrikt och för förbättrande 
av fiskeri~'nstruktörernas löne1·. 

11 H t. XV: 4. Staten borde i högre 
grad än förut utsträcka sin hjälpande 
hand ti:ll det rådgivnings- och upplysnings
:a:Vbete, som inom 'lanthushållningen verk
samma kvinnor hos oss utföra i samråd 
med lantbrukssällskapen. Då dessa kvin
nors verksamhet i flere trakter äger rum 
huvudsakligen till förmån för de kvinnor 
som arbeta i de allra svåraste förhållan
·den, el'!fordra:r densamma såväl enskildas 
som statsmaktens stöd i avsevärt högre 
grad än vad man ofta är beredd att med
giva. Därför borde ock för ändamålet be
viljas högre anslag. Med hänvisning till 
rdgsm. Luostarinens m. fl. fin. mot. n: o 67 
föreslå vi, 

a·tt nnsla,qet undm· 11 H t. XV: 4 

måtte ökas ?ned 300,000 mark och 
att i motiveringen måtte uttalas: 

Anslaget under momentet har 
ökats för stödande av de inom lant
bruket vm·ksamma kvinnornas arbete. 

11 H t. XV: 18. Hemslöjdsföreningarna 
ar'beta ·överal>lt med mycket begränsade 
möj;ligheter och under svå>ra förhållanden. 
Med de anslag, som olika föreningar er
hålla av :staten, fås just ej mycket till 
stånd. Därför borde ock för hemslöjdenR 
främjande anvisas högre anslag än vad 
regeringen och utskottet föreslå. Vi före
slå förty, 

att an~slaget under 11 H t. XV: 18 
måtte ökas med 100,000 mm·k. 

11 H t. XV: 27. I regeringens proposi
tion har Lföreslagits, att åt sockerhetsodlarna 
å Sa:lo råsockerfabriks område måtte er
läggas en vremie av 2.5 penni per kilo
gram och å området för den nya fabrik, 
vilken skall grundas i östra Finland, 3 penni 
per kilogram. Emedan en höjning av pre
mierna med anledning av produktionskost
nadernas stegring är .nödvändig, ävensom 
av den orsaken, att man å den nya rfabri
kens i östra F,inland område kunde er
lägga åt sockerhetsodlarna högre premier 
än vad regeringen diöreslår, föreslå vi, 

att anslaget ·under momentet måtte 
ökas med 2,000,000 mark och 

att i motiveringen måtte uttalas: 
anslaget under momentet har ökats 
med 2,000,000 mark att ställas till 
statsrådets disposition för höjande 
av premierna åt sockerbetsodlarna. 

12 H t. V: ,'J. Enär det ä·r uppenbart, 
att det ans'lag, som i utgiftsstaten reserve-
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rats för underhåll av i landshövdingarnas 
vård ibefintliga landsvä,ga;r och ibroar, ej är 
tillräckligt stort, !föreslå v.i, 

Helsingfors den 17 november 1937. 

J. E:rl. Pilppula. 
L. O. Hirvensalo. 
K. Huittinen. 
K. A. Lohi. 

att anslaget under 12 H t; V: .2 
måtte ökas med 4,000,000 mm·k. 

Antti Junes. 
E. M. Tarkkanen. 
Juhani Leprpälä. 
Kalle J oukanen. 

Vi förena oss om ovanstående reservation, för så. vitt den iberör 11 Ht XV: 27 mom. 

Vilho Annala. Pauli Tuorila. 

Vi förena oss om ovanstående reservation, för såvitt den berör 11 H t. 12: 10 mom. 

Kalle Soini . Pauli Tuori:la.. 

XI. 

Med beaktande a v, att statens ,finansieHa 
ställning enligt vår upp.fatning även med
giver godkännande av några finans
motioner, som beröra norra Pinland, 
föreslå vi i det följande, att några av 
de viktigaste av dem upptages i utgiftssta
ten. <Genom inrättande •av distriktsläkar
tjänster kan man få avs•evärda förbättrin
gar till stånd i hälsovårdsförhållandena på 
landsbygden. I avlägsna, glest ibebyggda 
traktm· har detta haft en alldeles genom
gripande inverkan. Väster om Ule .träsk 
finnes dock ett område, som på grund av 
Bin svaga ekonomi och sitt läge långt 
ifrån bosättningscentra kommit att lida 
av bristen på läkare. Vissa kommu
ner, som äro belägna längre borta från 
Ule träsk, hava visserligen bekostat 
en gemensam kommunalläkare, men med 
tiden bli<r en sådan mycket dyr för dem. 
Därför borde staten draga försorg om .fyl
lande av den ifrågavarande traktens behov 

av läkare. Med hänvisning till rdgsm. 
Salos fin. mot. n: o 33 föreslå vi, 

att anslaget ~l/nAler 7 H t. XIII: 1 
-måtte ökas 1ned 100,000 mark och 
att i motiveringen måtte utsägas: 

Under momentet har antecknats 
ett tilläggsanslag för inrättande av 
en distriktsläkartjänst för socknarna 
söder om Ule träsk. 

20 H t. Il: 45. Efter det sjömätningen 
i Bottnis'ka v1kens nordliga del utförts så 
långt, att endast en liten del numera är 
under arbete, bör större uppmärksamhet än 
hittills ägnas åt ett effektivt tryggande och 
belysning av farlederna för den ökade sjö
trafikens behov. Enligt sarokunnigas utlå
tanden vore byggandet a:v ledfyr å det s. k. 
Kraasukan letto alldeles nödvändigt och 
synnerligen brådskande. Med hänvisning 
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till rdgsm. Kokkos fin. mot. n:<J 163 före
slå vi, 

att anslaget under 20 H t. Il: 45 
måtte ökas med 400,000 mark och 
att i motiveringen måte uttalas: 

Under momentet hm· antecknats 
ett tilläggsanslag för byggande av 
en ledfyr å Kraasukan letto i nord
liga delen av Bott>niska viken. 

20 H t. III: 3. Såväl regeringen som ut
skottet har denna gång nästan alls icke 
beaktat byggandet av nya landsvägar. Obe
roende av att det särskilt i avlägset be
lägna och glestbefolkade trakter finnes en
staka områden, där bosättningen är tätare, 
men vilka nästan helt oeh hållet sakna vä
gar, har utskottet alls icke ägnat upp
märksamhet åt behovet av vägar i sådana 
trakter. Om påbörjandet av nya vägbyg
gen i dessa nejder helt och hållet upphör 
eller om för sådant ändamål anvisas så 
knappa anslag, att man nätt och jämnt 
lägger märke till att en vägbyggnad på
går, leder detta till att vägarna ofa bliva 
alldeles för kostsamma och att de kunna 
upplåtas för trafik först i en avlägsen 
framtid. På grund härav borde de anslag, 
som erfordras för byggande av ifrågava
rande vägar, avsevärt ökas. Vi föreslå 
förty, hänvisande till rdgsm. Janhonens 
fin. mot. n:o 129, 

att anslaget å 20 H t. III: 3 ökas 
med 500,000 mark ock att i motive
ringen uttalas: 

Å. mmnentet har antecknats ett an
slag för byggande av en landsväg 
från Linnansalmi i Suomussalmi 
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socken till Ruhtinaansalmi by i Jun
tusranta å den s. k. H ossa landsväg. 

/20 H t. III: 3. :Med hänvisning till ovan
stående motivering samt rdgsm. Junes' 
m. fl. fin. mot. n:o 143 föreslå vi, 

att under 20 H t. III: 3 måtte an
tecknas ett tillägg av 500,000 mark 
och att i motiveringen måtte uttalas: 
1~ndm· momentet har antecknats ett 
tillägg för byggande av landsväge11, 
Kolari-Kurtakko i Kolari socken. 

20 H t. III: 3. Med hänvisning till ovan 
anförda motivering och rdgsm. Lahtelas 
m. fl. fin. mot. n: o 138 föreslå vi, 

cttt anslaget under 20 H t. III: 3 
måtte ökas med 200,000 mark och 
att i motiveringen måtte uttalas: 
'Under momentet hm· antecknats ett 
tillägg för påskyndande av bygg
nadsarbetena, på landsvägen Kemi
;järvi kyrkoby-Luusua. 

20 H t. III: 3. I stöd av den motivering, 
som redan tidigare anförts i detta kapi
tel, och med hänvisning till rdgsm. Kaija
lainens m. fl. fin. mot. n: o 146 föreslå vi, 

att undet· 20 H t. III: 3 måtte an
tecknas ett tillägg av 500,000 mark 
samt att i motiveringen måtte ut
talas: 

Under momentet har antecknats 
ett tillägg för byggande av en lands
väg från Vaalajärvi i Sodankylä via 
J eesiö till K ittilä. 

Antti Junes. K. A. Lohi. Kaapro Huittinen. 
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XII. 

11 H t. XV: 23. Från detta moment be
stridas bl. a. exportpremierna för kött en
ligt av statsrådet meddelade närmare före
skrifter. Då köttexporten med stöd av för
drag med utländska makter är 'helt och 
hållet kontingenterad, kunna endast de om
råden, vilkas affärer erhålla andel i för
delningen av kontingenterna, bliva delak
tiga av köttexporten och således av export
premierna samt av de högre köttprisen i 
utlandet. Redan en längre tid har det 
bland vidsträckta lantbrukskretsar i östra, 
mellersta och norra Finland framkallat 
stort missnöje, att dessa delar av landet 
vid fördelningen av kontingenterna blivit 
alltför styvmoderligt behandlade, vilket 
haft till följd, att de med avseende å kött
produkionen befinna sig i ett vida oför
månligare läge än mera välmående trakter 

Helsingfors den 17 november 1937. 

Kaapro Huittinen. 
Kalle J oukanen. 
Pauli Tuorila. 

av landet. Då ett sådant förfarande en
ligt vår åsikt ieke är riktigt, föreslå vi, 
att å motsvarande ställe i betänkandets mo
tivering måtte godkännas följande utta
lande: 

Vid fördelningen av kontingen
terna b01·de framdeles större opm·
tiskhet iakttagas med hänsyn till 
landets olika delar och borde de 
administrativa myndigheterna draga 
försorg om att de högre pris, som 
exportpremierna och kontingenterna 
åstadkomma, fullt effektivt påverka 
det pris producenterna erhålla för 
sitt kött, och finge vid fördelningen 
av kontingenterna i ingen händelse 
någon speciell affärsorganisations 
verksamhet understödas. 

Juhani Leppälä. 
Kalle Soini. 
J. E. Hästbacka. 

XIII. 

Vid behandlingen av rdgsm. Frietsch' 
motion angående anvisande av anslag för 
höjande av särskilda statstjänstemäns lö
ner ha vi yrkat, att det i motionen före
slagna beloppet skulle beviljas till förbätt
ring av lönerna. Det har emellertid fram
gått, att det icke är möjligt att vinna gehör 
för tanken att genom ett anslag i budgeten 
åstadkomma en löneförbättring av större 
betydelse. Dessutom finnes det även skäl, 
som tala för att de statsanställdas löne
fråga borde prövas i hela dess vidd. De 
utjämningar och ökningar som företagas 
inom vissa löneklasser, avhjälpa icke alla 

de missförhållanden, som äro rådande och 
kunna följaktligen icke heller avlägsna det 
missnoJe, som för närvarande härskar 
bland de statsanställda för löncfrägans 
skull. Regeringen, som förfogar över ma
terial för bedömande av frågans detaljer, 
borde därför verkställa granskning av de 
statsanställdas lönevillkor och på grund 
därav inkomma med förslag till Riksdagen. 

Vi föreslå därför att Riksdagen måtte 
besluta hemställa, 

att Reget·ingen måtte i brådskande 
ordning företaga en granskning av 
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de statsanställdas löneförhållanden 
sarnt till Riksdagen överlämna pro-

Helsingfors, den 17 november 1937. 

Ragnar Furuhjelm. J. E. Hästbacka. 

Härom förena sig: 

position mn nödigt anslag till löne
förbättringar. 

John österholm. 

Aarne Honka. Kaapro Moilanen. Kalle Soini. 
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statsutskottets betänkande N:o 99a med 
anledning av regeringens proposition angående statsför
slaget för är 1938. 

Med an'ledning av att riksdagen, vid 
:handläggningen av statsutskottets förslag 
till statsförslrug för år 1938, icke godkänt 
uts!kottets betänkande oförändrat, har riks
da.gen jämlikt 76 § riksdagsordningen 
jämte protokollsutdrag av den 30 sist
lidne november återförvisat statsförslaget 
sålunda ändrat, som detsamma genom riks
dagens beslut antagits, tiH statsutskottet, 
som äger avgiva utlåtande angående de av 
riksdagen vidtagna ändringarna. 

Riksdagen har i statsutskottets' betän
kande n:o 99 med an'ledning av regerin
gens proposition angående statsförsla.get 
för är 1938 vidtagit följande ändringar: 

Utgifter. 

9 Ht. 
X: 1. Momentet har godkänts i enlighet 

med propositionen, varför dess slutsumma 
kommer att utgöra 20,000,000 rnarik och 
momentets motivering uteslutes. 

11 Ht. 
XIII: 3. Under momentet har med an

ledning av fin. mot. n:o 82 antecknats ett 
tillägg av 168,000 mark för inrättande av 
tre nya konsulentdistrikt och tför föl'lbätt
rande av !fiskerikonsulenternas avlöningar. 
slutsumman under momentet uppgår till 
1,698,000 mark. 

XV: 27. Under momentet har antecknats 
ett ti'llägg av 1,500,000 mark, varför dess 
slutsumma kommer att uppgå till 4,500,000 
mark. Motiveringen till detta tilläg1g lyder: 

,Under momentet har antecknats ett till
lägg av 1,500,000 mark till statsrådets .för
fogande för förhöjning av premierna åt 
odlare av sockerbetor". 

13 Ht. 
XIV: 9. Under momentet har antecknats 

ett tillägg av 250,000 mark till understöd 
för täckande av kostnaderna för byg
gande av härgningsfarlkoster. slutsumman 
under momentet blir 443,700 mark. 

15 Ht. 
V: 3. I motiveringen till momentet har 

inför.ts ett sålydande uttalande: ,Enligt 
Riksdagens åsikt borde statsrådet taga un
der omprövning, i vilken mån understöd av 
anslaget under detta moment kunde utdelas 
även annorstädes i landet än i norra Fin
land samt åt andra kommuner, som äro i 
samma ställning som de, vilka blivit del
aktiga i den första utdelningen av sagda 
understöd. På det att det bleve möjligt 
att utdela understödet å ett vidare område, 
borde det tilldelas endast sådana mindre 
bemedlade familjer, som :hava att försörja 
barn under 16 år, och där familjens hu
vudsakliga försörjares skattbara inkomst 
vid kommunalbeskattningen icke överstiger 
6,000 mark om året." 

20 Ht. 
I: 16. Momentet har godkänts i enlighet 

med propositionen, ·vavför dess slutsumma 
blir 452,700 mark, och motiveringen till 
momentet uteslutes. 
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I 'Ylkomst er. 

1 Avd. 
I: 1. Under detta moment har beslutats 

anteckna ett tillägg av 17,000,000 mal"'k, 
varför momentets slutsumma iblir 
724,000,000 mark. 

II: 3. Med anledning wv, att förslaget 
till lag om skatt å tändstickor, vilket 
grundar sig på lagmotionen n: o 18, för
kastats, har detta moment, uppgående 
till 17,000,000 mark, uteslutits ur statsför
slaget. 

Utskottet föresrår V'Ördsamt, 

att riksdagens förenämnda beslut 
måtte godkännas med fölJande änd
ring: 

Det av riksdagen godkända t~ttalandet till 
motiveringen till 15 H t. V: 3 rörande an
vändningen av anslaget under detta nw
ment tdeslutes. 

Helsingfors den l december 1937. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Pekkala, viceordföranden Ta:rik
kanen, ledamöterna Aattela, V. Annala, 
Furuhjelm, Hirvensalo, Hästbacka, Kuu-

Såsom komplettering av de beslut riks
dagen fattat J'år utskottet ytterligare före
slå, 

att ordningsnumren för de mo
ment, som följa efter det uteslutna 
momentet 3 under 1 Avd. II kap., 
måtte ändras i överensstäm~nelse 

härmed. 

På grund av 'ändringarna Mir utskottets 
kalkyl på sid. 52 i betänkandet följande: 

egentliga utgifter ...... 3,1M,314,700 mk 
kapitalutgifter . . . . . . . . . 1,281,028,600 , 

Summa 4,435,343,300 mk 

egentliga inkomster .... 4,131;654,750 mk 
kapitalinkomster . . . . . . . 304,594,700 , 

Summa 4,436,249,450 mk 

Såsom av ovanstående framgår, uppkom
mer i statsförslaget ett överskott av 906,150 
mark. 

s~sto, Lehtokoski, Leppälä, Lohi,. Moilanen, 
Pi1ppula, Rantala, Salmenoja, Turlkia, 
'N elling och Vesterinen samt suppleanterna 
Hiltunen, Honka, Paasonen och Syrjälä. 
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R i lk s d a 'g e n s s v a r å Regeringens proposition an
gående statsförslaget för år 1938. 

Till Riksdagen har överlämnats Regerin
gens proposition N: o 65 angående statsför
slaget för år 1938, och har statsutskottet 
i ärendet avgivit sina ibetänkanden N :rm 99 
och 99 a. 

Riksdagen har denna gång haft anledning 
att i Regeringens proposition angående 
statsförslaget vidtaga ett mindre antal 
ändringar än vanligt, och även dessa repre
sentera i de flesta fall jämförelsevis små 
penningbelopp. Den mest betydande änd
ringen på utgiftssidan, ett tillägg av 
6,000,000 mark till anslaget för moder
skapsunderstöd, beror därpå, att, sedan 
Regeringens budgetproposition avgivits, lag
förslaget angående ifrågavarande understöd 
av Riksdagen antogs i en annan lydelse än 

den som Regeringen föreslagit och som vid 
uppgörandet av kalkylerna för utgiftssta
ten förutsatts. På statsförslagets inkomst
sida har Riksdagen iberäknat avkastningen 
av inkomst- och förmögenhetsskatten samt 
av tobaksaccisen till i någon mån högre 
belopp än de av Regeringen ,föreslagna. 

Med anledning av de rfinansmotioner, som 
handlagts i samband med statsförslaget, 
har Riksdagen gjort ett antal tillägg till 
de i propositionen upptagna anslagen eller 
ock anvisat nya anslag i utgiftsstaten. 

I det följande redogör Riksdagen i detalj 
för de i propositionen vidtagna ändrin
garna. Där annat icke är sagt, har propo
sitionen oförändrad godkänts. 
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B. Utgift. 
Egentliga utgifter. 

Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

II. statsrevisorerna. 

4. Tryckningskostnader. Det föreslagna 
anslaget är icke tillfyllest, varför Riksdagen 
antecknat ett tillägg aN 5,000 mark. 

IV. Särsikilda anslag. 

1. Till förfogande för Finlands grupp 
av interparlamentariska unionen. Enär de 
nordiska grupperna av Interparlamenta
riska unionen anordna en konferens i Sve
rige instundande år, har Riksdagen funnit 
nödigt öka anslaget under momentet med 
20,000 mark. 

Femte Huvudtiteln. 
Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hörande för

valtningsgrenar. 

II. Ordinarie utrikesrepresenltationen. 

Legationerna. 

1. Avlöningar. Riksdagen anser, att såsom 
ökning av de under punkt a) i momentets 
motivering nämnda ortsförhöjningarna för 
sändebuden i Paris, Geneve, Moskva och 
Stockholm förslår ett belopp av 20,000 
mark för varje i stället för det av 
Regeringen föreslagna beloppet av 50,000 
mark. Likaså har Riksdagen minskat ök
ningen av ortsförhöjningarna för legations
sekreterarna vid sagda beskickningar från 
det föreslagna beloppet av 24,000 mark till 

18,000 mark. De av Riksdagen beslutade 
ortsförhöjningarna för beskickningarna i 
fråga utgöra sålunda för sändebuden 
183,000 mark och ·för legationssekreterarna 
98,000 mark. 

Momentets slutsumma nedgår med 
144,000 mark. 

IV. Särskilda anslag. 

6. Bidrag åt Aktiebolaget Finska Notis
byrån. I syfte att för byrån möjliggöra en 
effektivare verksamhet har Riksdagen å 
momentet antecknat ett tillägg av 30,000 
mark. 
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Sjunde Huvudtiteln. 
Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 

förvaltningsgrenar. 

II. Länsstyrelserna. 

1. Avlöningar. Med hänsyn till, att läns
bokförarnas avlöning, medan tjänsterna 
varit extraordinarie, utgjort 39,000 mark, 
borde enligt Riksdagens åsikt vid tjänsternas 
uppförande på ordinarie stat den i pro
positionen föreslagna grundlönen, 36,000 
mark, höjas till 39,000 mark. Med anled
ning härav har å momentet antecknats ett 
tillägg av 9,000 mark. 

2. Arvoden för extra personal. Då an
talet ärenden 'till följd av bri,st på arbets
kralft vid en del länsstyrelser hopat sig ti1l 
den grad, att dröjsmålet med ärendenas av
görande vållar al,lvarliga olägenheter, har 
Riksdagen funnit nödigt att för avlönande 
av extra arbetskra,ft å momentet anteckna 
ett tiHägg av 50,000 mark. 

UI. Häradenas förrvaltning och lant
,po}i;s,en. 

1. Kronofogdarna, avlöningar. Den un
der punkt b) i momentets motivering före
slagna tudelningen av Kemi härad finner 
Riksdagen icke nödvändig, varför det därav 
föranledda tillägget av 52,500 mark uteslu
tits ur momentet. 

XI. Gränsbevaikningarna. 

1. Avlöningar. Med hänsyn därtill, att 
under ·försvarsvätsendet föreslagits, att så 
gott som samtliga majorstjänster måtte 
uppflyttas i den högre avlöningsklassen 
samt jämväl grundlönen i samtliga fält
väbelsbefattningar höjas med en avlö
ningsklass, är det skäligt, att gränsbevak
ningsväsendet icke l'ämnas att kvarstå i en 

oförmånligare ställning. Enligt Riksdagens 
åsikt borde ~för tre stabsofficerare av lägre 
avlöningsklass den nuvarande grundlönen 
48,000 mark höjas till 5,2,500 mark samt 
grundlönen för sextio till lägre avlönings
klass hörande fältväblar från det nuva
rande beloppet, 21,000 mark, till 22,'500 
mark. Med anledning härav har å 1Il1o
mentet antecknats i tillägg sammanlagt 
128,500 mark. 

4. Förplägnings- och utrustningsutgif
ter (förslagsanslag). Förplägnings- och 
utrustningsutgifterna vid gränsbevaknings
väsendet hava beräknats på grundvalen av 
lägre pris än motsvarande utgifter vid för
svarsväsendet Enligt Riksdagens åsikt är 
det tillbörligt, att förplägning och utrust
ning vid gränsbevakningsväsendet hållas på 
en nivå, som motsvarar förhållandena vid 
försvarsväsendet, varför å momentet an
tecknats ett tillägg av 700,000 mark. 

Inom Riksdagen har väckts en finansmo
tion angående anvisande av anslag .för 
uppförande av ett gärde å riksgränsen 
vid Salmis och Suojärvi odlings- och 
betesmarker. Riksdagen har år 1934 med 
anledning av en finansmotion rörande samma 
sa;k uttalat, att den emotser, att regeringen 
vidtager på densamma ankommande åtgär
der i ärendet. På grund därav, att 
enighet beträffande gärdets behövlighet 
icke uppnåtts med Sovjetunionens regering, 
har frågan förfallit. net ifrågavarande 
gärdet är likväl av så stor betydelse 
för invånarna i gränstrakterna, att Rege
ringen fortfarande borde ägna uppmärk
samhet åt frågan och taga i övervä
gande, huruvida det vore skäl att skrida 
till gärdets uppförande enbart genom 
finska statens försorg. 
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XII. Medicinalstyrelsen. 

1. Avlöningar. För avlönande av en i 
stenografi kunnig person vid medici
nalstyrelsen har till det under punkt c) i 
momentets motivering föreslagna anslaget 
antecknats ett tinägg av 1,000 mark. Då 
från det under punkt b) i momentets moti
vering föreslagna anslaget för ålders- och 
familjeti'llägg kan avdragas 1,000 mark, 
förändras icke momentets slutsumma. 

XIV. Allmänna sjukhuset i Helsingfors. 

1. Avlöningar. Det under punkt c) i 
momentets motivering föreslagna tillägget 
av 40,000 mark för ålders- och familjetill
lägg har redan beaktats vid beräknandet av 
övriga tillägg under momentet, varför det
samma såsom obehövligt uteslutits. 

Den vid sjukhusen anställda, icke 
till läkar- och sjukvårdspersonalen hörande 
tjänstepersonalens avlöningar måste, med 
beaktande av den allmänna stegringen i 
lönenivån, anses vara alltför låga. Enligt 
Riksdagens förmenande är det skäligt, att 
sagda avlöningar höjas med cirka 7-8 
procent. För detta ändarnål erfordras för 
allmänna sjukhusets i Helsingfors vidkom
mande 227,000 mark, vilket belopp anteck
nats såsom tillägg å detta moment. 

Momentets slutsumma ökas med 187,000 
mark. 

XV. Länsla.saretten och allmänna sjukhu
sen samt sjukhusen för veneriska 

sjukdomar. 

1. Avlöninga1·. Till följd av utvidgnin
gen av länssjukhuset i Åbo kommer över
sköterskans arbete att ökas till den grad, 
att Riksdagen finner det skäligt, att hennes 
avlöning höjes till samma nivå som över
sköterskans vid länssjukhuset i Viborg. 
För detta ändamål har till det under 

punkt b) i momentets motivering före
slagna anslaget antecknats ett tillägg av 
1,500 mark. 

På de skäl, som ovan anförts under 7 Ht. 
XIV: l, har för höjning av tjänsteperso
nalens avlöningar å momentet antecknats 
ett tillägg av 447,000 mark. 

Med a.nledning av det under punkt g) i 
momentets motivering framställda förslruget 
om höjning av extraordinarie sjukskö
terskornas avlöning uttalar Riksdagen, att 
såvitt sådana icke kunna erhållas mot det 
arvode av 13,500 mark, varrtill lönen enligt 
förslaget skulle höjas, arvodet ytterligare 
kan höjas under förutsättning, att det för 
ändamålet reserverade anslaget icke över
skrides. 

Momentets slutsumma ökas med 448,500 
mark. 

XVI. Tuberkulos~sana;torierna. 

1. Avlöninga1·. På de skäl, som an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höj
ning av tjänstepersonalens avlöningar å 
momentet antecknats ett tillägg av 85,000 
mark. 

XVII. Anstalter för sinnes- och nerv
sjuka. 

1. Avlöningar. På de skäl, som an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höjning 
av tjänstepersonalens avlöningar å momen
tet antecknats ett tillägg av 140,000 mark. 

XVIII. Sjukskötersikeundervisningen. 

1. Avlöninga1·. På de skäl, som an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höj
ning av tjänstepersonalens avlöningar å 
momentet antecknats ett tillägg av 20,000 
mark. 
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XIX. Barnmorsikeundervi,sningen. 

1. Avlöningar. På de skäl, som an
förts under 7 H t. XIV: l, har för höjning 
av tjänstepersonalens avlöningar å momen
tet antecknats ett tillägg av 21,000 mark. 

XXI. Undevstöd åt sinnessjukhus, vård
anstalter för nerv- och fallandesjuka samt 

tuberkulossanatorier. 

Inom Riksdagen hava väckts finans
motioner angående anvisande av anslag 
för erläggande av redan godkända men icke 
utbetalade statsunderstöd åt distriktssin
nessjukhusen samt åt tuberkulossanatorier. 
Enligt Riksdagens åsikt vore det riktigt, 
att de i motionerna åsyftade understöden 
skulle med det snaraste utanordnas. Rege
ringen borde :fördenskull fästa uppmärk
samhet vid saken. 

XXII. övriga utgifter vid medicinal
verket. 

3. Underhåll av ba1'n[örlossningsanstal
ter. Då lagen om moderskapsunderstöd och 
den nya 'lagen om barnmorskor träda i 
kraft från början .av nästa år och dessa 
lagar förutsätta en effektivare vård vid .för
lossningar och ett ökat antal vårdplatser, 
har det befunnits nödigt att å momentet 
anteckna ett tillägg av 400,000 mark. 

4. f{ommunala och privata sjukhus. Då 
sjukhuset i Kotka stad, sedan den tillbygg
nad, vilken för n:ärvarande är under upp
förande, blir färdig, i större utsträckning 
än förut kommer att tillgodose jämväl de 
kringliggande 'trakternas behov av sjukhus
vård, har Riksdagen ,funnit skäligt att för 
höjning av understödet åt sagda sjukhus 
å momentet anteckna ett tillägg av 125,000 
mark. 

Nionde Huvudtiteln. 
Försvarsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

1. Grundlöner. Inom Riksdagen har 
väckts en finansmotion angående anvisande 
av anslag för uppförande på ordinarie stat 
av tjänsterna vid krigsekonomiska avdel
ningens vid försvarsministeriet industri
byrå. De åligganden, som ankomma på krigs
ekonomiska avdelningens vid försvarsmi
nisteriet industribyrå, äro så viktiga 
och av tjänstemännen kräves sådan för
farenhet och sakkännedom på området, att 
Riksdagen funnit det nödvändigt, att den 
personal, som är stadigvarande sysselsatt 
med dessa göromål, uppföres på ordinarie 
stat. Enligt Riksdagens åsikt borde vid 
sagda byrå inrättas rfyra ingenjörstjänster 
med en grundlön av 63,000 mark, en 
registratorsbefattning med en grundlön 

av 21,000 mark och en kanslibiträdesbefatt
ning med en grundlön av 18,000 ma,rk. Det 
rför dessa avlöningar erforderliga beloppet, 
291,000 mark, har antecknats som tillrugg 
till detta moment. 

I stället för att, såsom i den ta:blå över 
löneförhöjningar, som fogats till ~lute't av 
propositionens motivering, å sid. 529 an
givits, grundlönen skulle höjas med 4,500 
mark för endast 8 byråstabsofficerare, 
borde en dylik förhöjning i själva ;verket 
gälla grundlönen för 9 byråstabsofficerare. 
Under 9 H t. II: l borde grundlönen 
för endast 109 majorer vid försvarsväsen
det höjas med 4,500 mark, medan däremot 
förhöjning av grundlönen för 110 majorer 
upptagits å sagda ställe i tablån. På 
grund härav har Riksdagen överfört det 
ifrågavarande förhöjningsbeloppet, 4,500 
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mark, från 9 H t. II: l såsom tillägg till 
detta moment. 

Beträffande den ingenjörstjänst med 
avtalslön, vars inrättande vid försvarsmi
nisteriet under punkt e) i motiveringen till 
detta moment föreslagits, uttalar Riks
dagen, att i befattningen kan anställas 
även en militär, såvitt han befinnes äga 
förutsättningar därför, varvid lönen kunde 
bliva mindre än det föreslagna beloppet. 

Tilläggen under momentet utgöra inalles 
295,500 mark. 

Förs:var,sväsendet. 

Ii. Avlöningsutgi:fter. 

1. Grundlöner. Inom Riksdagen har 
väckts en finansmotion angående anvisande 
av anslag för uppförande på ordinarie stat 
av personalen vid försvarsministeriets indu
stridistrikt. Med beaktande av den ekono
miska försvarsberedskapens vikt finner 
Riksdagen det vara av behovet påka'llat, 
att de i industridistrikten verksamma in
genjörernas och majorernas tjänster upp
föras på ordinarie stat, och har för in
rättande av fem ingenjörs- och fem ma
jorstjänster, samtliga med en grundlön av 
52,500 mark, å detta moment antecknat 
ett tillägg av 525,000 mark. 

!Till 1följd av den under 9 H t. I: 1 
nämnda överföringen har från detta mo
ment avdragits 4,500 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 520,500 
mark. 

XIiU. Särskilda anslag. 

Med anledning av en inom Riksdagen 
väckt .finansmotion angående anvisande av 
anslag för frihetskämparnas deltagande i de 
festligheter, ~som skola anordnas i huvudsta-

den den 16 maj 1938, uttalar Riksdagen, 
att Regeringen borde fästa uppmärksamhet 
vid saken och vidtaga nödiga åtgärder för 
anordnande av de ifrågavarande !festlighe
terna. 

XIV. Skyddskårsorganisationen. 

1. Avlöningar. De kaptens- och majors
tjänster i armen, vilka hittills hört till den 
lägre avlöningsklassen, skola enligt propo
sitionen uppflyttas i högre avlöningsklass, 
och har Riksdagen under 7 Ht. XI: l 
uttalat såsom sin åsikt, att på samma sä1t 
borde förfaras jämväl med avseende å ll;llot
svarande tjänster vid gränsbevakningsväsen
det. Då överflyttningen och kommenderin
gen av officerare från armen till skydds
kårsorganisationen och tvärtom visat sig 
synnerligen nyttig, borde en ostörd tillämp
ning av detta tillvägagångssätt även fram
deles möjliggöras. I sådant syfte är det 
nödvändigt, att även inom skyddskårsorga
Thisationen .verkställas motsvarande förhöj
ningar av grundlönen för de tjänster, som 
motsvara de ovannämnda tjänsterna. En
ligt Riksdagens åsikt borde grundlönen för 
fyra avdelningschefsadjoints-, två militär
inspektörs-, sex militärinstruktörs- och elva 
kretschefstjänster höjas från det nuvarande 
!beloppet 48,000 mark till 52,500 mark samt 
grundlönen för två avdelningschefsadjoint-, 
tjugu militärinstruktörs- och femtioåtta 
kretschefstjänster höjas ,från 39,000 mark 
till 43,500 mark. Det till höjande av 
grundlönen för dessa etthundratre tjänster 
erforderliga beloppet, 463,500 mark, har 
antecknats såsom tillägg till detta moment. 

6. Understöd för skyddskårsorganisatio
nen, till statsrådets förfogande. I motive
ringen till 9 Ht. X: 5 i propositionen har 
nämnts, att anslaget för de hyror, som er
läggas för förvaringen av den krigsmateriel, 
vilken erfordras för att skyddskårsorganisa
tionen skall kunna utföra de i enlighet med 



territorialsystemet på densamma ankom
mande uppgifter, skulle från sagda moment 
överförts till detta moment. Då under detta 
moment icke i motiveringen nämnts något 
om ifrågavarande överföring, synes det 
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därav föranledda tillägget icke hava blivit 
beaktat. Riksda-gen har fördenskull å mo
mentet antecknat ett tillägg av 250,000 
mark. 

Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

n. Lutherska kyrkan. positionens avlåtande framförts beaktans

Särskilda kyrkliga ändamål. 

10. Understödjande av klockar- och or
gelnistskolor. Med anledning av finansmo
tioner angående anvisande av anslag för 
höjning av statsbidraget åt Åbo kyrkomu
sikinstitut samt likaså åt Vihorgs kyrko
musikinstitut har Riksdagen, som finner 
det tillbörligt, att statsfbidraget åt klockar
och orgelnistskolorna höjes, å detta moment 
antecknat ett tillägg av 14,000 mark för 
kyrkomusikinstitutet i Å'bo o0h ett tillägg 
av 1-6,000 ma!'k för kyrkomusikinstitutet i 
Viborg. 

Ytterligare har Riksdagen 'funnit nödigt 
att för höjning av statsbidraget åt Helsing
fors kyrkomusikinstitut anteckna ett till
lägg av 20,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark. 

V. SkolstyreJ!s,en. 

1. A_vlöningar. Då lönen för skolöver
läkartjänsten icke i samband med löneför
höjningarna för skolrådstjänsterna blivit 
höjd, har Riksdagen för ändamålet å mo
mentet antecknat ett tillägg av 6,000 mark. 

VI. Lärdomssikolorna. 

Lyceerna med parallella linjer. 

11. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
Enär från svenskspråkigt håll efter pro-

värda åsikter, gående i den riktningen, 
att den under punkt a) i motiverin
gen till de å momentet gjorda avdragen 
föreslagna sammanslagningen av tvenne 
svenskspråkiga lärdomsskolor i Åbo borde 
ske med bibehållande av den klassiska un
dervisningen i dess nuvarande utsträck
ning, borde Regeringen ytterligare taga 
i övervägande, huru den ifrågavarande 
sammanslagningen av skolor bäst kunde 
genomföras. 

Övriga utgifter vid lärdomsskolorna. 

29. Undervisning i extra ämnen. Riks
dagen har å momentet antecknat ett till
lägg av 20,000 mark för ökad undervisning 

stenografi. 

VII. Folkskoleväsendet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden. 
Riksdagen finner den under punkt h) i 
momentets motivering nämnda utvidgnin
gen av undervisningen sommartid icke tills
vidare vara av behovet påkallad, varför det 
för ändamålet föreslagna tillägget av 25,000 
mark uteslutits. 

H ö g re folkskoleseminarierna. 

11. Diverse utgifter. Rrksdagen har fun
nit det nödvändigt att till det anslag, som 
reserverats för lärarnas vid seminarierna 
studieresor till utlandet, anteckna ett 
tillägg av 10,000 mark. 
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X. Socialt upplysningsal\bete. 

1. statsunderstöd åt folkhögskolorna 
(förslagsanslag). Inom Riksdagen har väckts 
en .finansmotion angående anvisande av 
anslag till byggnadsbidrag åt folkhögskolan 
i Borgå. Emedan 'lokalförhållandena i 
sagda .folkhögskola synas vara ytterst brist
fälliga och skolan icke utan understöd 
torde kunna skrida till en förbättring av 
dem, har Riksdagen beslutat hemställa, 

att Regeringen måtte taga i 
övervägande, i vilken mån folkhög
skolans i Borgå byggnadsföretag 
kunde understödjas med statens me
del, och därefter vidtaga de åtgärder 
ärendet kräver. 

5. Understödjande av populärvetenskap
liga föreläsningar. För att detta slags före
läsningsverksamhet måtte erhålla samma 
omfattning· som före kristiden, har Riksda
gen å momentet antecknat ett tillägg av 
100,000 mark. 

6. Understöd åt särskilda upplysnings
organisationer. Riksdagen finner tillbörligt, 
att den föreslagna fördelningen av tillägget 
till upplysningsorganisationernas statsun
derstöd ändras sålunda, att tillägget till 
understödet åt Suomen nuorison liitto be
nämnda förbund minskas till 50,000 mark 
och att återstoden av tillägget, 150,000 
mark, enligt statsrådets prövning fördelas 
mellan övriga organisationer, vilka erhålla 
statsunderstöd ur detta moment. Momen
tets shLtsumma undergår ingen förändring. 

XIII. Arkeologiska kommissionen. 

Enär Riksdagen anser, att en vetenskap
lig undersökning av de historiska minnes
märkena är önsklig, har Riksdagen med 
anledning av en finansmotion beslutat hem
ställa, 

att Regeringen måtte uppgöra en 
plan för vetenskaplig undersökning 

av de historiska minnesmärkena san~t 
vidtaga av saken påkallade åtgärde1· 
för dess förverkligande. 

XIV. Anslag för v;etenskap, konst och 
idrott. 

2. Penninglotteriets vinstmedel för främ
jande av vetenskap, konst och idrott (för
slagsanslag). Enligt Riksdagens åsikt borde 
till prövning· upptagas, huruvida den an
del i anslaget, som föreslås under punkt 6) 
i avdelningen O) av den i momentets moti
vering ingående fördelningsplanen, i någon 
mån kunde ökas för höjande av under
stödet åt de gymnastik- och idrottskurser, 
som anordnas i Pajula:hti i Nastola. 

Med anledning av finansmotioner uttalar 
Riksdagen, att Kristillinen taideseura be
nämnda sällskaps verksamhet fortfarande, 
såvitt det anses behövligt, kan understödjas 
ur penninglotteriets vinstmedel samt att 
Regeringen borde taga i övervägande, 
huruvida skäl förelåge att ur penning
lotteriets vinstmedel bevilja understöd åt 
J oensuun työväen musiikkiyhdistys be
nämnda förening. 

9. Diverse utgifter. Emedan den vid 
pedagogiska högskolan i Jyväskylä införda 
sommarterminen icke ·ensam synes vara 
tillfyllest för tillgodoseende av behovet av 
sommartid meddelad högskoleundervisning, 
har Riksdagen med anledning av en i ären
det väckt finansmotion funnit lämpligt att 
för understödjande av Turun kesäyliopisto 
benämnda kurser å momentet anteckna ett 
tillägg av 50,000 mark. 

XV. Särskilda anslag. 

4. Diverse utgifter. Med anledning av 
en finansmotion har Riksdagen till det 
understöd, som skall tilldelas Finlands 
fredsförbund, antecknat ett tillägg av 
13,000 mark. 
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Elfte Huvudtiteln. 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

III. Lantmäteristyreben. 

1. Avlöningar. Med hänsyn därtill, att 
assessorns vid lantmäteristyrelsen avlöning 
icke höjdes vid ,fördelningen av det under 
15 H t. II: 12 i statsförslaget för inneva
rande år reserverade anslaget, medan av
löningarna för styrelsens övriga, i sessio
nerna deltagande :ledamöter höjdes, och 
detta missförhållande ej heller beaktats vid 
de löneförhöjningar, som föreslagits i pro
positionen, har Riksdagen funnit skäligt 
att för denna löneförhöjning å momentet 
anteckna ett tillägg av 6,000 mark. 

VIII. LantbruksundervisningsaJlistalter a v 
privat natur. 

Läroanstalter för kreatursskötsel och 
mejerihantering. 

4. Avlöningar. Under punkt b) i mo
mentets motivering har bland annat före
slagits, att lärarna vid skolan för fjäderfä
skötsel i fråga om avlöningar och andra 
förmåner skulle försättas i samma ställ
ning som lärarna vid privata kreatursskö
tarskolor samt sagda skola beviljas ett 
tilläggsanslag av 15,000 mark. Då för 
sagda ändamål erfordras 26,000 mark, har 
Riksdagen antecknat ett tillägg av 11,000 
mark. 

Läroanstalter i hemslöjd. 

10. Avlöningar. Inom Riksdagen hava 
väckts finansmotioner angående anvisande 
av anslag för inrättande av skolor för man
lig hemslöjd i Harlu och Terjärv. 

Med beaktande av, att en effektivare 
yrkesundervisning över huvud är av beho
vet påkallad samt med hänsyn till den om-

ständigheten, att i Harlu och dess omnejd 
uppenbarligen göres behov av den i mo
tionen åsyftade yrkesundervisningen och 
att orten även i övrigt måste anses lämp
lig för en undervisningsanstalt av denna 
art, finner Riksdagen det ändamålseTIJligt, 
att i Harlu inrättas en sådan skola för man
lig hemslöjd som i motionen föreslås. De 
för skolans verksamhet erforderliga årliga 
utgifterna stiga till 50,500 mark, varav på 
föreståndarens och lärarens avlöning kom
mer 27,000 mark, på underhållsutgifterna 
22,000 mark och för understödjande av 
mindre bemedlade elever 1,500 mark. Det 
för avlöningarna erforderliga beloppet, 
27,000 mark, har antecknats såsom tillägg 
till detta moment. 

Samma skäl, som ovan anför.ts .för in
rättande av en skola för manlig hem
slöjd i Harlu, tala även för, att en lik
nande yrkesskola för den svensksprå
kiga befolkningen i mellersta Öster
botten inrättas i Terjärv, där genom orts
bornas försorg åtgärder redan vidtagits för 
att vid skolan fästa en utbildad lärarkraft. 
Med godkännande av motionen har Riks
dagen till de årliga utgifterna för en 
skola för manlig hemslöjd i Terjärv an
tecknat ett tillägg av 50,500 mark, fördelat 
på sa:nima sätt som anslaget för den före
slagna skolan i Harlu. Det för avlönin
garna erforderliga beloppet, 27,000 mark, 
har antecknats som tillägg till detta mo
ment. 

Tilläggen under momentet utgöra 54,000 
mark. 

11. övriga underhållskostnader. Till un
derhållskostnader för de skolor för manlig 
hemslöjd, som enligt föregående moment 
skola inrättas i Harlu och Terjärv, har å 
momentet antecknats ett tillägg av 44,000 
mark. 

2 
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12. Understöd åt mindre bemedlade ele
ver. Till understöd åt mindre bemedlade 
elever vid de skolor för manlig hemslöjd, 
vilkas inrättande i Harlu och Terjärv 
föreslagits under 10 momentet i detta kapi
tel, har å momentet antecknats ett tillägg 
av 3,000 mark. 

Understöd åt övriga lantb1·uksundervis
ningsanstalter av privat natu1·. 

13. J ordbruksskolor. I sitt svar å propo
sitionen angående statsförslaget för inne
varande år har Riksdagen framhållit, att 
vid fastställarrdet av understöd framdeles 
med avseende å jordbruksskolorna böra 
tillämpas samma principer som beträffande 
övriga lantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. Då detta icke beaktats i 
propositionen, har Riksdagen för ändamålet 
å momentet antecknat ett tillägg av 220,000 
mark. 

IX. Agriikultuirekonomiska ikontroll
ansta;lter. 

Prökontrollanstalten. 

5. Avlöningar. Under punkt b) i mo
mentets motivering har med anledning av 
uppförandet på ordinarie stat av andra 
assistentbefattningen vid frökontrollanstal
ten till detta moment från 6 momentet 
överförts 36,000 mark. Med hänsyn därtill, 
att avlöningen i sagda befattning före 
uppförandet på ordinarie stat utgjort 
39,000 mark, har Riksdagen, på det att av
löningen efter sagda ombildning av be
fattningen måtte bibehållas oförändrad, 
från 6 momentet hit överfört ytterligare 
3,000 mark. Tillägg 3,000 mark. 

6. Arvoden åt extra arbetskrafter (för
slagsallJSlag) . Med anledning a v den ytter
ligare överföring, som omförmälts under 
föregående moment, har under detta mo
ment avdragits 3,000 mark. 

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 

9. Avlöningar. :B-,ör bibehållande av 
yrkeskunnig personal vid statens smör
kontrollanstalt samt med beaktande av arten 
och mängden av det arbete, som där utföres, 
finner Riksdagen det erforderligt, att 
grundlönen för de vid kontrollstationen i 
Helsingfors verksamma fyra assistenterna 
höjes från det nuvarande beloppet 43,500 
mark till 48,000 mark samt att likaså 
grundlönen för överassistenten vid kontroll
stationen i Åbo höjes från det nuvarande 
beloppet 48,000 mark till 52,500 mark, var
jämte grundlönen för yngre smörbedöma
ren vid sistnämnda kontrollstation höjes 
från det nuvarande beloppet 24,000 mark 
till 30,000 mark. Det för dessa löneförhöj
ningar erforderliga beloppet, 28,500 mark, 
har antecknats som tillägg till detta mo
ment. 

X. Markförbättringsverksamheten. 

Lantbruksingenjörerna. 

1. Avlöningar. Med hänsyn därtill, att 
avlöningen för de under punkt e) i momen
tets motivering föreslagna kassa- och bok
föringsbiträdesbefattningarna under den 
tid dessa varit extra befattningar utgjort 
24,000 mark och då avlöningen för mot
svarande befattningar inom övriga för
valtningsgrenar utgör 21,000 mark, fin
ner Riksdagen det tillbörligt, att grund
lönen även i förstnämnda befattningar fast
ställes till 21,000 mark. För detta ända
mål har å momentet antecknats ett tillägg 
av 12,000 mark. 

XIII. Fiskerinäringen. 

1. Piskeriundervisningen. Enligt Riks
dagens åsikt motsvarar fiskeriundervisnin
gen icke i sin nuvarande form och till sin 
nuvarande verkan, åtminstone ej med av-
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seende å den högre fiskeriundervisningen 
samt utbildningen av fiskerikonsulenter och 
föreståndare för fiskodlingsanstalter, de 
fordringar, som böra ställas på en dylik 
undervisning. På grund härav har Riks
dagen beslutat hemställa, 

att Regeringen måtte vidtaga nö
diga åtgärder för en omorganisation 
av fiskeriundervisningen och i sinom 
tid till Riksdagen överlämna propo
sition i ärendet. 

3. Fiskerinäringens främjande. Riksda
gen har under momentet antecknat ett till
lägg av 20,000 mark, på det att de före
slagna åtgärderna för en förbättring och 
förnyelse av kräftstammen måtte bliva till
räckligt effektiva. Vidare har under mo
mentet med anledning av en finansmotion 
antecknats ett tillägg av 168,000 mark för 
inrättande av tre nya konsulentdistrikt 
och för förbättrande av fiskerikonsulenter
nas avlöningar. Tillägg sammanlagt 188,000 
mark. 

Med anledning av en finansmotion 
uttalar Riksdagen, att Regeringen borde, 
jämlikt en vid innevarande Riksdag god
känd hemställan, påskynda undersökningen 
av arten och omfattningen av de skador, 
som vållas fiskbeståndet i vattendragen 
genom det spillvatten och annat avfall, som 
av olika industriella inrättningar utsläppas 
i vattendragen. 

XIV. Förs·öks- och undersökningsverk
samheten för lantbruket. 

Lantbruksförsöksanstalten. 

6. Avlöningar. De två under punkt c) 
i momentets motivering främst nämnda av 
de ,fyra assistenthefattningar, som föresla
gits att uppföras på ordinarie stat, måste 

anses lika viktiga som de två senare 
nämnda. På grund härav och enär även 
till dessa poster efter befattningarnas 
uppförande på ordinarie stat komma att 
utnämnas personer, vilka avlagt sina 
examina vid universitetet, finner Riksda
gen det nödvändigt, att jämväl för dessa 
grundlönen fastställes till 43,500 mark. 
För detta ändamål har under momentet 
antecknats ett tillägg av 21,000 mark. 

För den till följd av den allmänna steg
ringen av lönenivån nödvändigblivna löne
förhöjningen för arbetarna å försöksanstal
ten har Riksdagen å momentet antecknat 
ett tillägg av 50,000 mark. 

Tilläggen uppgå inalles till 71,000 mark. 

11. Lantbruksförsöksanst-altens lantb1·uk 
(förslagsanslag). På grund av arten av de 
utgifter, som bestridas ur detta moment, och 
då även övriga utgifter, som härleda sig av 
statens egen lanthushållning, i statsförsla
get antecknats såsom förslagsanslag, har 
Riksdagen funnit det lämpligt, att även an
slaget under detta moment antecknas såsom 
fö1:1slagsanslag. 

Försöksstationer. 

15. Avlöninga1·. Inom Riksdagen har 
väckts en finansmotion angående anvisande 
av anslag för uppförande på ordinarie stat 
av direktörsbefattningen vid försökssta
tionen för svinskötseL Sedan byggnaden 
för svingården blivit färdig, kan försöks
stationen nu begynna sin verksamhet på ett 
fullt effektivt sätt. Riksdagen finner det 
därför vara på sin plats, att ledningen av 
försöksstationen icke vidare handhaves så
som bisyssla, utan hör direktörsbefattnin
gen uppföras på ordinarie stat. Riksdagen 
anser en årslön av 52,500 mark skälig 
för befattningen som föreståndare för 
denna försöksstation, varjämte för lUders
tillägg ytterligare reserverats 4,200 mark. 
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Då det belopp av 15,000 mark, som reser
verats för den temporära innehavaren av 
direktörsbefattningen vid försöksstationen, 
vid befattningens uppförande på ordinarie 
stat avgår, har för befattningens uppfö
rande på ordinarie stat antecknats ett till
lägg av 41,700 mark. 

16. Avlöning åt biträden och arbetare 
(förslagsanslag). Den nya försöksstation, 
som föreslagits att inrättas i nordligaste 
Österbotten och för vars föreståndare ett 
avlöningsanslag föreslagits å 15 momentet 
under detta kapitel, kan icke ens i begyn
nelsen av sin verksamhet komma till rätta 
utan biträden och arbetare. För deras av
lönande har å momentet antecknats ett 
tillägg av 74,000 mark. 

Lokala försök. 

23. Specialförsök och undM·sökningar. 
Med anledning av en finansmotion an
gående anvisande av anslag för höjande av 
statsunderstödet åt försöksverksamhets
föreningarnas förbund har, enär den i mo
tionen åsyftade skördekontrollen måste an
ses vara av vikt, på det att sagda kontroll 
måtte bliva allmännare, å momentet an
tecknats ett belopp av 25,000 mark för höj
ning av försöksverksamhetsföreningarnas 
förbunds statsbidrag. 

XV. Lantbrukets understödjande. 

Understödjande av rådgivningsarbetet. 

4. Prämjande av trädgårdsskötseln och 
huslig ekonomi. För åstadkommande av en 
effektivare rådgivning i huslig ekonomi, 
särskilt bland arbetarbefolkningen å in
dustriorter, har å momentet till höjning av 
understödet åt Suomen sosialidemokraatti
nen työläisnaisliitto benämnda förbund an
tecknats ett tillägg av 13,000 mark. 

7. Kreatursförädlingsföreningar och tjur
hållningssammanslutningar. Det anslag, 

som under detta moment reserverats för 
understödjande av tjurhållningssammanslut
ningar, är otillräckligt till och med för 
utgivande av det minimibelopp, vilket en
ligt lag skall utgivas till av småbrukare 
bildade tjurhållningssammanslutningar för 
anskaffande av en avelstjur och fort
sättande av sammanslutningarnas verk
samhet. Då en kreatursförädlingsverk
samhet av denna art måste anses vara av 
synnerlig vikt, har Riksdagen funnit det 
nödvändigt att för dess ändamålsenliga be
drivande å momentet anteckna ett tillägg 
av 435,000 mark. 

16. Lantbruksklubbverksamheten. Med 
anledning av en finansmotion har Riksda
gen prövat nödigt att för höjande av kon
sulenternas för lantbruksklubbverksamhe
ten avlöningar å momentet anteckna ett 
tillägg av 100,000 mark. 

20. statsbidrag åt särskilda föreningat• 
och enskilda. Ett under punkt e) i mo
mentets motivering förekommande tryckfel 
har Riksdagen rättat med framhållande 
av, att det där föreslagna understödet 
är avsett för Maata1oustyönjohtajain liitto 
benämnda förbund och icke för en sam
manslutning av lantbruksarbetsgivare. 

Riksdagen har prövat nödigt för en in
tensifiering av Agronomföreningens före
drags- och föreläsningsverksamhet höja 
föreningens statsbidrag och har för ända
målet å momentet antecknat ett tillägg av 
15,000 mark. 

övriga statsbidrag. 

23. stödjande av prisen på kreaturshus
hållningsprodukter (förslagsanslag) (en
gångsutgift). I lagen om skatt å margarin
tillverkningar och fodermedel förutsättes, 
att partipriset på smör i medeltal borde 
bibehållas vid 26 mark per kilogram. Be
träffande partipriset har Riksdagen i den 
lag den antagit med anledning av Regerin
gens proposition om uppbärande av ifråga-



varande skatt under år 1938 beslutat, att 
detsamma under inkommande år skall 
fastställas till 28 mark per kilogram. Enligt 
Riksdagens åsikt kan, för partiprisets 
bibehållande vid 27-29 mark per kilo
gram, exportpremie på smör erläggas en
ligt de naturliga säsongfluktuationerna, 
dock icke i det fall, att det inhemska parti
priset på smör utan stabiliseringspremie 
stigit till 29 mark eller därutöver per kilo
gram. 

25. Utredning rörande trädbeståndet i 
bokföringslägenheternas skogar. En ända
målsenlig organisation av den skogsvärde
ringsverksamhet, som utiöres på lantbruks
styrelsens bokföringslägenheter, så ock in
samlingen och sovringen av nödigt material 
för denna värdering, till dess att den som 
bäst pågående taxeringen av kronoskogarna 
hunnit slutföras, förutsätta, att utöver den 
arbetsgrupp, som redan finnes för ifråga
varande värderingsarbete, ytterligare till
kommer en sådan grupp. För detta ändamål 
har Riksdagen å momentet antecknat ett 
tillägg av 100,000 mark. 

27. Prernier för odling av sockerbetor 
(förslagsanslag) (engångsutgift). Under 
momentet har antecknats ett tillägg av 
1,500,000 mark till statsrådets förfogande 
för förhöjning av premierna åt odlare av 
sockerbetor. 

29. Odlingspremier för i Norra Finland 
tJroducerad lök och cikorierot (reservations
anslag). För undvikande av ett alltför 
starkt utbud under hösten och en därav 
föranledd prisdepreciering är det ända
målsenligt, att saluförandet av lökproduk
ter ordnas så, att detsamma försiggår små
ningom under årets lopp. Enär odlings
premie kan utbetalas först då produkterna 
utsändas i handeln, är det nödvändigt, att 
anslaget under detta moment kan utnyttjas 
ännu efter räkenskapsårets utgång. På 
grund härav har Hiksdagen antecknat an
slaget såsom reservationsanslag. 

13 

XVII. Fovsts,tyrelsens avdelning för stats
jordarnas disposition och kolonisations

ärenden. 

Då motiveringen i Regeringens propo
sition kan tolkas sålunda, att fråga vore 
om grundande av en särskild ny avdelning 
för kolonisationsärenden vid forststyrelsen, 
framhåller Riksdagen, att vid forststy
r·elsen redan finnes en särskild avdelning, 
avdelningen för statsjordarnas disposition, 
i vilken bland annat alla ärenden rörande 
kolonisation av statens skogsmarker hand
lagts. Emedan i denna avdelning delvis 
även andra än kolonisationsärenden hand
läggas, borde avdelningens benämning ändras 
till ,avdelningen för statsjordarnas dispo
sition och kolonisationsärenden". Med beak
tande av den speciella beskaffenheten ar 
de åligganden, som ankomma på en sådan 
avdelning, finner Riksdagen det därjämte 
vara på sin plats, att de av dem föranledda 
utgifterna på det i propositionen föreslagna 
sättet upptagas under ett särskilt kapitel, 
vars rubrik Riksdagen likväl ändrat i 
överensstämmelse med den för avdelningen 
föreslagna nya benämningen. Den av Riksda
gen beslutade anordningen föranleder inga 
ändringar i det sätt, på vilket de olika mo
menten i detta kapitel grupperats, ej heller 
i de under momenten upptagna anslagen. 
De i momentets motivering anförda om
ständigheterna beröras av ifrågavarande 
anordning endast såtillvida som de punkter, 
vilka avse forststyrelsens avdelning för 
kolonisationsärenden, komma att äga sin 
tillämpning på forststyrelsens avdelning 
för statsjordarnas disposition och kolonisa
tionsärenden. 

XVIII. Den privata skogshushål1ningen. 

Privata skogar. 

4. statens bidrag till kostnaderna 
för skogsförbättringsarbeten (reservations
anslag). Det belopp av 5,407,000 mark för 
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centralskogssällskapens skogsförbättringsut
gifter, som i motiveringen till propositionen 
omnämnes under punkt a) i dispositionspla
nen för anslaget under detta moment, synes 
på grund av lönenivåns stegring icke förslå 
till bestridande av ifrågavarande förvalt
ningsutgifter. Då av det belopp, 1,500,000 
mark, som under punkt c) i förenämnda 
dispositionsplan reserverats för anläggarrdet 
och upprätthållandet av plantskolor, 500,000 
mark likväl kunna disponeras för de under 
punkt a) nämnda förvaltningsutgifterna, 
erfordras intet tilläggsanslag under mo
mentet. 

Den forstliga undervisningen. 

11. Avlöningar. Riksdagen har funnit det 
av behovet påkallat att å momentet an
teckna ett tillägg av 15,000 mark för höj
ning av tjänstepersonalens vid forstsko
lorna löner. 

XX. Meteorologiska centra;lanstalten. 

7. Apparater och litteratur. För au
skaffning, 1förnyelse och reparation av en 

del apparater och anordningar har Riksda
gen •funnit det nödigt att å momentet så
som engångsutgift anteckna ett tillägg av 
24,200 mark. 

11. Väderleksrapportering och interna
tionell meteorologisk verksamhet. På grund 
av den snabba utvecklingen av lufttrafi
ken har det visat sig nödvändigt att åstad
komma en avsevärt effektivare väderleks
tjänst för flyget. För avlönande av de per
soner, som uppgöra väderlekskartan, även
som för komplettering av observationsnätet 
och anskaffning av en del utensilier har 
fördenskull å momentet antecknats ett till
lägg av 80,000 mark. 

XXIV. Särsik:ilda anslag. 

3. P1·opaganda och reseunderstöd. Riks
dagen har med hänsyn till vikten av att 
inom lantbruket sysselsatta personer före
taga utländska studieresor funnit nödigt 
att för det under punkt a) i momentets 
motivering nämnda ändamålet ytterligare 
anteckna ett tillägg av 40,000 mark. 

Tolfte Huvudtiteln. 

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till 
detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och aUmänna arbetena. 

1. Avlöningar. Riksdagen har under 
detta moment fäst uppmärksamhet vid att 
biltrafikens utveckling i brist på tillräcklig 
ledning från statens sida fört till en 
osund konkurrens med järnvägarna. Vid 
omorganisationen av linjebiltrafiken borde 
denna omständighet bliva föremål för sär
skild uppmärksamhet, isynnerhet vid bevil
jandet av koncessioner för :trafikerande av 

bi:mnjer samt vid godkäm.nandet av tid
tabeller och transporttax·or för bilar. 

X. Särskilda anslag. 

2. Sjöfartens främjande. Då upprätt
håJUandet av ångbåtstrafiken mellan Hel
singfors och Borgå medfört av:seväl'da för
luster och då det särskilt ur de i ett isole
rat ·läge befintliga skärgårdsbornas syn
punkt likväl är av vikt, att denna linje 
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allt framgent trafikeras, har Riksdagen .fun
nit det rvara av nöden att för höjande av 
understödet åt sagda ångbåtslinje å momen
tet anteckna ett tillägg av 20,000 mark. 

3. Lufttmfikens främjande. Inom Riks
dagen har väckts en ,finansmotion angående 
anvisande av anslag åt Finlands Luftvärns
förbund .för inköp av tre nya motorflyg
maskiner. lVIed beaktande av den stora be
tydelsen av den utbildning, som skulle er
hållas medelst de i motionen avsedda flyg
maskinerna, har Riksdagen funnit nödigt 
att under momentet såsom engångsutgift 
upptaga ett tillägg av 400,000 mark för an
skaffande av tvenne nya motorflygmaskiner 

åt Finlands Luftvärnsförbund på villkor, 
att anskaffningen av flygmaskinerna sker i 
samråd med ledningen för luftstridskraf
terna och att Finlands Luftvärnsförbund 
erlägger en tredjedel av varje flygmaskins 
pris. 

9. Järnvägsundersökningar (reservations
anslag). Med anledning av en finansmotion 
angående anvisande av anslag för rverkstäl
lande arv instrumental undersökning å ban
sträckningen Sordavala-Läskelä, uttalar 
Riksdagen, att den finner det nödvändigt, 
att vederbörlig undersökning rverkställes på 
den i motionen åsy~ftade bansträckningen. 

Trettonde Huvudtiteln. 

Handels- och industriministeriet samt till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Handeis- och industriministeriet. 

1. Avlöningar. Då en revidering av pa
tentlagstiftningen enligt Riksdagen delgivna 
uppgifter är under beredning i Regeringen 
och då frågan om en omorganisation arv 
patentbyrån i detta sammanhang kan 
komma under omprövning, har Riksdagen 
icke ansett sig kunna godkänna inrättandet 
av den i propositionen föreslagna överingen
jörstjänsten vid patentbyrån. På grund 
härav har Riksdagen utes'lutit den punkt, 
som rör inrättandet av denna tjänst 
ur Regeringens proposition angående lag 
om inrättande av nya tjänster och befatt
ningar med grundlön vid särskilda ämbets
verk och aLlmänna inrättningar. Då det 
likväl är nödvändigt att öka antalet tjän
ster vid byrån för patentärenden, borde 
i stället för den föreslagna, till V avlö
ningsklassen hörande överingenjörstjänsten 
inrättas en till VI avlöningsklassen hörande 
prövningsingenjörstjänst. På grund härav 
har momentet minskats med 6,000 mark. 

IV. SjöfartsväJsendets fartyg. 

1. Avlöningar. lVIed beaktande av beskaf
fenheten av det arbete, som de å sjöfarts
styrelsens fartyg anstända maskinmästarna 
utföra, samt de förhållanden, under vilka 
arbetet äger rum, har Riksdagen ,funnit det 
skäligt, att jämväl andra maskinmästares 
löner höjas än de tilllägsta klassen hörande, 
vilka omnämnas under detta moment i 
den i slutet av propositionen ingående 
tablån. På grund härav har Riksdagen 
för höjande av grundlönerna för tjuguen 
för närvarande till XIX avlöningsklas
sen hörande, för en till XVIII avlönings
klassen hörande, för sju till XVII arv
löningsklassen hörande och ,för elva till 
XVI avlöningsklassen hörande maskin
mästarbefattningar samt för tre till XV 
avlöningsklassen hörande övermaskinmästar
befattningar med en löneklass eller således 
med 1,500 mark för envar befattning å 
momentet antecknat ett tillägg ·av 64,500 
mark. 
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IX. Annan teknisk undervisning. 

Industris kolor. 

8. Avlöningar. Enligt Riksdagens åsikt 
borde i stället för de fyra extraordinarie 
lärarbefattningar vid industriskolan i Hel
sing.fors, vilka under punkt b) i momen
tets motivering föreslagits att uppföras på 
ordinarie stat, endast tvenne befattningar 
av sagda slag uppföras på ordinarie 
stat, enär det bland annat för urvalet av 
personer till lärarbefattningar är ändamåls
enligt, att en del av dessa befattningar för
bliva extraordinarie. Momentets slutsumma 
undergår ingen förändring. 

XIV. Särskilda anslag. 

9. statsunderstöd åt Finlands Sjörädd
ningssällskap. Under momentet har anteck
nats ett tillägg av 250,000 mark till under
stöd för anskaffande av livräddningsfar
koster. 

10. statsbidrag för sjömannavård. Med 
anledning av en lfinansmotion angående an
visande av anslag för utvidgning och för
nyelse av Finlands Sjömans-Unions skepps
bibliotek har Riksdagen, som funnit det 
önskligt, att skeppsb:ibliotekens bokbestånd 
fortfarande ökas, å momentet såsom en
gångsutgift antecknat ett tillägg av 25,000 
mark. 

Fjortonde Huvudtiteln. 

Socialministeriet och till detsamma hörande förvaltningsgrenar. 

V. Yrkesinspektionen samt utställningen 
för arbetarskydd och välfärd. 

Utställningen för arbetarskydd och 
välfärd. 

8. Avlöningar. För höjning av avlönin
gen åt utställningslokalens städerska, vil
ken vid sidan av s:in ordinarie befattning 
även fungerar såsom utställningens vakt
mästare, har å momentet antecknats ett 
tillägg av 2,000 mark. 

VIII. Moderskapsunderstöd. 

1. M oderskapsunderstöd (förslagsanslag). 
I sin slutliga foi'illl omfattar lagen angående 
moderskapsunderstöd ett avsevärt större an
tal barnfödelser än vad som förutsatts i de 
i propositionens motivering anförda beräk
ningarna. Åt samtliga barnföderskor torde 
icke behöva utgivas understöd i form av 
naturaförmån, bestående av beklädnadsföre-

mål. Det anslag, som ·erfordras för anskaf
fande av klädpaket till utdelning under nästa 
år, har i Regeringens •proposition blivit 
obeaktat. För detta ändamål och för de 
utgifter, som härleda sig av ovannämnda 
ändring i lagen, har å momentet antecknats 
ett tillägg av 6,000,000 mark. 

XVII. Understödjande av nykterhets- och 
sedlighetsarbetet samt särskilda vård

bidrag. 

4. Understödjande av dövstumma och 
lomhörda. Med anledning av en finansmo
tion angående anvisande av anslag för under
stödjande av Suomen huonokuuloisten huol
tdliitto benämnda förbunds verksamhet har 
Riksdagen ·funnit det nödvändigt, att det 
under punkt c) i momentets motivering 
nämnda, för den i motionen omförmälda 
föreningen avsedda bidraget höjes med 
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25,000 mark, vilket belopp antecknats så
som tillägg till detta moment. 

5. Understödjande av lytta. Med anled
ning av en finansmotion har Riksdagen 
funnit skäligt under momentet anteckna 
ett tillägg av 30,000 mark för stödjande 
av invalidernas på självverksamhet grun
dade organisationsarbete. 

XIX. Fövbättrand·e av bosta.dsförhåi
landena. 

1. Understöd för förbättrande av bo
stadsförhållandena på landsbygden (reser
vationsanslag). Riksdagen är av den åsik
ten, att de omständigheter, som röra 
användningen av anslaget, fortfarande 
borde av Regeringen prövas liksom även 
frågan, 1huruvida icke den .ifrågavarande 
verksamheten borde omhänderhavas av 
lantbruksministeriet och anslaget alltså 
överföras till detta ministeriums utgiftsstat. 

Med anledning av en finansmotion ut
talar Riksdagen, att den ·finner rik
tigt, att vid organiseringen av åtgär
derna :till förbättrande av bostadsförhål
landena på landsbygden lantbruks- och 

hushållningssällskapens samt småbrukar
sammanslutningarnas arbetskrafter på 
lämpligt sätt tagas i anspråk. 

XX. Särskilda anslag. 

6. Särskilda bidrag. Inom Riksdagen 
har väckts en finansmotion angående an
visande av anslag 1för återbetalning av det 
statslån Helsingin taloustyöntekijäin yhdis
tys benämnda förening erhållit. Med beak
tande av föreningens svåra ekonomiska 
ställning och den betydelsefulla sociala 
vårdverksamhet föreningen bedriver har 
Riksdagen funnit skäligt att för det i 
motionen nämnda ändamålet såsom en
gångsutgift anteckna ett belopp av 134,200 
mark 

Likaså har Riksdagen med anledning av 
en finansmotion angående anvisande av 
anslag till understöd åt organisationer, 
som draga försorg om sommarrekreation 
för mödrar i större medellösa familjer, 
funnit skäligt. att å momentet anteckna ett 
tillägg av öO,OOO mark, för anordnande av 
den i motionen åsyftade sommarrekreatio
nen. 

Tillägg inalles 184,200 mark. 

Femtonde Huvudtiteln. 
Diverse allmänna utgifter. 

I!I. Särskilda anslag. 

Inom Riksdagen har väckts en finans
motion angående anvisande av anslag för 
utgivande av ersättning för i Ryssland 
kvarbliven egendom. Enär det i statsför
slaget för innevarande år reserverade an
slaget av 300,000 mark till understöd åt 
nödlidande finska medborgare, vilkas egen
dom kvaDblivit i Ryssland, icke kan anses 
tillfyllest för en slutlig lösning av frågan 
om ersättning för den i Ryssland kvar-

blivna egendomen, är Riksdagen av den 
åsikten, att sagda ersättningsfråga borde 
undersökas genom Regeringens försorg. På 
grund härav har Riksdagen beslutat hem
ställa, 

att Regeringen måtte låta närmare 
undersöka, på vilket sätt ersättning 
kunde utgivas åt de finska medbor
gare, vilkas egendom kvarblivit i 
Ryssland, och vidtaga de åtgärder, 
vartill saken anses giva anledning. 

3 
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sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar 

II. Extraordinarie pensioner. 

4. Extraordinarie pensioner åt icke ar
betsföra och medellösa frontmän från fri
hetskriget. Inom Riksdagen hava väckts 
trenne finansmotioner angående arrvisande 
av anslag till extra pensioner åt icke ar
betsföra och medellösa frontmän ,från fri
hetskriget. Riksdagen har senast i sitt svar 
å propositionen angående statsförs'laget för 
innevarande år fäst uppmärksamhet vid 
frontmännens från frihetskriget pensions
fråga och uttalat, att regeringen borde på
skynda undersökningens fullföljande och 
med det första överlämna proposition an
gående beviljande av anslag för ändamålet. 

Enligt vad Riksdagens erfarit, har också 
genom regeringens försorg en detaljerad 
utredning i saken införska::Efats, men då 
denna utredning ännu i vissa punkter 
måste kompletteras, har åt en särskild 
kommitte uppdragits att införskaffa denna 
kompletterande utredning. Då ett avse
värt antal .frontmän ·på grund av fullstän
dig arbetsoförmåg·a eller a:llvarlig sjukdom 
råkat i nöd, finner Riksdagen nödvändigt, 
att extraordinarie pensioner ofördröjligen 
beviljas de mest behövande frontmännen. 
För nämnda ändamål har Riksdagen här 
under ett nytt moment anvisat ett anslag 
av 3,000,000 mark. 

Adertonde Huvudtiteln. 

statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrittninga~ 

Statsjä.rnvägarna. 

I. Järnvigsstyrelsen. 

2. Arvoden åt extra personal (förslags
anslag). Riksdagen har rättat ett tryckfel, 
som förekommer under minskningarna i mo
mentets motivering, med framhållande av 
att den föreslagna minskningen härleder 
sig av de nya tjänster och befattningar, 
vilkas inrättande föreslagits under punkt e) 
och icke under punkt d) å l momentet 
under detta kapitel. 

9. Yrkesundervisning. Till följd av den 
kraftiga ökningen i trafiken är det nöd
vändigt att bibehålla yrkesundervisnin-

gen åtminstone i den utsträckning, vari 
den meddelas under innevarande år. På 
grund härav har Riksdagen bibehållit an
slaget under momentet vid det belopp, var
med det utgår i statsförslaget för inne
varande år, och å momentet antecknat ett 
tillägg av 63,600 mark. 

II. Jä.rnvigarn111s linjeförvaltning och 
driftutgifter. 

Personalutgifter. 

1. Avlöningar. Under punkt j) i momen
tets motivering har föreslagits, att bland 
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annat 300 nya stationskarlsbefattningar av 
tredje avlöningsklass med en grundlön av 
16,800 mark skulle inrättas. Då av inne
havarna av dessa befattningar, vilka före
slagits att uppföras på ordinarie stat, en
dast 66 kunde förläggas till sådana statio
ner, där stationskarlsbefattningar av tredje 
avlöningsklass redan tidigare finnas, och 
återstoden måste förläggas till sådana sta
tioner, varest tidigare funnits endast sta
tionskarlsbefattningar av andra eller första 
avlöningsklass, skulle detta i avlöningsför
hållandena medföra en ojämnhet, som vore 
ägnad att framkalla missnöje. På grund 
härav finner Riksdagen det av behovet på
kallat, att av de befattningar, som föresla
gits att uppföras på ordinarie stat, 100 
stationskarlar föras till första avlö
ningsklassen med en grundlön av 19,500 
mark och 134 stationskarlar till andra av
löningsklassen med en grundlön av 18,000 
mark samt endast de ovannämnda 66 sta
tionskarlarna på sätt i Regeringens propo
sition föreslagits till tredje avlöningsklas
sen. För dessa löneförhöjningar har å mo
mentet antecknats ett tillägg av 430,800 
mark. 

Inventarier och driftmaterialier. 

11. Komplettering och underhåll av in
ventarier jämte inventeringskostnader. Vid 
järnvägarna råder en så stor brist på 
vagnspresenningar, att för deras komplet
tering anslaget nödvändigtvis måste ökas. 
För .detta ändamål och för förnyelse av 
sängkläderna i sovvagnarna har å mo
mentet antecknats ett tillägg av 300,000 
mark. 

Post- och telegrafverket. 

V. Post- och telegra.fstyrelsen. 

1. Avlöningar. Enär i Regeringens pro
position de tillägg till ålderstilläggen, vilka 

föranledas av löneförhöjningarna samt 
uppförandet av tjänster och befattningar 
på ordinarie stat, synas av misstag hava 
utelämnats, har Riksdagen antecknat det 
för detta ändamål erforderliga beloppet, 
50,000 mark, såsom tillägg till momentet. 

11. Diverse utgifter. Riksdagen har fun
nit det nödvändigt att för postverkets un
der punkt b) i momentets motivering 
nämnda 300-års jubileum ante0kna ett till
lägg av 50,000 mark. 

VI. Post- och telegrafverkets linjeförvalt
ning och förvaltningsutgifter. 

Personalutgift er. 

1. Avlöningar. Under punkt f) i momen
tets motivering har föreslagits inrättande 
av bland annat 14 nya byråbiträdesbefatt
ningar och 100 nya postiljonsbefattningar 
av tredje klass. Då grundlönerna i dessa 
befattningar, som skola uppföras på ordi
narie stat, komme att vara avsevärt lägre 
än de högsta löner, som utbetalas åt dem, 
vilka såsom extraordinarie !bestrida lik
nande befattningar, bleve följden av att 
befattningarna uppföras på ordinarie stat 
en Iönesäillkning för ett betydande antal 
extraordinarie befattningshavare. Detta är 
enligt Riksdagens åsikt icke skäligt, varför 
ifrågavarande grundlöner böra höjas. 
Grundlönen för de omförmälda byråbiträ
dena borde därför fastställas .till 18,000 
mark, vilket medför ett tillägg av 16,800 
mark. Vad beträffar de nya postiljonsbe
fattningarna av tredje klass borde grund
lönen för dylik befattning fastställas till 
19,500 mark. A v de 100 postiljonsbefatt
ningar, som föreslagits till uppförande på 
ordinarie stat, borde dock endast 38 fast
ställas såsom postiljonsbefattningar av 
tredje klass. Av de återstående befatt
ningarna borde 14 fastställas såsom postil
jonsbefattningar av andra klass med en 
grundlön av 21,000 mark samt 48 såsom 
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postiljonsbefattningar av första klass med 
en grundlön av 22,500 mark. Denna an
ordning med avseende å postiljonsbefatt
ningarna medför ett tillägg å momentet av 
315,000 mark. Förenämnda löneregleringar 
medföra, att det för ålderstillägg reserve
rade anslaget bör ökas med 40,000 mark. 
De tillägg Riksdagen beslutat under detta 
moment utgöra inalles 371,800 mark. 

2. Arvoden åt extra personal och ut
förande av tillfälliga arbeten (förslagsan
slag). För ernående av en effektivar·e för
bättring av postförbindelserna i avlägse 
belägna trakter finner Riksdagen det nöd
vändigt, att nya poststationer .och postex
peditioner inrättas jämväl under nästa år. 

För detta ändamål har å momentet anteck
nats ett tillägg av 200,000 mark. 

8. Y rkeslärokurser. På grund av den 
alltjämt ökaide och utvidgade post- och te
legraftrafiken är en effektivare yrkesunder
visning nödvändig för utbildande av en 
yrkesskicklig tjänstemannakår. För detta 
ändamål har Riksdagen å momentet anteck
nat ett tillägg av 30,000 mark. 

Bakutgift er. 

21. Anskaffning och underhåll av inven
tarier. För anskaffning och runderhåll av 
en del post- och telegrafexpeditioners in
ventarier har å momentet antecknats ett 
tillägg av 300,000 mark. 

F ö r s v a r s v ä s ·e n d e t s f a b r i k e r. 

VIII. Xrutfabriken. 

6. Råvaror och material samt förädling 
(förslagsanslag) . Enär ett på grundvalen 
av produktionen utgående lönetillägg vid 
försvarsväsendets fabriker icke kan anses 
principiellt riktigt och det dessutom icke 
är lämpligt, att avlöningsutgifter bestridas 
ur detta moment, har Ri·ksdagen icke god
känt den lönereglering, som föreslagits un
der punkt b) i momentets motivering. Med 
anledning härav har Riksdagen från an-

slaget under momentet avdragit 90,000 
mark. 

XI. Kanonfabriken. 

6. Råvaror och material samt förädling 
(förslagsanslag). Momentets rubrik i pro
positionen, ,Arbetskostnader och .förnöden
heter'', har ändrats till överensstämmelse 
med motsvarande momentrubriker rörande 
försvarsväsendets övriga fabriker. 

statens skogshushållning. 

XX. Forststyrelsen. 

1. Avlöningar. Med anledning av, att 
överkamrerarens vid forststyrelsen lön icke 
höjts till den nivå, till vilken några i mot
svarande tjänsteställning vid övriga äm-

hetsverk tjänstgörande befattningshavares 
löner höjts i samband med löneförhöjnin
garna under senaste tid, har Riksdagen för 
en dylik löneförhöjning å momentet an
tecknat ett tillägg av 6,000 mark. 
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Kapital utgifter. 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Placeringar i sta.tens affävsverksamhet, 
skogshushåHning och jordlägenheter. 

Till ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena hörande för

valtningsgrenar. 

11. Nybyggnads- och förnyelsearbeten tZ 
färdiga Jarnvägar (reservationsanslag). 
Enär, enligt vad Riksdagen erfarit, antalet 
såldana oförutsedda nybyggnadsarbeten, 
som åsyftats under punkt 16) i momentets 
motivering, under nästa år synes komma 
att bliva större än beräknats och för dem 
icke vidare i samma utsträckning som tidi
gare kunna användas arbetslöshetsanslag, 
har Riksdagen funnit nödigt å momentet 
anteckna ett tillägg av 1,000,000 mark. 

14. Arbetsmaskiner, automobiler m. m. 
vid de färdiga banorna (reservationsanslag). 
I betraktande därav, att hemtransporten 
av varor i de största städerna avsevärt 
ökats och tra:fiken å de till jä.rnvägarna 
hörande autobusslinjerna tilltagit, har ett 
större anslag än det föreslagna visat sig 
erforderligt. Riksdagen har fördenskull å 
momentet antecknat ett tillägg av 450,000 
mark. 

20. Post- och telegrafverkets automobiler, 
övriga mekaniska transportmedel och arbets
maskiner (reservationsanslag). Till följd av 
att nya postlinjer öppnas, måste postverkets 
automobiler vara i oavbruten verksamhet, 
varför postverket icke disponerar över er
forderliga reservautomobiler, i händelse så-

dana till följd av bilskada bliva behövliga. 
Riksdagen har funnit nödigt öka anslaget 
med 580,000 mark för anskaffning av fyra 
linjeautomobiler. 

Inom Riksdagen har väckts en finans
motion angående anvisande av anslag för 
påbörjande av arbetena på förflyttning av 
stambanan mellan Viborg och Tienhaara. 
Då i utgiftsstaten för innevarande år ett 
reservationsanslag av 2,000,000 mark an
visats för ifrågavarande hanförflyttning, 
erfordras intet ·anslag i nästa års stats
förslag för arbetets igångsättande. Då 
arbetena på banans förflyttande icke kun
nat igångsättas på grund av vissa oklar
heter beträffande banområdets överlåtande, 
vore det skä1l 1för Regeringen att söka på
skynda underhandlingarna rörande överlå
telsen av nödiga områden samt, sedan 
överenskommelse .fåtts till stånd, igångsätta 
arbetet på ibanans ·förflyttande. 

II. Unders·tödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvalt
ningsgrenar. 

6. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röj
nings- och byggnadsarbeten för kolonisa
tionsverksamheten (reservationsanslag). 
Med anledning av, att beloppet av de me
del för speciell kolonisationsverksamhet, 
som enligt momentets motivering komma 
att överföras till år 1938, enligt uppgift 
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uppgår till cirka 31,600,000 mark, har från 
anslaget under momentet avdragits 900,000 
mark. 

Inom Riksdagen har väckts en finans
motion angående anvisande av anslag till 
lån åt fiskarna i Petsamo för anskaffande 
av fiskefarkoster. Enligt vad Riksdagen 

erfarit befinner sig den i motionen åsyf
tade frågan under beredning i Regeringen, 
men då i samband därmed även bör utre
das frågan om beviljandet av krediter av 
annat slag .för fiskeriändamål, har anslag 
icke kunnat föreslås. Enligt Riksdagens 
åsikt borde Regeringen påskynda i:frågava
rande utredning. 

Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

II. Nybyggnader. 

Fö1'Valtningsgrenar, hörande till ministeriet 
för in1·ikesärendena. 

6. Projekterings- och ritningsarbeten för 
allmänna sjukhusets i Helsingfors oftal
mologiska avdelning ( reserva tiousanslag). 
Inom Riksdagen har väckts ·en finansmotion 
angående anvisande av anslag för uppgö
rande av ritningar och kostnadsförslag till 
en sjukhusbyggnad för allmänna sjukhu
sets i Helsingfors oftalmologiska avdelning. 
Den i motionen åsyftade oftalmologiska 
avdelningen är för närvarande inrymd i en 
lokal, som är till den grad bristfällig och 
för avdelningens verksamhet olämplig, att 
ett nytt oftalmologiskt sjukhus med det 
snaraste borde uppföras. rPå grund härav 
och då det enligt Riksdagens förmenande 
är ändamålsenligt, att det planerade stora 
sjukhuskomplexet uppföres successivt och 
att staten har att tillgå projekt för dylika 
allmänna arbeten, har Riksdagen med god
kännande av motionen under denna ut
giftsgmpp såsom ett nytt moment för 
sagda ändamål antecknat ett reservations
anslag av 400,000 mark. I anseende till 

att universitetets klinik för öron-, näs- och 
. strupsjukdomar befinner sig i en liknande 
ställning som oftalmologiska avdelningen, 
vore det skäl för Regeringen ·att taga un
der omprövning, huruvida icke dessa båda 
kliniker kunde inrymmas i samma byggnad. 

7. Utvidgning av den i samband med 
centralsjukhuset i Aba verkande sjukskö
terskeskolans hus (reservationsanslag). 
Inom Riksdagen har väckts en finansmotion 
angående anvisande av anslag för utvidg
ning av den i samband med Åbo central
sjukhus verkande sjuksköterskeskolans bygg
nad. Då det synes vara av nöden att öka 
elevantalet vid sagda skola och då skol
huset är alltför litet även .för det nuva
rande antalet elever, bör skolhuset med det 
snaraste utvidgas. Med ·anledning härav 
och då en livligare byggnadsverksam
het i Åcbo icke synes kunna påräknas un
der nästa år, utan snarare arbetsbrist kan 
emotses därstädes inom byggnadsindustrin, 
har Riksdagen för det ifrågavarande bygg
nadsföretag-et under denna grupp av ut
gifter såsom ett nytt moment antecknat 
ett reservationsanslag av 2,500,000 mark. 

Med anledning av de i kapitlet införda 
tvenne nya momenten höjas ordningsnum-
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rorna för de 1följande momenten i detta 
kapitel med två enheter var. 

Förvaltningsgrenar, hörande till försvars
ministeriet. 

18. Genomgående reparations- och om
byggnadsarbeten å militära byggnader (re
servationsanslag). Enligt Riksdagen med
delade uppgifter komma de i motiveringen 
till detta moment nämnda andelarna i an
slaget, vilka äro avsedda för officers- och 
stamunderofficersbostäder å Kankaanpää 
övningscentrum icke att förslå för full
följande av sagda byggnadsarbeten, utan 
erfordras för det förstnämnda bygget yt
terligare 200,000 mark och för det senare 
500,000 mark. Riksdagen har dock icke 
funnit nödigt att i utgiftsstaten införa 
dessa tillägg. 

Avsikten har varit att med anslaget å 
detta moment uppföra bland annat en ka
sernbyggnad å det på Makelo belägna be
fästningsverket. Enligt Riksdagen delgivna 
uppgifter har vid anslagets beräknande 
700,000 mark av kostnadsförslaget icke 
medtagits i beräkningarna. Då Riksdagen 
med hänsyn till byggnadsarbetets rutförande 
anser det ändamålsenligt och även i övrigt 
nödvändigt, att byggnadsarbetet slutföres i 
en ,följd under nästa år, har å momentet 
för detta ändamål antecknats ett tillägg av 
700,000 mark. 

Inom Riksdagen har väckts en finansmo
tion angående anvisande av anslag för 
byggnadsa.rbetena å Helsingfons militära 
centralsjukhus. Då det ägobyte mellan 
statsverket och Helsing,fors stad, som utgör 
förutsättningen för sjukhusets ändamåls
enliga uppförande, ännu icke kunnat åvä
gabringas, men utförandet av det i nwtio
nen åsyftade byggnadsarbetet å andra 
sidan synes vara av nöden, vore det skäl 
för Regeringen att söka påskynda ägobytet. 

Förvaltningsgrenar, hörande till under
visningsministeriet. 

Inom Riksdagen har väckts ·en finansmo
tion angående anvisande av anslag för res
taurering av Åbo slott. :Sedan vederbörlig 
plan för restaurering av .Åbo slott numera 
utarbetats, finner Riksdagen det vara skäl, 
att utförandet av denna plan med det sna
raste påbegynnes, efter det avtal träffats 
med .Åibo stad angående slottets framtida 
vård. 

1Med an'ledning av en finansmotion an
gående anvisande av anslag för föranstal
tande av en allmän tävlan för arkitekter 
om uppgörande av ritningar för tillbygg
nad till nationalmuseet uttalar Riksda
gen med stöd ·a:v i saken erhållen utred
ning såsom sin· åsikt, att den i motionen 
åsyftade tirl1byggnaden är nödvändig och 
att dess uppförande bör komma i fråga 
i närmaste framtid, varför Regeringen bör 
ägna sa:ken uppmärksamhet. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

35. Nybyggnader vid lantbruksförsöks
anstalten och försöksstationerna (reserva
tionsanslag). Enligt Riksdagen meddelade 
uppgifter har det under punkt i) i mo
mentets motivering föreslagna anslaget av 
55,000 mark av misstag föreslagits att 
beviljas för uppförande av en bostad åt 
arbetarna å Nord-österbottens växtodlings
försöksstation, ehuru avsikten varit ·att 
föreslå dess beviljande för samma ändamål 
åt Norra Tavastlands växtodlingsförsöks
station. 

Det under punkt j) i momentets moti
vering för reparation av byggnaden å Syd
Österbottens växtodlingsförsöksstation före
slagna anslaget av 50,000 mark förslår, 
enligt vad Riksdagen erfarit, icke för detta 
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ändamål, varför Riksdagen funnit nödigt 
här anteckna ett tillägg av 50,000 mark. 

Momentets slutsumma ökas med 50,000 
mark. 

R1ksdagen har under denna utgiftsgrupp 
handlagt en 1finansmotion angående anvi
sande av anslag för ·inrättande av en ,fisk
odlingsanstalt i Ijo älv. Då sagda älv synes 
lämpa sig för fiskodling, finner Riksdagen 
det vara av nöden, att de av Regeringen 
igångsatta undersökningarna, som avse in
rättandet av ifrågavarande fiskodlingsan
stalt, slutföras och att av undersökningar
nas resultat betingade åtgärder vidtagas. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels
och industriministeriet. 

42. Byggnad för Vasa industriskola (re
servationsanslag). Enligt erhållna uppgif
ter kan byggnadsarbetet utföras till en 
kostnad av 5,400,000 mark, varför Riks
dagen anser, att det icke är skäl att an
vända större belopp till byggnadsarbetet. 

45. Farledsbelysningens förbättrande (re
serva tiousanslag). Med anledning av en 
finansmotion angående anvisande av anslag 
för anskaf1fande av :fyra ledfyrar för skär
gårdsfarleden Viborg-Kotka har Riksda
gen, som finner det vara av vikt, att 
belysning anordnas uti ifrågavarande far
led, under detta moment för sagda ändamål 
antecknat ett tillägg av 240,000 mark. 

IIi. Särskilda allmänna arbeten. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantbruks
ministeriet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservations
anslag) . Inom Riksdagen har väckts en 
finansmotion angående anvisande av anslag 
för sänkning av Alajärvi sjö. Emedan 
jämlikt en bestämmelse, som ingår i be-

slutet om meddelande av tillstånd ·för sänk
ning av Alajärvi sjö, arbetena böra igång
sättas inom loppet av ett år, räknat från 
den dag beslutet om meddelande av till
stånd fattades, eller från den 17 sistlidne 
mars, och då det enligt Riksdagens åsikt 
även i övrigt är skäl att med det snaraste 
verkstäilla ifrågavarande vattenreglering, 
har Riksdagen funnit det av behovet på
kallat att för ändamålet anteckna ett till
lägg av 260,000 mark under detta moment. 

Det anslag av 400,000 mark, som un
der punkt e) i motiveringen till detta mo
ment föreslagits för rensningsarbeten i 
Kronoby å, har med anledning av en fi
nansmotion överförts till 7 momentet i 
detta kapitel. 

Slu tsumman å momentet minskas med 
150,000 mark. 

Med anledning av en finansmotion an
gående anvisande av anslag !för torrlägg
ning av Hetejärvi och Vuornajärvi sjöar 
uttalar Riksdagen, att det vore skäl att 
Regeringen skulle ägna uppmärksamhet åt 
detta torrläggningsarbete, och då arbetet 
till stor del synes komma att ut1föras på 
statens bekostnad, bor.de kostnaderna för 
ifr'ågavarande arlbete utredas. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänn(~ 

arbetena. 

3. Väg- och brobyggnadsa1·beten (reser
vationsanslag) . Till det anslag, som under 
punkt A. 47) i motiveringen till momentet 
föreslagits för förbättrande av landsvägen 
Gamlakarleby-Kaustby i Karleby, Kro
noby, Terjärv, Nedervetil och Kaustby 
socknar, har Riksdagen antecknat ett till
lägg av 200,000 mark. 

Å sid. 502 1 motiveringen nämnes 
under avsnittet rörande V a.sa län, att 
enär Suolahti köping icke samtyckt till 
att taga del i kostnaderna för byggande av 



S:tatsförsJaget. 25 

den planerade vägen från Sumiais till 
Suolahti station med det belopp av 300,000 
mark, vilket uppställts såsom villkor för 
utförande av vägbyggnadsarbetet, frågan 
om byggande av förenämnda väg på grund 
därav förfallit. Med anledning härav på
pekar Riksdagen, att Suolahti köping en
ligt erhållna uppgifter dock samtyckt till 
att erlägga det belopp, som uppställts så
som villkor, varför något hinder för ut
,förande av vägbyggnadsarbetet icke längre 
föreligger, samt att ,för ifrågavarande ar
bete stå .till 1förfogande anslag, som över
förts från tidigare år. 

Med anledning av det under B. 38) å 
sid. 511 i momentets motivering föreslagna 
ombyggnadsarbetet å Isojoki bro uttalar 
Riksdagen, att Regeringen borde taga i över
vcägande, huruvida det i gamband med 
ombyggnadsarbetet alls vore behövligt att 
skrida tiH den i propositionen nämnda ut
rätningen av landsvägen samt vilken av de 
två alternativa planerna rörande ifrågava
rande väga~bete borde följas, om uträtning 
av landsvägen eventuellt påbörjas. 

Med anledning av ett antal .finansmotio
ner har Riksdagen antecknat följande till
lägg under detta moment: 

för ,förnyande av Matosalmi färja i Saa
rijärvi socken och för uträtning av lands
vägen invid densamma 628,000 mark; 

för byggande av en .färja i Puutossal:mi 
sund vid rån mellan Kuopio och V ehmer
salmi socknar 700,000 mark; samt 

•för anskaffning av en färja i sundet 
mellan Mantsinsaari och Lunkulansaari i 
Ladoga 120,000 mark. 

Med beaktande av förenämnda tillägg av 
200,000 mark stiga de av Riksdagen under 
detta moment gjorda tiEäggen till samman
lagt 1,648,000 mark. 

7. Vattenbyggnadsarbeten (reservations
anslag). Inom Riksdagen har väckts en 
finansmotion angående anvisande av anslag 

för uppmuddring av Halikkoviken och 
Salo å. Emedan ifrågavarande, jämfö
r~elsevis liv1igt trafikerade farled upp
grundats till den grad, att trafiken därav 
vållas betydande svårigheter, och då ett av 
statens mudderfartyg i annat fall skulle 
bliva oanvänt, har Riksdagen •funnit det 
av behovet påkallat att för påbörjande av 
sagda uppmuddringsarbete å momentet an
teckna ett tiHägg av 500,000 mark. 

Ytterligare har inom Riksdagen väckts 
en finansmotion angående anvisande av an
slag ,för upprensning av Kronolby ås nedre 
lopp. På grund av att övre 'loppet av ifrå
gavarande å i tiden upprensats ·enbart på 
statens bekostnad, är Riksdagen av den åsikt, 
att jämväl upprensningen av åns nedre 
lopp, vilken åtgärd blivit nödvändig på 
grund av upprensningen av övre loppet, 
helt och hållet bör utföras på statens 
bekostnad. Det å 2 momentet av detta ka
pitel, under punkt e) i motiveringen, för 
detta strömrensningsarbete föreslagna an
slaget av 400,000 mark borde förty beviljas 
för ändamålet med frångående av det i sagda 
punkt av motiveringen ingående villkoret, 
att delägarna böra .taga del i kostnaderna 
för arbetet med 200,000 mark. Enär de 
strömrensningsarbeten, som helt och hållet 
utföras på statens bekostnad, vanligen om
händerhafts av väg- och vattenbyggnads
styrelsen, har Riksdagen .funnit det vara 
riktigt, att det för arbetet föreslagna an
slaget samtidigt överföres från den under 
2 momentet i detta kapitel ingående utgifts
gruppen ,fÖI'valtningsgrenar, hörande till 
lantbruksministeriet'' till detta moment, 
varav föranledes ett tillägg av 400,000 
mark under detsamma. · 

De å momentet antecknade tilläggen ut
göra sammanlagt 900,000 mark. 

Riksdagen har under denna utgiftsgrupp 
handlagt en finansmotion angående anvi-

4 
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sande av anslag ,för undersökning av möj
ligheten för en uppdämning av Seinä
järvi. Då flere betydelsefulla skäl synas 
tala för en reglering av vattenmassorna 
i Kyrö älv genom uppdämning av dess 
källflöde 'Seinäjärvi, anser Riksdagen, att 
Regeringen med det snaraste borde utreda 
denna fråga och skrida till de åtgärder, 
vilka måhända hetingas av undersöknin
gens resultat. 

IV. Arbetslöshetens lindrande. 

1. Icke inkomstbringande kapitalutgifter 
[ö1· arbetslöshetens lindrande, till stats
rådets förfogande (förslagsanslag). Med 
anledning av en i ärendet vä:ckt finans
motion uttalar Riksdagen, att därest ar
ibetslöshetsläget i trakten av Kuopio för
värras, uppförandet av ett landsarkiv i 
8avolax kan påbörjas såsom reservarbete. 



Sta;tsförslaget. 

A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första Avdelningen. 
skatter. 

I. Direkta skatter. Il. Indirekta skatter. 

Acciser. 

27 

1. Inkomst- och förmögenhetsskatt. Med 
beaktande av den innevarande år uppdebi
terade inkomst- och förmögenhetsskattens 
belopp samt den av den fortgående ekono
miska högkonjunkturen betingade ökningen 
i inkomster och förmögenhet har Riksdagen 
beräknat, att ,denna skatt under nästa år 
kommer att inbringa 724,000,000 mark. 
Tillägg 24,000,000 mark. 

3. Accis å tobak. Avkastningen av denna 
accis, som under innevarande år avsevärt 
ökats i jämförelse med föregående år, har 
beräknats tiU 227,000,000 mark. Tillägg 
2,000,000 mark. 

Femte Avdelningen. 
statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrittninga~ 

I. Statsjirnvigarna. 

Med anledning av att Riksdagen under 
18 Ht. I och II kap. ökat statsjärnvägar
nas utgifter med 794,400 mark, nedgår det 
inom kolumn antecknade överskottet med 
motsvarande belopp och utgör 209,684,100 
mark. 

IV. Post- och telegrafverket. 

Då Riksdagen under 18 Ht. V och VI 
kap. ökat post- och telegrafverkets utgif
ter med 1,001,800 mark, nedgår det inom 
kolumn antecknade överskottet med mot
svarande belopp och utgör 56,847,000 mark. 

F ö r s v a r s v i s e n d e t s f a b r i k e r. 

VI. Krutfabriken. minskningen i utgifterna medför en mot-

Den under 18 H t. VIII: 6 företagna svarande minskning på inkomstsidan. 
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Enligt Riksdagens hes'lut utgöra 

egentliga utgifter .......... 3,154,314,700 
kapitalrutgifter . . . . . . . . . . . . 1,281,028,600 

Summa 4,435,343,300 

Inkomsterna äro enligt Riksdagens be
slut: 

egentliga inkomster ........ 4,131,654,750 
kapitalinkomster . . . . . . . . . . 304,594,700 

Summa 4,.436,249,450 

Enligt ovanstående uppkommer i stats
förslaget en behållning av 906,150 mark. 

Med hänvisning till va·d ovan anförts har 
Riksdagen 

godkänt följande statsförslag för 
å1· 1938: 



Statsförslaget. 

Republiken Finlands 

statsförslag 
för år 1938. 

A. Inkomst. 

Egentliga inkomster. 

Första Avdelningen. 

Skatter. 

I. Direkta. sbtter. 

l. Inko~t- och förn1ögenheffiskatt ........................ . 
2. Apotekaravgifter ..................................... . 

l. Importtull 
2. Exporttull 

I kap.: 725,500,000. 

U. Indirekta skatter. 

Tullinkomst er. 

1-2: 1,620,500,000. 

Acciser. 

724,000,000 l 
1,500,000 

1,620,000,000 l 
500,000 l 

! 

3. Accis å tobak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 227,000,000 1 

Transport l 2,573,000,000 i 

29 

1 Avd. 
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l Avd. 

2 Avd. 
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Transport 2,573,000,000 

4. Accis å sötsaker ..................................... . 
5. Maltdrycksskatt ...................................... . 
6. Accis å sprit, brännvin och bärviner ................... . 
7. Accis å fodermedel och margarin ..................... . 

3-7: 436,000,000. 
II kap.: 2,056,500,000. 

m. Skartter a.v blandad natur. 

l. Stämpelskatt 
III kap.: 230,000,000. 
l avd.: 3,012,000,000. 

Andra Avdelningen. 

Avgifter för anlitande av särskilda statsinrättningar. 

I. Sjöfartsavgifter. 
l. Båkavgifter .......................................... . 
2. Lotsningsavgifter ..................................... . 
3. Isavgifter ............................................ . 
4. Bogseringsavgifter .................................... . 

I kap.: 45,500,000. 

II. A v gifter vid allmänna sjukhusen. 

1. LegiOSängsavgifter ..................................... . 
2. A v gifter vid sjuksköterskeundervisningen .............. . 

II kap.: 30,625,000. 

m. Elevavgifter vid läroanstalterna. 

l. Elevav.gifter vid lärdomsskolorna ....................... . 
2. Internatavgifter vid seminarierna ..................... . 
3. Internatavgifter vid abnormskolorna ................... . 
4. Elevavgifter vid lantbruksläroverken ................... . 
5. Laboratorieavgifter vid tekniska högskolan ............. . 
6. Terminsavgifter vid tekniska högskolan ................. . 
7. Elevavgifter vid industriskolorna ...................... . 
8. Elevavgifter vid uppfostringsanstalterna och skyddshemmen 

III kap.: 15,091,000. 

22,500,000 
70,000,000 
91,500,000 
25,000,000 

230,000,000 

31,500,000 
8,000,000 

5,500,000 l 
500,000 

30,000,000 
625,000 

13,000,000 
180,000 
135,000 
175,000 
101,000 
215,000 
325,000 
960,000 

Transport \ 3,103,216,000 1 
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Transport 3,103,216,000 2 A vd. 

IV. Avgifter för tillsyn över särskilda näringar. 

l. Tillsyn över försäkringsanstalterna ..................... . 
2. Tillsyn över bankbolagen ............................. . 
3. Tillsyn över sparbankerna ............................. . 
4. Staten av försäkringsanstalter, som bedriva olycksfallsför-

säkring, tilLkommande försäkringspremieandelar ......... . 
5. Lokal tillsyn över maltdrycks-, sprit- och bärvinstillverk-

ningen 
IV kap.: 4,202,000. 

V. Divers,e avgifter. 

l. Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ................. . 
2. Registeravgifter ...................................... . 
3. A vgifteT för undersökning av metaller och det rofficiella 

papperet ............................................. . 
4. Fartygsavgifter ...................................... . 
5. Inkomst från statens hamnar ........................... . 
6. Inkomst från statens försöks- och kontrollanstalter ....... . 
7. Inkomst från försvarsväsendets och gränsbevakningens tele-

foner ................................................ . 
8. Inkomst från museer, samlingar och övriga sevärdheter ... . 
9. Försvarsavgifter för inmutningsområden och utmål ..... . 

10. Provisioner för exportkrediter ......................... . 
11. Jaktvårdsavgifter .....................••............... 
12. Inkomst av flygtrafiken Helsingfors-Åbo-.Stockholm .... 

V kap.: 17,490,000. 
2 avd.: 112,908,000. 

Tredje Avdelningen. 
Ränte- och dividendinkomst samt andel i statsbankens 

vinst. 

I. Räntor och dividender. 

l. Räntor å lån, obligationer och depositioner •• o"", •••••••• 

2. Rännor å statens affärsföretags driftkapital .••• " ........ . 
3. Dividender ..........................•••• o • " , •••••••••• 

I kap.: 272,624,400. 

ll. Andel i Finlands Banks vinst. 

l. Andel i Finlands Banks vinst från föregående år 
II kap.: 50,000,000. 
3 avd.: 322,624,400. 

400,000 
502,000 

500,000 

800,000 

2,000,000 

4,500,000 

2,200,000 

1,600,000 
1,450,000 
1,600,000 

3,200,000 

100,000 
70,000 

220,000 

200,000 

1,550,000 
800,000 

10,000,000 
12,174,400 

250,450,000 

50,000,000 

Transport / 3,447,532,400 

3 Avd. 

l 
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Transport l 

Fjärde Avdelningen. 

Inkomster av blandad natur. 

I. Inkomst från den lantbruksekonomiska försöksverksamheten 
och från särskilda myndigheter underlydande trädgårdar 

och lägenheter. 

l. Inkomst från den lantbruksekonomiska försöksverksamheten 
2. Inkomst från särskilda myndigheter underlydande trädgår-

dar och lägEmheter ................................... . 
I kap.: 2,275,000. 

II. Inkomsrt från fiskerieT. 

l. Inkomst från fiskerier ................................ . 
II kap.: 900,000. 

III. Hyresinkomst. 

l. Bostadshyror från gårdar ............................. . 
2. Arrenden för boställen ............................... . 
3. övrig hyresinkomst ................................... . 

III kap.: 11,000,000. 

IV. Sakören. 

l. Sakören 
IV kap.: 12,000,000. 

V. Ersättning för av staten förskottsvis erlagda kostnader. 

l. Ersättning för lantmätararvoden ....................... . 
2. Ersättning för hemmansutflyttningsbidrag ............ . 
3. Av flottare erlagda flottledsavgifter . . . . . . . . . . ........ . 
4. :Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds andel i kostna

,derna för undwhåll av sjöfartsanläggningar .i östra delen av 
Finska v.iken ......................................... . 

5. Hära~h~vdingarnas andelar i kostnaderna för avlöning av j 
notarier 1 domsagorna ..................... · · · · · · · · · · · · · j 

H. Ersättni~gar. för åstadkommande av återväxt på skövlade 1 

skogsomraden .. ·-v· k~~~; .i6,214:ÖoÖ.· .................... l 

Transport 

l 

3,447,532,400 l 

1,675,000 

600,000 

900,000 

8,200,000 

2,500,000 

300,000 

12,000,000 

8,500,000 

3,500,000 

2,000,000 

466,000 

748,000 

1,000,000 

3,489,921,400 

l 

l 
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Transport 3.489,921,400 4 Avd. 

VI. Inkomst Mr a.rbetsverks9mheten. vid sä.rsktlda st&ts
inrä.ttnmga.r. 

1. Inkomst av arbetsverksamlheten vid fängelserna ......... . 
2. SärSkilda inikomster vid fängelserna ................... . 
3. Arbetsverksamheten vid u,ppfostringsanstalter, skyddshem 

oc'b. abnormskolor ..................................... . 
4. Inkomst av försvarsväsendiets svinhru:ihåHning 

VI kap.: 19,425,000. 

vn. Inkomst av staitens publ.ik:wtioner. 

l. Inkomst av statsrådets publikationsförråd ............... . 
2. Inkomst av riksdagens publikationer ................... . 

VII kap.: 2,512,000. 

VIII. Städ.en:ras andelar i utgifiterna för unde11hål!l a.v särskilda 
stMlsinrättningar. 

l. Städernas bidrag till ;polisinrättningarnas underhåll ..... . 
2. ,Städernas andelar i kostnaderna för särskilda läroinrätt-

ningar ............................................... . 
3. E·rsättning av städerna för unde:Vhåll av rannsakningS:fån-

gar i statens fängelser ................................. . 
4. städernas och kommunernas andelar i kostnaderna för 

underhåll av statssjukhus ............................. . 
VIII kap.: 21,515,650. 

IX. Anmärkningsmedel. 

l 

l 
l 

l 
l. Anmärkningsmedel IX. k~~::· .i2Ö,Ö.oo: ..................... i 

l 
! 

X. Inkomst av förmåner, som åtnjutas av innehavare 1 

av statens tjänster och befattningar. ) 

18,000,000 
250,000 

575,000 
600,000 

2,500,000 
12,000 

20,500,000 

7,150 

8,500 

1,000,000 

120,000 

statens tjänster och befattningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,700,000 

l. Inkomst av naturaförmåner, som åtnjutas av innehavare av 

1

! 

--~------~---------Transport / 3,544,194,050 

5 
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Transport 3,544,194,050 

2. Inkomst av försvarsväsendets personal tilldelad kost och be-
klädnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 

X kap.: 11,300,000. 

XI. övriga inkomster av blandad natur. 

l. statens andel i penninglotteriets vinstmed~l ............. . 
2. statens andel i inkomsten alV vadhål:lningen vid hästtävlingar 
3. Ersättningar iör motorfordons igenkimningsmärken ..... . 
4. skattetillägg vid försummad inbetalning av skatt inom utsatt 

tid .................................................. . 
5. Avgift för myntprägling ............................. . 
6. Agio ................................................. . 
7. Indragning av utgiftsrester oeh reserverade anslag ....... . 
8. Tillfälliga inkomster .................................. . 
9. Avdrag å lantmätarnas iörrättn.ingsräikningar ........... . 

XI kap.: 51,715,000. 
4 avd.: 148,976,650. 

Femte Avdelningen. 

statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthus
hållning. 

statens affärsverksamhet. 

Trafikinrättninga.~ 

I. ~tsjärnvägarna. 

l. Inkomst av persontrafiken ................ . 
2. Inkomst av godstrafiken .................. . 
3. övrig trafikinkomst ...................... . 
4. Inkomst från telegrafen ................... . 
5. Inkomst av automobiltrafiken ............ . 
6. Ersättning för befordran av post .......... . 
7. Diverse inkomster ........................ . 

260,000,000 
768,000,000 
10,500,000 

450,000 
6,300,000 

17,150,000 
25,000,000 

Summa 1,087,400,000 
statsjärnvägarnas utgi,fter . . . . . . , 877,715,900 

överskott 

16,500,000 
15,000 

1,100,000 

1,000,000 
20,000,000 
1,000,000 
5,000,000 
7,000,000 

100,000 l 

209,684,100 

Transport l 3,806,193,150 
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Transport 3,806,193,150 5 Avd. 

II. Huvudverkstä.d.e!l"Da.. 

l. Huvudverkstädernas inkomster ............... 141,133,300 
Huvudverkstädernas utgifter ............ 141,133,300 

III. Trä.Vlarurörelsen. 

1. Trävarurörelsens inkomster . . .............. . 
Trävarurörelsens utgifter ............... . 

IV. Post- och telegrafverket. 

l. Postavgifter ............................... . 
2. Inkomster från automobiltrafiken ........... . 
3. Telegrafavgifter ........................... . 
4. Telefonavgifter ........................... . 
5. Ersättning för statsjärnvägarnas postbefordran 
6. Diverse inkomster ......................... . 

Överskott 

l 
l 

54,593,100 
1

1 

54,593,700 l 

överskott 1 

i 

167,800,000 
13,500,000 
15,200,000 
80,000,000 
1,000,000 
2,500,000 

' 

Summa 280,000,000 
Post- och telegrafverkets utgifter. . , 223,153,000 

V. Kanalerna. 

l. Trafikinkomster ............................ . 
2. Arrendeinkomster från kanalområden, avgifter 

för lastningsområden och hyror för byggnader 
3. Diverse inkomster ......................... . 

Summa 
Kanalernas utgifter ............ . 

" 

Överskott 

9,000,000 

200,000 
700,000 l 

9,900,000 
8,213,100 

överskott 

Tran.sport l 
l 

56,847,000 

l 
l 
l 

l 

i 

l 
l 1,686,900 l 

3,864,727,050 
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Transport i 3,864, 727,050 

Försvarsväsendets fabrike~ 

VI. Xrutfabriken. 

l. Inkomst från krutfabriken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,455,000 
Krutfabrikens utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,455,000 

VII. Patronfabriken. 

1. Inkomst från patronfabriken 
Patronfabrikens utgifter 

VIII. Gevärsfabriken. 

l. Inkomst från gevärsfabriken 
Gevärsfabrikens utgifter 

IX. Kanonfabriken. 

1. Inkomst från kanonfabriken 
Kanonfabrikens utgifter 

X. La.ddning·sverkstaden. 

1. Inkomst från laddningsverkstaden 
Laddningsverkstadens utgifter 

XI. Flyg'lllaskinsfabriken. 

1. Inkomst från flygmaskinsfabriken ......... . 
Flygmaskinsfabrikens utgifter .......... . 

överskott 

20,553,000 i 
20,553,000 \ 
----! 

överskott · 

15,015,000 
15,015,000 

Överskott 

14,315,000 
14,315,000 

överskott 

2,932,000 
2,932,000 

Överskott 

34,933,000 
34,933,000 

överskott 

Transport 3,864, 727,050 



Sta,tsförslaget. 

XII. Skeppsvarvet. 

l. Inkomst från skeppsvarvet ................. . 
skeppsvarvets utgifter ................. . 

XIII. Armens skrädderi. 

l. Inkomst från armens skrädderi ............. . 
Utgifter vid armens skrädderi ........... . 

37 

Transport ,3,864,727,050 5 Avd. 

l 
! 

11,465,000 l 
11,465,000 l 
.. ~- l 
overs1~.ott 1 

2,551,600 
2,551,600 

överskott 

S t a t e n s ö v !l' i g a a. f f ä r s v e r k s a. m h e t. 

XIV. Margarinfabriken. 

l. Inkomst från margarinfabriken ............. . 
Margarinfabrikens utgifter ............. . 

XV. statsrådets tryckeri. 

l. Inkomst från tryckeriet ................... . 
Tryckeriets utgifter ................... . 

XVI. Officiella tidningen. 

l. Inkomst från officiella tidningen ........... . 
Officiella tidningens utgifter ........... . 

XVII. Lantmäteristyrelsens stentrycken. 

l. Inkomst från stentryckeriet ................. . 
stentryckeriets utgifter ................ . 

12,465,000 
11,480,000 

överskott 

13,500,000 
10,653,000 

överskott 

1,600,000 
581,800 

överskott 

985,000 

2,847,000 

1,018,200 

1,350,000 l 
856,900 j 

öve,rskott 493,100 

Transport ! 3,870,070,850 
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l 5 Avd. 1 

l 

l 

Statens skogshushållning. Transport ;,!1, 

XVIII. Skogshushållningen. 

l. Inkomst från försäljning av ståndskog ........ 145,000,000 i 
2. Leveransinkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000,000 \ 

3. Diverse inkom~ter .................... -~~~~~::::~:l 

Skogshushallnmgens utgifter . . . . , 195,619,300 j 

överskott 

1 

3,870,070,350 

250,880,700 

XIX. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. l 
1. Inkomst från försöksområdena . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 i' 

Utgifter vid försöksområdena . . . . . . . . . . . . 2,943, 700 

Överskott 3,056,300 

statens lanthushållning. 

XX. Fångvårdsväsendets lägenheter. 

1. Avkomst av fångvårdsväsendets lägenheter .... 10,099,000 
Utgifter vid fångvårdsväsendets lägenheter 8,136,000 

Överskott 1,963,000 

XXI. Medicinalverkets lägenheter. 
l 

1. Avkomst av medicinalverkets lägenheter ...... 1,070,000 
l 

l 

Utgifter vid medicinalverkets lägenheter .. 929,000 l 
överskott 141,000 l 

l 
XXII. Lantbruksstyrelsens lägenheter. i 

i 
1. Avkomst av lantbruksstyrelsens lägenheter • • o. 24,000,000 l 

l 

Utgifter vid lantbruksstyrelsens lägenheter 18,959,500 l 
l 

Överskott 5,040,500 l 
l 

XXIII. Socialministeriets lägenheter. l 
l 
l 

1. Avkomst av socialministeriets lägenheter ...... 2,350,000 
l 

~~l Utgifter vid socialministeriets lägenheter 1,847,100 

överskott 
5 avd.: 535,145,700. 

l 

Egentliga inkomster l 
4,131,654, 750. l 

l 

Transport 1 4,131,604,750 l 
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Transport l 4,131,654,750 l 
i 

Is Avd. 

Kapitalinkomster. 
Sjätte Avdelningen. 

Kapitalinkomster. 

I. Till. staten återbetalade låneklapitaJ. 

l. A•vkortningar å under tidigare lår i stat.sförsla:get bevilj,ade 
lån ................................................. .. 

,2. Iwbetalning å köpeskillingen för inlösta dlonationslägen'heter 
3. Återbetalning av köpeskillingen för lägenheter, som överlåtits 

åt obesuttna ......................................... . 
4. Återbetalning av lösen för kolonisationslägenheter 

I kap.: 9,726,000. 

II. Amorteringar å statens affärsföretag. 

l. statsjärnvägarna ..................................... . 
2. Statsjä,rnvägarnas huvudverkstäder ..................... . 
3. statsjärnvägarnas trävarurörelse ....................... . 
4. Post- och telegrafverket ............................... . 
5. Kanalerna ........................................... . 
6. Krutfrubriken ......................................... . 
7. Patronfabriken ....................................... . 
8. Gevärsfabriken ....................................... . 
9. Kanonfabriken ....................................... . 

10. Laddningsverkstaden ................................. . 
11. Flygmaskinsfabriken ................................. . 
12. Skeppsvarvet ........................................ . 
13. Margarinfabriken . . .................................. . 
14. statsrådets tryckeri ................................... . 
15. Lantmäteristyrelsens stentryckeri ...................... . 

II kap.: 99,988,100. 

m. Inkomst från försäljning av staroens egendom. 

l. Inikomst från försäljning av statens jordegendom oeh in-
komstbringande rättig!heter ............................ . 

2. Genoon överlåtelse av statens jordegendom erhållna inkom
ster, som kunna användas till inköp av jord för statens 
skogshushållning ..................................... . 

3. Diverse inkomster ..................................... . 
III kap.: 39,000,000. 

7,000,000 

26,000 

700,000 
2,000,000 

75,429,000 

2,339,200 
323,400 

17,457,400 

l 

l 

1,711,300 
300,000 
180,000 

340,000 l 
290,000 ' 
100,000 

1,050,000 

105,000 
91,000 

260,000 
11,800 

20,000,000 

18,000,000 

1,000,000 

Transport 1 4,280,368,850 
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T?a:nsport 

IV. Indragning av utgiftsrester och reserverade anslag. 

l. Indragning av utgiftsrester och reserverade anslag 
IV kap.: 5,000,000. 

V. överföringar från icke budgeterade fonder. 

l. överföring från lagm.anstingsgii.<!tnings:f()nden 
V kap.: 880,600. 

VI. statslån. 

l. 1938 års lån ·för avkortning av statsskulden 
VI kap.: 150,000,000. 
6 avd.: 304,594,700. 

Kapitalinkomster 
304,594,700. 

l 
l 

4,280,368,850 l 
' 

5,000,000 i 
i 
i 
l 
' l 
l 
l 

880,600 l 
l 
!i 

l 
l 

l 
150,000,000 l 

l 
l 

l 
Inkomsternas totalbelopp 

4,436,249,450. 

Summa l 4,436,249,450 l 



Sta;tsfö~sla.get. 

B. Utgift. 

Egentliga utgifter. 

Första Huvudtiteln. 
Republikens President. 

I. Presidenten. 

l. Presidentens arvode och representationsanslag ........... . 
2. Presidentens dispositionsmedel ......................... . 

I kap.: 900,000. 

n. Presidentens bostäder. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2.. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Övriga utgifter för slottet ............................. . 
4. övriga utgifter för Gullranda ......................... . 

(Engångsutgift 25,000.) 
II kap.: 1,111,200. 

m. Presidenrtens kansli. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Expensmedel ......................................... . 

III kap.: 188,300. 

IV. Särskilda ans~a.g. 

l. Resekostnader (förslagsa:nslag) ......................... . 
IV ka.p.: lr5,000. 

l H t.: 2,214,500. 

Andra Huvudtiteln. 
Riksdagen. 

I. Riksda.gskostnadm-. 

Riksdagsmännens arvoden ock resekostnader. 

l. Riksdagsmännens arvoden (förslagsanslag) ............. . 
2. Riksdagsmännens resekostnader (förslagsanslag) ......... . 

1-2: 8,190,000. 

Transport 1 

700,000 

200,000 

514,200 

220,000 

257,000 

120,000 

178,300 

10,000 

15,000 

7,000,000 

1,190,000 

10,404,500 

41 

l Bt. 
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Allmä'MUJ riks<Wgskostnader. 

Transport ! 
! 

3. Tj,ä.nstemännens och betjäntes vid ri!ksdagens kansli avlö-
ningar (förslagsanslag) ............................... . 

4. Arvoden åt utskottssekreterarna, tolkarna oelh sakkunniga 
(förslagsanslag) ...................................... . 

5. Pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
6. Tryckningskostnader (förslrugsanslag) ................... . 
7. Expensmedel oeh övriga utgifter (förslagsanslag) ....... . 

(Engångsutgift 80,000.) 
3-7: 3,855,000. 

Riksdagshuset. 

8. Avlöningar {förslagsans1ag) ........................... . 
9. Värme oCh lyse samt kraftström (förslagsanslag) ....... . 

10. Förvaltningskostnader (förslagsanslag) ................. . 
11. Årsreparationer (förslagsanslag) ....................... . 

8-11: 965,000. 
I kap.: 13,010,000. 

II. statsrevisorerna. 

l. Arvoden (förslagsanslag) ............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 
3. E~ensmedel ......................................... . 
4. Tryekning~ostnader .................................. . 

II kap.: 257,000. 

m. Riksdagens justitieombudsman. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ;(förslagsanslag) ......................... . 
3. Exa;>ensmedel ......................................... . 
4. TryekningSkostnader ............... , ................... . 

III kap.: 294,500. 

IV. Särskilda anslag. 

'1. Till förfogande för Finilands grupp av interparlamentariska 
unionen 

10,404,500 

1,700,000 

375,000 

100,000 

1,300,000 

380,000 

325,000 

360,000 

140,000 

140,000 

182,000 

40,000 

5,000 

30,000 

233,000 

16,500 

10,000 

35,000 

120,000 

IV mp.: 120,000. 
2 H t.: 13,681,500. 

Transport l 15,896,000 l 



Stllitsförs1aget. 

Transport l 

Tredje Huvudtiteln. 

Statsrddet och justitiekanslersämbetet. 

I. statsrådet. 

l. statsministerns ocih ministrarnas arvoden ............... . 
2. iReselk:ostnader ( förs1agsansla;g) ......................... . 
3. statsrådets dispos~tionsmedel .......................... . 
4. i.Till statsrådets förfogande för oförutsedda utgifter 

I kap.: 4,860,000. 

H. Justitiebnslersämbetet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (försl-agsanslag) ......................... . 
3. DiS!J>ositionamedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

II kap.: 771,700. 

m. Sä.rskilda. a.nsJag. 

l. Avlöningar åt gårdsk·arlar, Jlattvakter och ch111ufförer ... . 
2. Vaktmästarnas heldädnadskostnader .................... . 
3. Särskiilda ministeriers och statsrådets kanslis expensm€del .. 
4. Väl'lllle odh lyse, vatten och renhållning i statsrådsborgen 

(förslagsanslag) ...................................... . 
5. Drift- och unde:t~hål'1skostnader för statsrådets bilar ..... . 
6. Arvoden åt vikarier ................................... . 

III kap.: 934,•600. 
3 Ht.: 6,S66,300. 

l 

' 

l 

Transport 1 

15,896,000 l 

1,590,000 
20,000 

2,000,000 
1,250,000 

721,200 
5,000 

15,500 
30,000 

198,600 
40,000 

221,000 

400,000 
72,000 
3,000 

22,462,300 

l 

43 
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l Tr&ru~port 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Fjärde Huvudtiteln. 

Statsrddets kansli och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. statsrådets ka.nsli. 

K:ansliet, avlöningar ................................... . 
Translatombyrån, avlöningar .......................... . 
Dispositionsmedel ..................................... . 
Tryckningskostnader .................................. . 
FörvaJltningen av statsministerns sommarbostad ......... . 

(Engångsutgift 104,000.) 
I kap.: 1,056,000. 

n. Statistiska. centmlbyrån. 

Avlöningar ........................................... . 
Extra ,personalens arvoden ............................. . 
överdirektörens {ljapositionsmedel . . .................... . 
E:x;pensmedel ......................................... . 
Värme oc'h lyse (förslagsanslag) ....................... . 
Tryckningskostnader . . ................................ . 
Statist'iska maskiner ................................... . 

II kap.: 2,664,200. 

m. Sta.tsridets publikwti~önäd. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. E:Jepensmedel ......................................... . 
3. Tryckningskostnader ,(förslagsanslag) .................. . 
4. Iniköp av kartor (förslagsanslag) ...................... . 

III kap.: 2,127,700. 

IV. Ri:lmda.gens bibliotek. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Iniköp och inbindn·ing av böcker (reservationsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

IV kap.: 696,300. 

22,462,300 

530,200 
341,800 
12,000 
43,000 

129,000 

1,539,100 
395,800 

3,000 
80,000 
16,300 

375,000 

255,000 

377,700 l 
100,000 

1,300,000 

350,000 

364,300 
300,000 

32,000 

TraiDSpOrt ! 29,006,500 
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Tr3insport 29,006,500 4 Ht. 

V. Särskilda anslag. 

l. Arvoden åt vikarier ................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

v ·kaip.: 8,000. 
4 H t.: 6,552,200. 

Femte Huvudtiteln. 

Ministeriet för utrikesärendena och till detsamma hö
rande förvaltningsgrenar. 

I. Mini:steri.et för utrikiesäoondena. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Rese"kostnader (förslagsanslag) ........................ . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 20,000.) 
4. T.e1egram-, post- odh telefonkostnader ................. . 
5. Dispositionsm·edel .................................... . 
6. Tryckningskostmader ................................. . 
7. Res•eundersiöd ........................................ . 

I kap.: 4,446,900. 

Il. Ordinarie utriJlooSI~epresenrta.tionen. 

Legationerna. 
1. Avlöning31r ........................................... . 
2. Hyra, värme och lyse för ämbetslokaler (förslagsanslag) .. 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Utgifter för legationernas fastigheter ................... . 

1--4: 18,056,900. 

U t sända konsule1·. 

15. Avlöningar ........................................... . 
6. Hyra, värme odh lyse för ämbetslOkaler (förslagsanslag) .. 
7. E:lqlensmedel ......................................... . 

5-7: 4,351,000. 

5,000 

3,000 

3,546,900 

5,000 

180,000 

370,000 

150,000 

175,000 

20,000 

12,381,900 

2,320,000 

2,455,000 

900,000 l 

l 
! 
i 
i 

3,526,000 Il 

365,000 

460,000 i 
i 

--~----~~--------' 
Tramsport l 55,869,300 l 

l 

5 Bt. 
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Honorärkonsuler. 

8. Övrig konsulär representation och information 
8: 1,550,000. 

Trwn.sport 

övriga utgifter för ordina1·ie utrikesrepresentationen. 

9. Flyttningskostnader (förslagsanslag) .................... 1 

10. Resekostnader ........................................ . 
11. Diverse utgifter ..................................... . 
12. Statsvet~kets gårdar i ,Petersburg ..................... . 
13. Utrustningsmedel (förslagsanslag) ..................... . 
14. Anskaffning av automobiler (engångsutgift) ........... . 

9-14: 2,966,000. 
II kap.: 26,923,900. 

m. Tillfällig utrikesrepresen1laltion. 
l 

l. Tillfällig representation vid diplomatiska konferenser (för- l 
slrugsanslag) . . ........................................ . 

III kap.: 1,300,000. 

IV. Särskilda ~ag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Kostll!!Jder för medellösa finska medborgares hemsändande l 

m. m. (förslagsanslag) ................................. ! 
3. Ersättning för kurs- och prisväxlilngar (förslagsrunslag) .... 'l 

4. Firnands andel i internationella utgifter (förslagsanslag) .. 
15. Bekantgörande av finska produkter i utlandet . . . . . . . . . . . . 1 

6. Bidrag åt Aktiebolaget Finska Notisbyrån ................ l 
7. Kostnader för det mellam. Finland ocll Rådsförbundet av- 1 

slutade :fördraget om gränsfredens tryggande (förslags- 1 

anslag) .............................................. . 
IV kap.: 12,690,000. 

5 H t.: 45,360,800. 

Transport 1 

l 
55,869,300 l 

l 
1,550,000 l 

450,000 

525,000 

1,436,000 

430,000 

50,000 

75,000 

1,300,000 

100,000 

400,000 

8,100,000 

3,550,000 

300,000 

160,000 

80,000 

74,375,300 

i 
l 



Sta.tsförslaget. 

TralllSport 

Sjätte Huvudtiteln. 

Justitieministeriet, domstolarna, statsdklagarna och till 
justitieministeriet hörande förvaltningsgrenar. 

I. Justitiemimsteriet. 

l. Avlöninga,r ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 13,000.) 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Hyres-, värme- o0h lysekostnader för ämbetslokaler (förslags-

anslag) .............................................. . 
6. Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 

I ka:p.: 3,996,500. 

II. Högsta domstolen. 

l. Avlöninga;r ........................................... . 
·2. Extraordmarie personalens arvoden ..................... . 
3. Exp·ensmedel ......................................... . 
4. Unde:r!håll och belysning av ämbetslokalen ,(förslagsamslag) 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Registerredigering (reservationsanslag) ................. . 

II kap.: 4,875,000. 

III. Högsta förvaltningsdomstolen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Extraordinarie personalens arvoden ................... . 
3. E:x1pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 5,500.) 
4. UnderMll och belysning av ämbetslokalen ,{förslagsamslag) 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Registerredigering (reservationsanslag) ................. . 

III kap.: 3,594,800. 

74,375,300 

3,403,500 

60,000 

131,500 

16,500 

105,000 

280,000 

4,595,500 

104,500 

65,000 

30,000 

30,000 l 
50,000 

3,114,800 

301,000 

85,000 

24,000 

45,000 

25,000 

IV. Hovrätterna. 1 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,876,800 l 

2. Adjunktionsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,000 

3. övriga arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573,900 

--~----~~---------Transport 1 96,328,300 

47 
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Tr&naport l 
~~~ 4. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 

5. Expensmedel ......................................... . 
(Engångsutgift 5, 000.) 

6. Presidenternas dispositionsmedel ....................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 

IV kap.: 9,879,700. 

V. Häradsrätterna. 

1. Häradshövdingarna, avlöningar ....................... . 
2. Arvoden åt notarier i domsagorna ..................... . 
3. Ersättning för tingsgästningsspannmål (förslagsanslag) ... . 
4. Tings- och arkivlokaler (förslagsanslag) ................. . 
5. Resekostnader för urtima ting i landets nordligaste dom

sagor och för årstinget i Petsamo tingslag (förslagsanslag) 
V kap.: 9,664,800. 

VI. Statsåklagarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Ex<penSIIledel ......................................... . 

VI kap.: 380,{)00. 

VII. .i.godeiln.i.ngsrätterna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ....................... . 

VII kap.: 476,500. 

Vill. Fångvårdsväs,endet. 

Fängelserna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Personalens uniformer (förslagsanslag) ................. . 
3. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
4. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
5. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
6. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten 

l 
96,328,300 l 

l 

25,000 l 
260,000 l 

9,000 l 
99,000 l 

l 

l 
l 

4,872,000 l 
1,710,000 i 
1,096,800 l 

1,976,000 i 
l 

10,000 

316,600 

44,000 

20,000 

339,500 : 

137,000 ' 

33,892,300 

1,400,000 : 

11,170,000 ! 

2,890,000 • 

750,000 i 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500,000 

7. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,428,000 
--~----~~---------Transport 170,273,500 
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Transport 

8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

10. Kanslier ooo b1bliotek ................................. . 
11. Smärre byggnadsreparationer ......................... . 
12. Kostnader för renhållning och körslor (förslagsanslag) ... . 
13. Diverse utgifter ..................................... . 
14. ~skyddsanordningar ocll vakthundar (förslagsanslag) 

1-14: 69,437,800. 

Fångstationeroo. 

1'5. Avlöningar ........................................... . 
16. Kostnader för underhåll ............................... . 

15-16:87,000. 

övriga utgifter vid fångvårdsväsend8t. 

17. iKostna:der för fängelsedomstolen ....................... . 
18. Vården om fångar, som frigivas ....................... . 
19. Fångforslingskostnruder (förslagsanslag) ............... . 
20. Fängelsefun'ktionärernas undervisning .................. . 
21. ,Reseunderstöd ........................................ . 
22. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
23. Arvoden åt vikarier och ökad vaktpersonal ............. . 
24. Trycknings- och inbindningskostnader ................... . 
25. Kredittransport av varor (förslagsanslag) ............... . 

17-25: 7,090,000. 
VIII kap.: 76,614,800. 

IX. Särskilda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................... . 
3. Kostnader för tjänsteöverdomstolen ................... . 
4. SärskHda understöd ................................... . 
5. Ersättning åt vittnen, biträden vid vittneseds tagande av : 

personer, hörande till främmande trosbekännelse, ävensom åt 1 

tolkar i brottmål (förslagsanslag) ..................... . 
6. Ersättning för frångångna hötesandelar m. m. (förslags- r 

l 
170,273,500 i 

4,300,000 l 
310,000 1~ 300,000 

225,000 l 
975,000 l 
167,500 l 
130,000 l 

l 
l 

40,000 i 
47,000 l 

i 
i 
! 

70,000 i 
120,000 i 

5,700,000 l 
l 

140,000 l 
10,000 

25,000 l 
275,000 i 
100,000 l 

650,000 

19,000 l 
50,000 
12,500 

275,000 l 

2,000,000 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000 l 
7. Inbindning av i domsagornas och ägodelningsrätternas arkiv l 

förvarade handlingar ...................... _· _· ·-;·;;-·-·_·_· _· ·-·...,·c--___ 1o_o_,o_oo_j 
Trnnsport 186,362,500 l 
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8. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
9. Kostnader för internationella kriminalrättsliga o~h peni-

tentiärkommissionen (förslag1sanslag) ................. . 
10. Bekostande av en administrativ lagkodex (engångsutgift) .. 

IX kap.: 2,886,500. 
6 H t.: 112,369,200. 

Sjunde Huvudtiteln. 
Ministeriet för inrikesärendena och till detsamma hörande 

förvaltningsgrenar. 

I. Ministeriet för imikes,ä.rendena.. 
11. Avlöning111r ........................................... . 
2. Resekostnader !(förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
4. Tryckning1S- och inbindningskostnader .................. . 
5. Värme, lyse och renhållning i gräns- och sjöbevakningsav-

delningarnas lokaler (1'örslagsanslag) ................... . 
6. Arvoden åt vikarier ................................... . 

I kap.: 3,547;600. 

II. Länsstyr,elsern:a. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden för extra personal ........................... . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Expensmedel oc!h diverse utgifter ....................... . 

(Engångsutgift 15,000.) 
6. Landshövdingarnas dispositionsmedel ................... . 
7. Vä:Dme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ............ . 
8. V aktmästares beklädnadskostnader ..................... . 
9. Administrationsutgifter för Petsamo område ............. . 

10. Bötesandelar (förslagsanslag) .......................... . 
11. Förnyelse av landshövdingarnas automobiler (engängsutg1ft) 

II kap.: 21,808,500. 

m. Häradenas förv:altning och lantpoliS'en. 

l. Kronofogdarna, avlöningar ........................... . 
2. Häradsskrivarna, avlöningar ........................... . 
3. Mantalsskrivningsprovision (förslagsanslag) ............. . 

TraJlBport 1 

186,362,500 

12,000 l 
l 

10,000 . 

360,000 

3,120,600 

128,000 

87,000 

140,000 

57,000 

15,000 

16,447,100 

2,283,400 

20,000 

260,000 

1,405,000 

175,000 

500,000 

18,000 

100,000 

300,000 

300,000 

3,629,900 

1,736,200 

406,300 

217,873,000 



Sta;tsförslaget. 

Tramsport 

4. Länsmännens och lantpolisens avlöningar ............... . 
·5. Länsmännens hyresmedel ............................. . 
6. Kanslimaterial och underhåll av arkiven ............... . 
7. Beklädnadsbidrag åt poliser ........................... . 
8. Arvoden M vikarier .................................. . 
9. 'Resekostnader ( förslagsamslag) ......................... . 

10. Ersättning åt länsmän för resekostnader inom eget distrikt 
11. Ersättning åt lantpolisen för resekostnader inom eget 

distrikt .............................................. . 
12. Utgifter för polishäkten ............................... . 
13. Anskaffning av arkivskåp åt länsmännen (engångsutgift) .. 
14. Kostnader för drift och undel'lhåll av polismyndigheternas 

på landsbygden och länsdetektivernas motorfordon ....... . 
15. Anskaffning av k~ask!äp åt länsmännen (engångsutgift) .. ; 
1;6. Särskilda varutransporter f·ör polismyndigili.eterna rpå iands- 1 

bygden (förslagsanslag) ............................... . 
17. Pdl.ismyndigheternas kredittidsbiJ.jetter (.förslagsanslag) ... . 
18. Årsavgifter för lantpolismyndigheters telefoner ......... . 
19. Anskaffning av telefoner åt lantpolismyndigheter (engångs-

utgift) .............................................. . 
III kap.: 53,647,700. 

IV. Städernas pol.isimättningar. 

Polisen i städerna. 
1l. Avlöningar ........................................... . 
2. Beklädnadsbidrag .................................... . 
3. Särskilda anslag ..................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

1-4: 66,076,300. 

Polisen i förstäderna. 
5. A v löningar ........................................... . 
6. Beklädnadsbidrag ..................................... . 
7. Särskilda anslag ..................................... . 
8. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

5-8: 1,822,500. 
IV karp.: 67,898,800. 

v. statspolisen. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

217,873,000 

39,870,100 

656,000 

130,400 

1,311,800 

62,000 

1,100,000 

330,000 

570,000 

800,000 

50,000 

1,650,000 

100,000 

10,000 i 
950,000 : 

225,000 l 
l 

60,000 l 
i 
l 
l 
; 

l 
l 60,717,300 l 

2,489,000 l 
2,590,000 

l 

280,000 l 
l 
l 
l 

l 
l 

1,637,900 l 
80,400 l 
94,200 l 
10,000 

i 
l 

i 
l 
l 

4,671,900 l 
241,200 l 

--~----~~---------Transport i 
574,800 l 

339,135,000 l 
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4. Värme, lyse och renMHning (förslagsallS'llllg) ............. . 
5. Tryekningsko.stnader .................................. . 
6. Dispositionsmedel ..................................... . 

V kap.: 6,312,000. 

VI. Kriminalcentralen och polistidningen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ( förslagsansl31g) ......................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 

VI kap.: 986,000. 

VII. Polis:undervisningen. 

PolU1skolan. 
1. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Kommenderiiilgsmedel (förslagsanslag) ................. . 
4. Lärobö~ker ocih undervi<>ningsmateriel ................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 

1-5: 561,000. 

övriga utgifter för undervisningen. 

6. Lärokurser för polisen ................................ . 
7. Reseunderstöd för polistjänstemän ..................... . 

6-7: 340,000. 
VII kap.: 901,000. 

Vlii. Polishundgåirden. 

l. Fun!ktionärernas arvoden ............................. . 
2. övriga utgifter ...................................... . 

VIII kap.: 160,000. 

IX. Särskilda ,polis utgifter. 

l 

l 
l 

i 
l 
l 

l' 
l 
! 

l 

• l. Extra polisstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
2. ~:.~~~)tr~~~~~~~~~t~.a.~e·r· .~~r .. ~~~ .. ~~~.o~.e~ .. ~~ö.r~ l 

Transport [ 

339,135,000 

66,000 

24,000 

734,100 

600,000 

6,000 

14,000 

240,000 

126,000 

305,500 

36,000 

162,000 

7,000 

50,500 

310,000 

30,000 

115,000 

45,000 

8,091,000 

390,000 

350,487,100 
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Transport i 350,487,100 7 Bt . 

3. Bötesandelar (förslagsanslag). .......................... / 

4. Diverse utgirfter ...................................... . 
5. Av vårdlagarna föranledda utgifter (förslagsanslag) ..... . 
6. Polisvapendepån ...................................... . 

IX kap.: 9,745,000. 

X. Sjöbevakningsväsen.det. 
l. A v löningar ........................................... . 
2. Extra personalens arvoden ·och tjänstgöringspenningar .. 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Underiliållskostnader för fartyg och motorfordon ......... . 
5. Bränsle o~h smörjningsämnen (förslagsanslag) ......... . 
6. Underhåll av byggnader och bryggor ................... . 
7. Underhåll och förnyelse av beväpning och utrustning ..... . 
8. UnderMil oeh förnyelse av fö11bindelsemateriel ........... . 
9. Expensmedel och diverse utgifter ....................... . 

X kap.: 19,326,800. 

XI. GränsbeVJruknin:garna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Extra personalens avlöningar ......................... . 
13. Värnpliktigas dagspenningar (förslagsalllSlag) ........... . 
4. Förplägnings- och utrustningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Anskaffning och underhiåll av transport- och rapportdjur 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Årsreparationer å byggnader ......................... . 
7. Inkvarteringsutgifter (förslagsanslag) .................. . 
8. ·Transport- oc!h förbinde:Lsemateriel ..................... . 
9. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 

10. 'Tjänsteresor och personbefordran (förslagsansJag) ....... . 
11. Bevakningsfartyg ..................................... . 
12. ·Diverse utgifter ..................................... . 
13. Anskaffning av radioapparater för gränsbevakningsväsendet 

(.engångsutgift) ....................................... . 
14. Förnyelse av gränsbevakningsväsendets automobHer (en-

gångsutgiit) ......................................... . 
XI ka:p.: 33,509,500. 

xn. Medicin~n. 

400,000 
662,400 
100,000 
101,600 

3,662,200 
7,620,600 

70,000 
3,210,000 
3,400,500 

135,000 
624,500 
188,500 
415,500 

12,978,900 
7,825,600 

480,000 
7,522,000 

500,000 
700,000 

1,050,000 
908,000 
110,000 
465,000 
215,000 
450,000 

75,000 

230,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,817,000 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 

--rT""r_a_ns_p_o_r"7t-ii--40-6-,5-04-,-40-0 
! 
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3. Expensmedel och diverse utgifter ...................... . 
4. Dispositionsm.edel ..................................... . 
5. Värme och lyse :(förslagsans1lag) ....................... . 
6. Tryekningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 50,000.) 
7. Resestipendier ....................................... . 

XII kap.: 2,246,000. 

Xm. HälsoV'ården på landet. 

l. Provinsial- och distriktsläkare, avlöningar ............... . 
2. Btatsbidrag till avlönande av kommunalläkare och kommu-

nala, tandläkare ...................................... . 
3. Avlönande av kommunala barnmorskor (förslagsanslag) .. 
4. Avlönande av ambulatoriska sjuksköterskor ............. . 
5. Understöd för moderskapsrådgivning ................... . 
6. Sj'11k- OOih hälsovärd :L Lappland ........................ . 
7. Statsbidrag åt kommunerna till vaccinationsutgifternas be-

stridande (förslagsanslag) ............................. . 
XIII kap.: 16,461,200. 

XIrV, Allmänna sjukthus,et i Helsingfors. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och fö~bandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. iByg.gnaders och inventariers underhåU ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- och an:nan behandling å polilklinikerna (förslags-

anslag) .......................... · · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
XIV kap.: 20,646,800. 

XV. Länslasaretten och allmänna sjukhusen Slllmt sjukhusen 
för V'Emer:iska sjuik:domar. 

l. Avlöningar ............................................ . 
2.. Kosthå:llning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders oob. inventariers undelihåll ................. . 
6. Diverse utgifter ....................................... . 
7. Röntgen- och annan behandling 'å poliklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XV kap.: 40,,154,200. 

406,504,400 

107,000 

10,000 
22,000 

150,000 

40,000 

3,480,000 l 
1,275,000 

9,624,000 
700,000 

150,000 
45,000 

1,187,200 

8,964,800 
4,220,000 

3,000,000 

2,200,000 
860,000 

1,202,000 

200,000 

17,424,200 
9,240,000 

4,190,000 
5,100,000 

1,825,000 
1,705,000 

670,000 

TraDBport l 484,095,600 
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Transport l 

XVI. Tube~lm.lossa,n~torierna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kos1!hå!llning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse ,('förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers underMil ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Röntgen- ooh annan behandling å poliklinikerna (förslags-

anslag) .............................................. . 
XVrl kap.: 6,628,800. 

XVli. AnstaMler för si.tmes- och nerwjuka. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
3. Medicinalier, instrument och fö11bandsmaterial ........... . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders och inventariers under-håll ................. . 
6. Diverse utgifter-...................................... . 
7. Kostnader för utackorderade sinnessjuika ............... . 

XVII kap.: 15,430,000. 

XVli\J:. ,Sjlllksköters~undernsningen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme och lyse (lförsiagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Sjuksköterske-eilevernas kredittrallSipol"ter (förslagsanslag) .. 

:x!Vrlii kap.: 5,605,600. 

XIX.. Ba.rn.momkeu:nder:visningen. 

l. Avlöningax ........................................... . 
2. Kost!hållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Medicinalier, instrument och förbandsmaterial vid barnför-

lossningsavdelningen .................................. . 
4. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Byggnaders oCh inventariers underlhå11 ................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 

XIX kap.: 1,551,900. 

) 

55 

l 
484,095,600 i 7 Ht. 

l 
l, 

2,201,800 i 
2,715,000 l 

210,000 
945,000 
340,000 
207,000 

10,000 

7,451,000 
4,210,000 

310,000 
2,000,000 

820,000 
464,000 
175,000 

1,340,100 
2,600,000 

180,000 
1,430,500 

55,000 

686,900 
350,000 

100,000 
185,000 
60,000 

170,000 

r 

Transport l 513,311,900 
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XX. Medici.nlaJsrtyrelsens laboratorier och vaccindepån. 

Statens SM'Umlaboratorium. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Anskaffning odh vård av djur (förslagsanslag) ......... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

1-4: 281,400. 

statens rättskemiska laboratorium. 

6. Avlöningar ........................................... . 
6. :Värme och. lyse (fö.rslagsanslag) ....................... . 
7. Anskaffning och. vård av djur (förslagsanslag) ......... . 
8. !Kemilkalier och a'P:parater ............................. . 
9. Diverse utgifter ...................................... . 

5-9: 191,800. 

Vaccindepån i Helsingfors. 

-~ 
l 

513,311,900 l 

237,400 

18,000 

12,000 

14,000 

123,800 

18,000 

3,000 

30,000 

17,000 

10. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,600 

11. Värme och lyse (förslagsanSlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500 

12. Anskaffning och vård av djur (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 46,500 

1~. <Diverse utg:i.:fter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000 

10-13: 148;600. 
XX kap.: 621,800. 

XXI. Undetmtöd åt s~tmess1jukhus, vårdooSibalter för nerv- och 
falJandesjulm samt tuberkulossanatorier. 

l. Understöd åt sinnes- och nervsjukhus (förslagsanslag) ... . 
2. Understöd åt vårdanstalter för fa:llandesjuka ........... . 
3·. Bidrag åt tuberkulossanatorier samt understödjande av dis-

:pensäTVerksa.mheten för tulberkulosens bekämpande 1( förslags-
anslag) ............................................... . 

4. statsunderstöd för uppförande av distriktssinnessjukhus . o 

5. statsunderstöd för inrättande av tuberkulossanatorier 
XXI kap.: 66,580,000. 

xxn. ö'Vriga utgifter vid medicinalverket. 

27,200,000 

1,100,000 

25,280,000 

5,000,000 

8,000,000 

l. V eneriska sjukdomars hämmande (förslagsanslag) . . . . . . . . 135,000 

2. Farsoters hämlffiande (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,000 

3. Underfuåll av barnförlossningsanstaiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
--~----~+---------Transport 1 582,888,700 
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4. Kommunala och privata sjukhus ....................... . l 
5. Främjande av undervisningen i spädbarnsvård ......... . 
6. statsbidrag åt särskilda föreningar och ensikilda ......... . 
7. Resekostnader vid medicinalverket (förslagsanslag) ........ 1 

8. Avlönande av vikarier vid medicinalverket ............. . 
9. statsbidrag för apoteksväsendet ....................... . 

10. 

11. 

12. 

Understöd för uppförande av en förlossningsanstwlt i Viiborg ! 

(engångsutgift) ....................................... . 
Kredittransporter av mede1lösa patienter eller patienter, som 
erhållit röntgen- och radiumbehandling (förshvgsanslag) .. ~ 

Telefon a v gifter (förslagsanslag) ....................... . 
XXII kap.: 10,482,000. 

XXIII. S~skil:da anslag. 

l. Tillfälliga a:llmänna behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Medikolegala besiktningar (förslagsanslag) .............. 1 i 
3. statsbidrag åt särskilda föreningar ..................... . 
4. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna (förslags-

1 

ansl:ag) ............................................... · 
5. Staten av stadsplanelagen åsamkade kostnader (förslags- : 

anslag) .............................................. . 
6. Av brandlagen föranledda utgifter ...................... i 
7. Kostnader, föranledda av ändringar i den kommunala in- . 

delningen (förslagsanslag) .............................. ! 

8. statsbidrag åt landskommunernas kommunaHörbund för . 
kommunalt upplysningsarbete .......................... . 

9. Telefonavgifter (förslagsanslag) ....................... . 
10. Utgilter, föranledda av renbetesfördragen mellan Finland, 

Sverige och Norge ( förslagsansl~g) ..................... . 
11. Vården om flyktingar ................................. . 

XX'III kap.: 6,410,000. 
7 H t.: 410,6·61,200. 

Attonde Huvudtiteln. 

Finansministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Finansm.inisteri.et. 

l. A v löningar 

Transport l 
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582,888,700 7 H t .. 

4,890;000 

500,000 

472,000 

185,000 

625,000 

300,000 

1,000,000 

125,000 

10,000 

55,000 

490,000 

845,000 

30,000 

1,050,000 

300,000 

100,000 

300,000 

340,000 

100,000 

2,800,000 

1,082,500 

598,488,200 

8 Bt.. 

8 
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2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmed~l ..................................... . 

I kap.: 1,127,500. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader ( förslagsanslrug) . . . . ..................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

II kap.: 1,467 ,400. 

m. Tullstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens ocih. rtuililstyrelsens dispositionsmedel ... . 
7. Värme och !lyse ( förslagsansla;g) ....................... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 
9. statistiska &prpa;ra;ter ................................. . 

HI ka.p.: 3,387,200. 

IV. Tullkamrarna och tullgränsbevakningama. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöningar åt tjänstemän oc:h be1ljänte med tillfällig tjänst-

göringsort ............................................ . 
3. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) .............. l 
4. Vikariatsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
:5. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... , 
6. Hyra för ä~betslo~aler och rnagasmer samt arrenden för l 

platser, upplåt~a till tullhmfuyggnader ............ · .. · · · [ 
7. Underhäll av hastar och motorfordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

8. Motoribåtars underhållls- och driftkostnader 1(förslagsanslag) l 
9. Ersättning ät tullvakter för bruk av skidor, velocipeder och 1 

bätar ................................................. ; 

10. Expensmedel ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l[ 

11. Reparationskostnader ................................. . 

12. mve~~n;!~i:::~gi.f~. ~8ö,ooo·.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Transport 1 

l 
598,488,200 

25,000 
20,000 

1,422,900 

1,500 
43,000 

2,401,500 

334,700 
10,000 

45,000 
130,000 

l 

15,000 l 
44,000 

240,000 
167,000 

22,581,600 

1,809,500 

6,493,100 
64,000 
55,000 

140,000 

190,000 
220,000 

80,000 

400,000 
50,000 

338,000 

635,809,000 
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Transport 

13. Bötesandelar (förslagsanslag) ......................... . 
14. Tullmuseet ........................................... . 
15. Inredning a v nya tullkammarbyggnader (engångsutgift) .. 

635,809,000 l 8 H'-

5oo,ooo /l 

15,000 

16. Uniformsbidrag åt tullvakter (engångsutgift) ........... . 
17. Ny automobil åt tullstyrelsen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 33,277,200. 

V. Myntwrlret. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöning av personal (förslagsanslag) ................... . 
3. Råämnen (förslagsan.Slag) ............................. . 
4. Bränsle och material (förslagsanslag) ................... . 

V kap.: 1,852,900. 

VI. Sta.ten:s l'levisionsvel'lk. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme, lyse .och städning (förslagsanslag) ............. . 
5. Ill!Ventering av :kassor ooh tpenningmedel (engångsutgift) .. 

VI kap.: 1,628,300. 

VII. Tillsynen över kreditanstalterna. 

Bankinspektionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

1-4: 507,000. 

, Bparbanksinspektionen. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Resekostnader (förs<lagsanslag) ......................... . 
7. Diverse .utgifter ..................................... . 

5-7: 4182,900. 
VII kap.: 989,900. 

VID. Stämpel- och acciskontoret. 

81,000 

200,000 

60,000 

152,900 

500,000 

800,000 

400,000 

1,448,300 

20,000 

20,000 

30,000 

110,000 

397,000 

30,000 

50,000 

30,000 

348,900 

110,000 

24,000 

l:. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332,200 

2. Resekostnader (Lförsla;gsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 

--~----~~---------Transport 1 641,480,300 ! 
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i 

Transport 1 641,480,300 

3. E~ensm.edel ......................................... . 
4. Kostooder Iför trvrcknmg av ställliPelmärken och nöjesslkatte- : 

biljetter (f.örslagsanslag) .............................. 
1 

5. Kostnader för lokal kontroH ........................... . 
6. Kontrollen av spelkortstillverkningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

VIII kap.: 1,039,700. , 

IX. :Kostnader för debtteri.ng av särskilda. Slka.tter. 

18,500 

350,000 
325,000 

2,000 

1. Arvoden åt beskattningstkonsulenter ................... . 367,000 l 
2. Kostnader för debiteringen och upP'börden av särskilda 

skatter ............................................... . 
3. övriga av beskattningen föranledda utgifter ............. . 

IX kap.: 9,697,000. 

x. Sä.Mkilda. a.nsla.g. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................ . 
2. Arvoden åt vilkarier .................................. . 
3. Bidrag åt Osuuskassojen Keskuslliitto r. y ................ . 
4. Finlands andel i kostnaderna för internationella tulltariff-

byrån i Bryssel (förslagsanslag) ....................... . 
5. Inspektionen av pantlåneinrättningarna ................. . 
6. Trye:kningskostnader .................................. . 
7. Revision av statskontoret oeJh kolonisationsfonden ....... . 

X kap.: 1,203,·600. 
8 H t.: 55,670,700. 

Nionde Huvudtiteln. 

Försvarsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Försvarsministeriet och generalstaben. 

9,000,000 

330,000 

15,000 

20,000 
712,000 

25,000 

6,600 

400,000 
25,000 

1. Gru:n:dlöner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,242,000 

2. Extra personalens arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,161,400 
3. Särskilda tillägg (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,848,800 
4. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,000 
5. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,000 

6. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,000 
--~----~~---------TranspOTt 670,858,600 

l 
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l 
~ransport l 

7. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslagsanslag) ... . 
l 

670,858.600 19 Bt. 

530,000 l 
8. Tryckningskostnader .................................. . 

I kap.: 18,412,200. 

Försvarsväsendet. 

II. Avlönin.g1sutgi~ter. 

l. Grundlöner ........................................... . 
2. Extra personalens anoden ............................ . 
3. Särskilda tillägg och vikariatsarvoden ,(förslagsanslag) ... . 
4. Militärattacheernas ortsförhöjningar ................... . 
5. Värnpliktigas dagtraktamenten (förslagsamslag) ......... . 
6. Det värvade manskapets penningavlöning ............... . 
7. Ersättning för kursväxlingar (.förslagsanslag) ........... . 

H kap.: 228,532,400. 

III. Utgifter för ekonomiförnödenheter. 

l. Förplägning (förslagsanslag) ......................... . 
2. UndBrhåll och förnyelse av bek1ädnad och utrustning (reser-

vationsanslag) ........................................ . 
3. Mamskapets renlighetsvärd (förslagsanslag) ............. . 
4. Kaserninventariers undel'lhåll och förnyande ........... . 

III kap.: 118,900,000. 

IV. Hästars underhåll. 

l. Hästars utfodring odh vård (förslagsanslag) ........... . 
2. Nyanskaffning av hästar ............................. . 

IV krup.: 15,000,000. 

V. Utbildning och uppfostmn. 

100,000 i 

l 

l 
168,569,200 l 

5,689,700 i 
31,320,400 i 

686,500 l 
18,100,000 l 
3,750,000 i 

416,600 l 
l 
\ 

! 

i 

l 
76,000,000 i 

i 

35,300,000 l 
l 

5,200,000 l 
2,400,000 l 

l 
i 

12,500,000 l 
2,500,000 l 

l 

L Undervisningsmateriel, övningar och timlwrarnas arvoden 2,500,000 i' 

2. Nykterhets- och annat U[Jplysningsarbete . . . . . . . . . . . . . . . . 450,000 
1 

3. Gymnastik oeh idrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000 J 

4. Understöd för studier utomlands (reservationsanslag) . . . . 500,000 1 

V kap.: 3,850,000. -;:::;------:--:------~ 
Transport l 1,037,771,000 ! 
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l 
Transport l 

VI. Sjukvård [ 

l 
l. Läkarvård (förslagsanslag) . . .......................... . 
2. Veterinärvård (förslagsanslag) ......................... . 

VI kap.: 2,87,5,000. 

. 
vn. Krigs- och trii.ngma.teriel. l 

l. Underhåll och nyanskaffning av krigsmateriel (reservations-l 
,anslag) .............................................. . 

2. Skjutförnödenheter och sprängämnen ................... . 
3. Underhåll o0'h nyanskaffnill'g av hästfordon och träng-

materiel .............................................. . 
VII kap.: 28,700,000. 

VIII. Fartyg samt sjöfarts- och sjökrigsmateriel. 

l. ,Reparation och utrustning av fartyg (reservationsanslag) 
!2. Fast bränsle ......................................... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av sjökrigsmateriel ......... . 
4. Anskaffning av skjutförnö,den!heter för marinartilleriet .. 

VIII kap.: 17,150,000. 

IX. Flyg- och ingenjörteknisk materiel. 

l. Underhåll och nyanskaffning av flygmateriel (reservations-
anslag) .............................................. . 

'2. Underhåll oeh nyanskaffning av motorfordoo ........... . 
3. Underhåll och nyanskaffning av föDbindelse- och pioniär-

materiel ............................................. . 
4. Flytande bränsle och smörjningsiilmnen ................. . 
5. Underhå:ll oc'h nyanskaffning av luftstridsmateriel ....... . 

IX ka,p.: 80,515,000. 

X. Fastigheter. 

1,037, 771,000 

2,750,000 
125,000 

12,000,000 
13,000,000 

3,700,000 

11,000,000 
2,600,000 
2,250,000 
1,300,000 

60,000,000 
3,200,000 

3,815,000 
12,500,000 
1,000,000 

l. Kaserners och övriga byggnruders årsreparation (reserva- / 
tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000,000 l 

2. Värme, lyse, vatten och renhåUIJJing (förslagsanslag) . . . . . . 23,700,000 j 

3. ~~~:~å~l. ~~. ~-e~~~~~i~.~~r .. ~c~ .f.~~~~~~~~~ . ~~~~~~~~o.~~ 800,000 j 

4. Underhåll av kasern- oc:h exercisområden, skjutbanor, vägar, j 

broar och i!Jryggor (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300,000 l 
-..,T':'""'r-ans_p_or_,t-'!f--1,-21-3-,81-1-,0-00-~ 
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Transport 1,213,811,000 9 Ht. 

5. Jor<ID.ega och bostadshyror (förslagsanslag) ............. . 
6. Undevhåll av flygfält och luftvärnsanordningar (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
X kap.: 48,850,000. 

XI. Tmn:sport- ooh reseklosrtnader. 

l. Tran.sport av värtnipliiktiga :{förslagsanslag) ............. . 
·2. Gods- och andra militärtransporter (förslagsanslag) 
3. Resekostnader Qch flyttningsbidrag (förslagsanslag) 

XI kap.: 13,950,000. 

XU. Repetiltionsövnin:ga.r. 

l. Reservisternas dagtraktamenten (förslagsanslag) ......... . 
2. Förplägnmg (förslagsanslag) ......................... , 
-3. Beklädnad och utrustning ............................. . 
4. Inkvarteringskostnader (förslagsanslag) ............... . 
15. Hyres- och vårdutgifter för hästar och trängmateriel . . . . 1 

6. Krigsmateriel, skjutförnödenheter samt förbindelse- och pio- l 
... t . l l n1arma er1e .......................... · · .. · · · · · · · · · · · · · 1 

7. Flygmateriel oc:h fartyg, samt bränsle och smörjningsämrruen l 
8. T~ansport- och ~e::~kostnade~ (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . j 

19. Lakar- och vetarmarvärd (forslagsanslag) ................ l 
1.0. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

XII kap.: 22,180,000. 

:KJm. Särskilda amOO.g. 

1l. E:xlpensmedel ......................................... . 
.2. Tryckningskostnader .................................. . 
3. Frä:mjande av manskapets trevnad ..................... . 
4. Dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
!5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Bidrag åt föreningar oclh tidslkri:fter ................... . 
7. J.lnskaffning av kartor och sjökort ..................... . 
8. J.lnskaffning av särskilda förnödenheter ............... . 

(Engångsutgift 25,000.) 

1,550,000 

500,000 

4,600,000 
4,150,000 
5,200,000 

2,600,000 
6,500,000 
2,000,000 
1,200,000 
1,100,000 

2,500,000 
730,000 

5,200,000 
100,000 
250,000 

2,795,000 
435,000 
500,000 

2,650,000 

250,000 l 
890,000 l 
605,000 l 
875,000 l 

XIII kap.: 9,000,000. --:=-------i----1 
TranspOTt l 1,260,991,000 l 
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Transport 

XIV. Skyddskårsorganisa.tionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvodesbefattningar .................................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
5. Innehavares av tjänst och befattning uniformsbidrag (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
6. Understöd för skyddskårsorganisationen, till statsrådets för-

fogande .............................................. . 
7. Anskaffning av beklädnad och utrustning åt skyddskårerna, 

till statsrådets förfogande ............................. . 
8. skyddskårernas grnndanskaffningar (reservationsanslag) .. 
9. Understöd åt skyddstruppsskyddskårer ................. . 

XIV kap.: 71,106,800. 
9 H t.: 679,021,400. 

Tionde Huvudtiteln. 

Undervisningsministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. Undervdsnin:gsministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Reselkostnader (:förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader .................................. . 

I kap.: 805,000. 

l!. Lutherska kyrka.n. 

Domkapitlen. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3'. Lokaler, värme och lyse (förslagsa:nslag.) ............... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 5,300.) 
1-4: 2,160,500. 

Prästerskapet. 

5. Kontraktsprostarnas arvoden 

l 

1,260,991,000 l 

l 
23,928,500 l 
5,000,300 ! 

100,000 \ 

3,500,000 l 

828,000 l 

19,750,000 

11,000,000 

6,000,000 

1,000,000 

755,000 

5,000 

10,000 

35,000 

1,682,900 : 

135,000 

232,800 

109,800 

145,000 

TranspOl't l 1,335,208,300 
l 
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Transport 

6. Bidrag till evangelisk-lutherska församlingarnas vederlags-
fond ................................................. . 

7. Avlöningar åt resepräster för dövstumma, förstadspräster 
och kateketer ......................................... . 

8. Diverse utgifter 
5~8: 1,992,700. 

Kyrkors underhåll. 

9. Domkyrkorna i Åibo o0h Tammerfors 
9: 90,000. 

Särskilda kyrkliga ändamål. 

10. Understödjande av klockar- oeh orgelnistskolor ........... . 
11. Lutherska församlingen i Petsamo ........... ; ......... . 
12. Finska Sjömansmissionssällskapet ...................... . 

(Engångsutgift 500,000.) 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
15. statsunderstöd för reparation av kyrkor i församlingarna i 

Lappma11ken ......................................... . 
16. Reparation av Salla församlings kyrka (reservationsanslag) 

(engångsutgift) ...................................... . 
10-16: 2,271,500. 
II kap.: 6,514,700. 

m. Grekisk-katolska kyrkan. 

Grekisk-katolska kyrkosamfundets kyrkostyrelse. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Loka:ler, värme och lyse (förslagsanslag) ............... . 
3. Diverse utgifter ..................................... . 
4. Kyrkostyrelsens kyrka ............................... . 

1-4: 387,400. 

Grekisk-katolska prästseminariet. 
5. Avlöningar ........................................... . 
:6. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
7. Kosthållning (förslagsanslag) .......................... . 
8. Diverse utgifter ..................................... . 

5-8: 262,400. 

65 

l 

1,335,2o8,3oo l1o B-t. 
l 
i 

945,600 i 

725,400 

176,700 

90,000 

250,000 

80,000 
950,000 

535,500 
40,000 

100,000 

316,000 

337,000 
29,000 
5,400 

16,000 

194,600 
24,000 
35,000 

8,800 

Transport J 1,340,067,300 

9 
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Transport l 
Grekisk-katolska kyrkosamfundets övriga utgifter. 

9. Prästerska'Pets och kyrkobetjäningens arvoden ........... . 
10. De kyrkliga primärskolorna och ambulatoriska religions-

lärarna .............................................. . 
111. Redigering av de kyrkliga hand- och läroböckerna, deras 

översättning till finska och tryckning ................... . 
12. Särskilda ersättningar ................................ . 
13. Grekisk-katolska församlingen i Petsamo ............... . 
14. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
15. Grekisk-btolska kyrkosamfundets i Finland :församlingar 

tillkommande skatteersättning ......................... . 
9--'15: 47:5,200. 

HI kap.: 1,125,000. 

IV. Helsingf'm-s universitet. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme, lyse och ren:b:ållning (förslagsanslll!g,) ........... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Bibliotekerru (reservationsanslag) ....................... . 

(Engångsutsgift 150,000.) 
5. Museer och andra vetenskapliga inrättningar (reservations-

anslag) ............................................... 1 

Hyror ............................................... . 
7. Rep ara tionskostnader (reserv a tiousanslag) ............... . 
8. Kanslers kansli ....................................... . 
9>. Vetenskapliga a1'betens tryckning och understödjande ... . 

10. stipendier och understöd (reservationsanslag) ........... . 
11. För vetenskapernas främjande, till kanslers disposition ... . 
12. 
13. 
14. 
15. 

Resekostnader (förslagsanslag) ....... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · j 

E~ättn~ng åt unive~site~et .för anatomiska ffirättningens tomt l 
Umvers1tetets folkb1ldnmgsverksamhet .................. 1 

Främjande av den medicinska undervisningen ............ · 
IV kap.: 41,674,400. 

V. Skolstyre:tsen. 
l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
2. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... j

11 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 28,800.) 1 

1,340,067,300 

103,500 

62,000 

25,000 

22,700 

57,000 

55,000 

150,000 

26,670,600 

2,400,000 

275,000 

1,575,000 

2,764,200 

2,825,000 

1,400,000 

10,000 

300,000 

1,416,300 

150,000 

90,000 

150,800 

100,000 

1,547,500 

2,501,500 

125,000 

93,800 

4. överdirektörens dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 8,000 

5. Värme och lyse (förslagsanslag) ........................ Il 45,000 

6. Tryckningskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 
--~----~~---------Transport l 1,385,065,200 
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Transport 1,385,065,200 i 10 Ht. 
! 

7. Biblioteket ........................................... . 
8. Reseunderstöd ........................................ . 
9. Lärarrådet ........................................... . 

v kaip.: 2,920,300. 

VI. Lärdomsskolorna. 

N ormallyceerna. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
3. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
5. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

1-5: 6,705,100. 

Klassiska lyceerna. 

6. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
8. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
9. Diverse .utgifter .......... : .......................... . 

10. Upprätth'å1lande av parallellklasser ..................... . 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

6-10: 3,193,900. 

Lyceerna med parallella linjer. 

Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
Undervisningsmateriel och. bibliotek ..................... . 
Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
Diverse utgifter ..................................... . 
Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

11-15: 41,351,400. 

Mellanskolorna. 

16. Avlöningar och tjänstgöringsarv.oden ................... . 
17. Undervisningsmateriel och bibliotek ..................... . 
18. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
19. Diverse utgifter ..................................... . 
20. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

l 
10,000 i 
12,000 l 
50,000 l 

! 

l 

5,482,100 l 
45,ooo r 

l 
325,000 l 
228,000 ! 

l 
l 

625,000 \ 

2,721,900 

32,000 

165,000 

75,000 

200,000 

32,798,400 

291,000 

1,927,000 

900,000 

5,435,000 

l l 3,809,800 
40,000 

l 224,000 

! 

l 113,500 l 
l 220,000 l 

----~~1 ________ 1 

TTansport 1 1,440,794,900 l 

16-20: 4,407,300. 



68 

10 Ht. 

1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 65. 

~--------------------------------------------~-------1 
Transport j 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Flicklyceet·na och flickskolorna. 

A vlönmgar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
Undervisningsmateriel och bibliotek ................... . 
Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
Diverse utgifter ..................................... . 
Upprätthällande av parallellklasser ..................... . 

21-25: 18,263,800. 

P1·ivata skolor. 

26. statsbidrag åt privata skolor (förslagsanslag) 
26: 43,000,000. 

27. 
28. 
29. 
30. 

övr·iga utgifter vid lärdon~sskolorna. 

Hyra för skollokaler ................................. . 
Ånlskaffande av skolinventarier ......................... . 
Undervisning i extra ämnen ........................... . 
I:n!ventarier och materiel för undervisning i handarbeten och 
huslig ekonomi ....... ; ............................... . 
Utbildande av tecknings- och sånglärare ................. . 
Undersökning av elevernas hälsotillstånd ävensom hälsovård 
Avlönande av kanslibiträden och ekonomer ............. . 
Diverse utgifter ..................................... . 

l 

l 

3\l. 
32. 
33. 
34. 
35. Inrättande av nya iärdomsskolor och övertagande av privata i 

skolor i statens vård .................................... i 
27-35: 2,290,000. l 

l 
VI kap.: 119,211,500. l 

VII. Folkskoleväisendet. 

Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. 

l. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Verkstäder ........................................... . 
4. Biblioteket ........................................... . 
5. Diverse utgifter o •• o ••••••• o o ••• o •••• o o •• o o •••• o o o. o o o. 

1-5: 2,172,800. 

l 

l 
l 
l 

l 

i 
! 

l 

l 1,440,794,900 l 

l 
13,500,300 l 

130,500 l 
l 

1,208,000 l 

425,000 
3,000,000 

43,000,000 

510,000 
650,000 
100,000 

295,000 
120,000 

200,000 
120,000 
215,000 

80,000 

1,863,600 
144,000 
14,000 
45,000 

106,200 

Transport l 1,506,521,500 
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Transport 1,506,521,500 10 Bt. 

Högre folkskoleseminarierna. 
6. A v löningar oc1h tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Kosthällning (förslagsanslag) .......................... . 
9. Seminariernas verkstäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

10. stipendier åt medellösa elever ......................... . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 

6-11: 9,314,000. 

Lägre folkskoleseminarierna. 
12. A v löningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
13. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
14. Bidrag åt medellösa elever ............................. . 
15. Diverse utgifter ...................................... . 

12-15: 1,604,800. 

Distriktsinspektorerna. 
16. A v löningar ........................................... . 
17. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
18. Kansli- och hyresbidrag ............................... . 
19. Reseunderstöd ........................................ . 

16-19: 3,062,300. 
statsbidrag för folkskoleväsendet. 

20. Folkskolorna i städerna (förslagsanslag) ............... . 
21. Avlönande av lärarna vid folkskolorna på landet (förslags-

anslag) .............................................. . 
22. Tmäggsarvode åt lärarna i de fattigaste och i glest befolkade 

kommuner samt i gränskommunerna ,(förslagsanslag) ..... . 
23. Ålderstillägg åt lärarna vid folkskolorna på landet (förslags-

anslag) .............................................. . 
24. Barnuppfostringsbidrag åt lärarna vid folkskolorna på lan-

det (förslagsanslag) .................................. . 
25. Timarvoden (förslagsanslag) ........................... . 
26. ByggnadShjälp åt landskommunerna för upp'förande av folk-

skolelokaler (förslagsanslag) ........................... . 
27. Tilläggsunderstöd åt de fattigaste och åt glest befolkade 

kommuner samt åt gränskommunerna till amskaffande av 
folkskolelokaler ....................................... . 

28. Understödsanslag för folkslmlorna på landet (förslagsanslag) J 

29. Tilläggsunderstöd för upprätthållande av folkskaleväsendet 1 

~o~::!;:te -~~- ~.~~.e~~ -~~f·o·l~~~~. ~~~~~~~.~~~·t·~ -~r·ä·~~ l 
20-29: 317,250,000. l 

Th:-ansport 1 

7,127,200 
626,000 
382,000 l 

35,600 

550,000 

593,200 

1,177,200 
195,000 
75,000 

157,600 

2,038,300 

775,000 
234,000 

15,000 

27,000,000 
l 

164,000,000 l 
l 

4,000,000 l 
l 

24,000,000 l 

3,750,000 

19,000,000 

13,000,000 

1,000,000 

60,000,000 

1,500,000 

1,837,752,600 
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l 

Särskilda utgifter för folkskoleväsendet. 

Transport ,1,837,752,600 

30. 
31. 

32. 
33. 

34. 
35. 

36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

l 
Understödjande av sjuka folkskollärare och -lärarinnor .... 
Beredande av sommarrekreation vid sommarkolonier åt l 

medellösa, i främsta rummet sjuka och svaga f.olkskolebarn ! 

Församlingarnas småskoleväsen ......................... i 

Främjande av undervisningen i lanthushållning och huslig 
1 

ekonomi samt trädgårdsskötsel vid folkskolorna på lamdet : 
Underihåll av elevinternat vid folkskolorna på landet ...... · 
Anska:Dfande av inventarier och undervisningsmateriel till 
seminarierna ......................................... . 
Utbildningskurser för slöjd- och handarbetsledare ........ i 

Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

Understödjande av .privata folkskolor, belägna i kommuner ; 
med annat språk ...................................... ' 
Skolorna i Petsamo ................................... . 
Akademiska fortsättningskurser för folkskollärare ....... . 
Kurser för folkskollärare ............................. . 
Nykter hetsundervisningens ef.fektivisering 

30-42: 6,951,600. 
VII bp.: 340,355,500. 

Vlll. Abnormskolorn.a.. 

Undervisningsanstalterna för dövstumma. 

:1. Avlöningar och tjänstgöringsarvoden ................... . 
2. ·Lokaler, vä11me och lyse (förslagsanslag) ............... . 
3. Kosthä:llning och utackordering :(förslagsanslag) ......... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Upprätthållande av para;lleiJ.lklasser ..................... . 

1--!5: 5,348,100. 

Undervisningsanstalterna för blinda. 

6. Avlöningar oe;h tjänstgöringsarvoden ................... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
·9. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 10,500.) 
10. Upprätthållande av parallellklasser ..................... . 

6--10: 1,1509,700. 

200,000 

1,000,000 
600,000 

35,000 
900,000 

125,000 l 
120,000 
746,600 

550,000 
950,000 
100,000 
125,000 

1,500,000 

3,076,200 
305,000 

1,440,000 
169,000 
357,900 

905,700 
147,000 
214,000 
141,000 

102,000 

Transport, l 1,851,562,000 
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j 

Transport ! 1,851,562,000 10 Rt. 

övriga utgifter vid abnormskoleväsendet. 

11. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) 
12. Förnyande av mooler odh husgeråd samt arbetsredskap ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 6,000.) 
11~13: 332,700. 

VIII kap.: 7,190,<500. 

IX. Sta.rens biblioteksverksa.mhet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Reselkostnader ........................................ . 
3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ................. . 
4. Anordnande av 1bj<bliotekskurser ....................... . 
'5. Tryckningskostll!ader .................................. . 
6. Diverse utgifter ..................................... . 

(Engångsutgift 10,000.) 
IX kap.: 4,090,800. 

X. Socialt upplysnin,grsa11bete. 

a. :Statsunderstöd åt folkhögskolorna (förslagsanslag) ....... . 
2. Understödjande av a:rfuetar- och andr·a fria institut 1(för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
3. Understöd åt Yhteiskunnallinen korkea:koulu ............. . 
4. Det fria upplysningsaribetet i gränstrakterna, ledning och 

tilläggsunderstöd ...................................... . 
5. Understödjande av popu:lärvetens'kapliga föreläsningar ... . 
·6. Understöd åt särskilda upplysningsorganisationer ....... . 
7. Understödjande av studiecirkelverksamheten ............. . 

X kap.: 20,120,000. 

XI. S'lialtsa.rki:VIet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2:. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ........... . 
4. Kopiering av handlingar samt expensmedel ............. . 

258,000 
45,700 
29,000 

424,300 
80,000 

3,500,000 
20,000 
45,000 
21,500 

13,450,000 

3,250,000 
950,000 

500,000 
300,000 
920,000 
750,000 

770,700 
5,000 

122,000 
65,000 

Transport l 1,877,068,200 
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Transport l 1,877,068,200 

5. statsarkivariens dispositionsmedel ..................... . 
6. Tryckningen av puiblikationer ......................... . 
7. Fotostatering av statssekretariatets handlingar (engångs-

utgift) .............................................. . 
8. Upprättande av generalregister över bosättningen i Finland 

XI kap.: 1,099,700. 

xn. Landsarkiven. 

l. Å'Vlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . ................ . 
3. Hyra, 'Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) ....... . 
4. Diverse utgifter ..................................... . 
5. Kostnader för flyttningar ftån statsarkivet och de eckle-

siastika arkiven till landsarkiven (engångsutgift) ....... . 
X·H kap.: 954,400. 

Xm. Arkeologiska kommissionen. 

1. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostooder 1(förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme och lyse (:förslagsanslag) ....................... . 
5. RenhällniTIJg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
6. Anslag :för nationalmuseets avdelningar ................. . 

(Engångsutgift 47,000.) 
7: Vården av SveaJborgs minnesmärken och samlingar ....... . 
8. Särskilda :utgifter ................................... . 
9. Restaurering av Raseborgs slott (reservationsanslag) ..... . 

10. Iståndsättande av den från ryska tiden härstammande ka
ser.nbyggooden i Olovsborg att användas såsom landskaps-
museum (reservationsanslag) (engångsutgift) ........... . 

XIII ka;p.: 2,801,900. 

XIV. Anslag för vetemkap, konst och idrott. 

1. Vetenskapliga oe:h litterära sällskap samt föreningar för de 
sköna konsternas frän1jande ........................... . 

2. Penninglotteriets vinstmedel för främjande av vetenskap, 
konst och idrott ·(.förslagsanslag) ....................... . 

' 

3. Understödjande av idrotts- och gymnastikorganisationer . . 1 

'Dransport 1 

2,000 
5,000 

30,000 
100,000 

521,100 
4,500 

364,800 
59,000 

5,000 

1,377,800 
50,000 
83,000 

105,000 

85,000 l 
437,600 l 

110,000 
17,000 

100,000 

436,500 

3,043,000 

16,500,000 
750,000 

1,901,264,500 



Statsförsla.get. 

l 
Transport 1 

i 
4. Främjande av den finsk- och svenskspråkiga litteraturen i 

(reservationsanslag) ................................... ! 
5. Tidningsmännens reseunderstöd o0h statsbidrag åt journa- j 

listförbundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 
6. statens expertnämnder ............................... . 
7. Vården om de av H. F. Antell testamenterade samlingarna l 
8. Komp~ettering o~h ~kötsel av Finlandsavdelningen vid biblio- l 

teket l! Turun yhopiSto ................................ . 
9. Diverse utgifter ...................................... . 

JO. Forskningsunderstöd åt unga vetenskapsidkare, som ådaga-
~agt begåvning ....................................... . 

11. Inköp av byggnadsmateriel för stadionbygget . . . . . . . . . . . . j 
XIV kap.: 23,719,000. 

XV. Särskilda. amda.g. 

1. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
~. Vikariatsarvoden ..................................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna ....... . 
4. Diverse .utgifter ...................................... . 
5. Livernas samlings- oeh museUms (engångsutgift) ........ l 
6. Förbättrandet av timarvodena vid lärdomsskolorna, semina-

rierna oeh wbnormskolorna ............................. . 
XV kap.: 3,687,500. 
10 H t.: 576,270,200. 
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1,901,254,500 10 B~ 

250,000 

150,000 
84,000 
24,000 

300,000 
118,000 

1,000,000 
1,500,000 

36,000 
400,000 
270,000 
231,500 
350,000 

2,400,000 

Elfte Huvudtiteln. 11 n 

Lantbruksministeriet och till detsamma hörande 
förvaltningsgrenar. 

I. J..antbruksministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryclrningskostnader .................................. . 

I kap.: 1,147,600. 

1,024,600 
20,000 
18,000 
85,000 

Transport l 1,909,515,600 

l() 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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Transport 

II. Lanrtibmsmin~steriets a.vdelning för kolonis:altd.onsirenden. 

l. Avlöningar ........................................... . 
:2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. E:x1pensmedel ......................................... . 
4. överdirektörens dispositionsmedel ..................... . 
5. Värme oeih lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 

(Engångsutgift 40,000.) 
7. Undersökning av marker <för kolonisation {försla.gsanBlag) .. 
8. Köpvittnesarvoden (förslagsanslag) ..................... . 

II kap.: 2,622,500. 

III. Lantmäiteristyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3·. E:x>penamedel ......................................... . 
4. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
16. Kartverksaribeten (förslagsanslag) ..................... . 
7. Flygbildskartläggningar ............................... . 
8. Anskaffning av motorfordon åt Jantmäteristyrelsen (engångs-

utgift) ............................................... . 
9. Anskaffning av för stadsplanemätningar edorderliga appa-

rater till lantmäteristyrelsen (engångsutgift) ........... . 
10. Lantmäteristyrelsens kartbokspublikationer (reservations-

anslag) ............................. · · ... ·. · .. · · · · · · · · 
III kap.: 6,213,200. 

IV. Justeringsbyrån. 

1. Avlöningar ........................................... . 
12. Resekostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

•(Engångsutgift 210,000.) 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Justeringsarbeten, som skola utföras å justeringsbyrån (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
5. Anskaffning av arbetsredskap åt justerare (engångsutgift) 
6. Anskaffning av arbetsredskap till justeringsbyrån (engångs-

utgift) ............................................... . 
IV kap.: 635,300. 

1,909,515,600 

1,582,500 
120,000 
145,000 

3,000 
22,000 

120,000 

600,000 
30,000 

3,700,200 
25,000 

110,000 
3,000 

60,000 
1,085,000 

375,000 

110,000 

95,000 

650,000 

250,300 
225,000 

40,000. 

45,000 
50,000 

25,000 

TTansport l 1,918,986,600 1 

l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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Transport !1,918,986,600 11 Ht. 

V. l.Mltmäterli.nlgenjöl'SS/ta.ten och revni.ngslro&tnJa.der. 

Lantmäteriingenjörsstaten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader och avlöningar åt hjälpmanskap vid gransk- l 

ningen av utarbeten (förslagsanslag) ................... . 
3. Expensmedel för lantmäterikontoren ................... . 
4. Hyra, värme ooh lyse för lantmäterikontoren (förslagsan-

slag) ................................................ . 
1-4: 11,173,800. 

Revwingslwstnader. 
5. Staten påförda revningskostnader (förslagsanslag) ....... . 
6. iLantmäteriarvoden, som skola återbäras (förslagsanslag) .. 
7. Hemmansutflyttningskostnader och -bidrag (förslagsanslag) 
8. A·rvoden åt }antmäteriingenjörer för förrättningar vid inlö-

sen av legoområden (förslagsanslag) ................... . 
5-8: 30,400,000. 

Diverse utgifter. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
a. Expensmedel ......................................... . 
4. överdirektörens dispositionsmedel ...................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Fiskeriekonomiska undersökningar Odh e~periment ....... . 
8. Gratifikationer ä bokföringslägenheter ................. . 

VI kap.: 3,598,300. 

10,353,800 

50,000 
550,000 

220,000 

7,000,000 
16,000,000 
6,200,000 

1,200,000 l 

120,000 

42,000 
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l 

3. Värme och lyse ('förslagsanslag) ....................... . 
4. Reparation av läroverkens byggnader ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
'6. Lärarnas och direktionsmedlemmarnas resekostnader !(för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
VII kap.: 1'1,987,600. 

Vlll. La.tlltbl"Uiksundlervisningsamsta.lter av privat mtur. 

Lantmannaskolor. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Övriga underhMiskostnader ............................ . 
3. Understöd åt mindre bemeillade e-lever ................. . 

1-3: 4,587,800. 

Läroanstalter för kreatursskötsel och mejerihantering. 

i 4. Avlöningar ............................................ , 
5. övriga und€rhållskostnader ............................ . 
6. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

4-6: 3,427,500. 

Läroanstalter i huslig ekonomi. 

7. ~1\:vlöningar ........................................... . 
8. övriga underlrå'llskostnader ........................... . 
9. Understöd åt mindre bemedlade elever ................. . 

7-9: 4,162,000. 

Läroanstalter i hemslöjd. 

10. Avlöningar ........................................... . 
,u. Övriga underhållskostnader ........................... . 
12. Understöd åt mindre ibernedlade elever ................. . 

10-12: 5,296,300. 

Understöd åt övriga Zantbruksundervisningsanstalter av 
privat natur. 

1,647,900 
795,000 

2,189,200 

86,000 

2,614,300 
1,598,500 

375,000 

1,849,900 
1,297,600 

280,000 

2,483,500 
1,268,500 

410,000 

3,749,300 
1,374,000 

173,000 

13. J ord!bruksskolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585,000 
14. Trädgårdsskolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,000 
15. Specialskolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268,800 

--~----~--------1 Tiransport J 1,994,820,700 



StS~tsiörslaget. 

Transport/ 1,994,820,700 

16. Högre svenska l<ant!bruksläroverket i Å!bo . . . . . . . . . . . . . . . . 335,000 
17. Högvalla semina·rium jämte husmodersskola . . . . . . . . . . . . . . 350,000 

13-17: 1,723,800. 

övriga utgifter. 
18. Reselwstnader för lärare och direktionsmedlemmar vid läro-

anstalter av priv3!t natur (förslagsanslag) ............... . 
19. Byggn'adsun:derstöd ................................... . 

(Engångsutgift 400,000.) 
18-J.9: 1,480,000. 

VIII k111p.: 20,677,400. 

IX. Agrikulturekonomisika kontrolla.ns1iQI1ter. 
Lantbrukskemiska laboratoriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
3. Diverse utgifter ..................................... . 

1-3: 686,500. 

Spannmålsundersökningsanstalt en. 
4. Spannmålsundersökningsanstalten ...................... . 

4: 210,000. 

Frökontrollanstalten. 
5. Avlöningar ........................................... . 
6. Arvoden åt extra arlbetskrafter (förslagsanslag) ......... . 
7. Värme oc'h lyse (förslagsanslag) ....................... . 
8. Diverse utgifter ...................................... . 

5-B: 925,100. 

Exportkontroll av lantbruksprodukter. 
9. Avlöningar ........................................... . 

10. Diverse utgifter ...................................... . 
9-10: 1,370,100. 

Anstalten för provning av lantbruksmaskiner. 
11. Anstalten för provning av lantbruksmaskiner ........... . 

11: 150,000. 

Privata kontrollanstalter. 
12. Understöd åt privata lantbruks- och handelskemiska labora- , 

80,000 
1,400,000 

496,500 
35,000 

155,000 

210,000 

274,100 

561,000 
35,000 

55,000 

1,101,100 
269,000 

150,000 

torier ................................................ , 80,000 
12: 80,000. 

IX kap.: 3,421,700. 

Transport l 2,000,407,400 1 
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! 

X. Markförbättringsv:erksamheten. 

Lantbruksingenjörerna. 

l. A v löningar ........................................... . 
12. Resekostnader och flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) ................. . 

1-4: 3,855,500. 

statens bidrag. 

5. statens bidrag t:hll kostnaderna för markför!bättringsar!beten 
(reservationsanslag) .................................. . 

6. statsbidrag :för täckdikningar (reservationsanslag) ....... . 
7. Nedsättning av statslån, som beviljats för mark:förbättrings

arbeten, till statsrådets disposition (reservationsanslag) (en-
gångsutgift) ......................................... . 

5-7: 24,000,000. 
X kap.: 27,855,500. 

XI. Mjöl:khushållnillgen. 

statens försöksamstalt för mjölkhushållning. 

L A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Värme, lyse och kraft (förslagsanslag) ................. . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

XI kap.: 718,200. 

XII. Hästaveln. 

Statsstuteriet. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Avlöning åt biträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Övriga utgifter 'Vid stuteriet (förslagsanslag) ........... . 

1-4: 536,000. 

H ästskötarskolan. 

2,775,500 
390,000 
348,000 
342,000 

20,000,000 
2,000,000 

2,000,000 

318,200 
10,000 

100,000 
290,000 

100,000 
175,000 
11,000 

250,000 

5. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 
6. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,500 

5-6: 101,000. 

Ta>ansport l 2,029,618,100 
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Transport l 
Stambokskonsulenterna. l 

7. Avlöningar ........................................... . 
8. Resekostnader (förslagsanslag) .................. , ...... . 
9. Ex;pensmedel ......................................... . 

7-9: 333,000. 

statens bidrag. 

10. Främjande av hästaveln ............................... . 
(Engångsutgift '65,000.) 

11. Främjande av !hästaveln med medel, som genom ~adhåillning 
med totalisator inflyta vid hästtävlingar ................. . 

10~11: 1,121,000. 
XII kap.: 2,091,000. 

XIII. Fiskerinäringen. 

l. Fiskeriundervisningen ................................. . 
2. Vården av oc'h uppsikten över statens fiskerier ......... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
3. Fiskerinäringens främjande ........................... . 
4. Premiering av fiskexport (engångsutgift) ............... . 
5. Ökning av antalet räddningsstationer för fiskare och istånd

sättande av redan förefintliga sådana (engångsutgift) .... l 
6. Rensning av varp (engångsutgift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

XIII kap.: 3,209,400. 

i 

XIV. Försöks- ooh undersökningsv;evk:samh:e:ten för lantbruket. l 
Centralutskottet för försöks- och undersökningsverksamheten. l 
l. A v löningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1 

12. Resekostn81der ,(förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 
4. Värme 'Och lyse (förslagsanslag) ........ · · · · · · · · · · · · · · · · l 
5. 'Tryckningskostnader och ~U:blikationer ................. . 

1-5: 416,000. l 

• 

Lantb1·uks[örsöksanstalten. 

6. A vlönin;gar ........................................... . 
7. 'Resekostnader 1( förslagsanslag) ......................... . 
8. Dispositionsmedel ..................................... . 
9. Inventarier, förnödenheter o0h diverse utgifter ......... . 

Tramsport ! 

! 
2,029,618,100 l 

l 
l 
l 

240,000 l 
85,000 

8,000 

1,106,000 

15,000 

220,000 
411,400 

1,718,000 
600,000 

60,000 
200,000 

164,500 
25,000 

2~:~~~ l 
200,000 l 

2,382,600 
115,000 

5,000 
465,000 

2,037,665,100 
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Tran.sport 2,037,665,100 

10. Värme och elektricitet (förslagsanslag) ................. . 
11. Lantbruksförsöksanstaltens ·lantbruk (förslagsanslag) ..... . 
12. Reparation av byggnader ............................. . 
13. Agrogeologiska undersökningar ........................ . 

'14. Växtskyddsåtgärder (förslagsanslag) ................... . 
6~14: 3,916,100. 

F örsöksstationer. 
15. Avlöningar ........................................... . 
16. Avlöning åt hiträden och arbetare (förslagsanslag) ....... . 
17. Reparation av byggnader ............................. . 
18. Försöksstationernas övriga utgifter ..................... . 

15-18: 2,569,400. 

Lokala försök. 
19. Avlöningar ........................................... . 
20. Växtodlingsförsök ..................................... . 
21. Betesmarksförsök ..................................... . 
22. Husdjursskötselsförsök ................................ . 
23. Specialförsök och undersökningar ...................... . 
24. Konferenser (engångsutgift) ........................... . 

19-24: 1,548,600. 
XIV kap.: 8,450,100. 

XV. Lantbrukiets understödjande. 

Understödjandet av rådgivningsarbetet. 

[. Lanthushållningssäll.skapens allmänna kostnader ......... . 
2. Jordbrukets främjande ............................... . 
3. Främjande av boskapsskötseln ......................... . 
4. Främjande av trädgårdsskötseln och huslig ekonomi ..... . 
6. Finska mosskulturföreningen ......................... . 
6. Sällskapet Pellervo ............................. · · · · · · · 

1 

7. Kreatursförädlingsföreningar och tjurhållningssammanslut- ' 
ningar ............................................... . 

(Engångsutgift 100,000.) 
8. Främj'ande av mejeriverksamheten ..................... . 
9. Främjande av svinskötseln ............................. . 

10. Fårskötselns främjande ............................... . 
11. Främjande av renskötseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

223,000 
410,500 
100,000 
75,000 

140,000 

497,100 
1,101,900 

55,000 
915,400 

476,100 
490,000 
312,500 
65,000 

170,000 
35,000 

1,825,000 
5,635,000 
3,125,000 

838,000 
500,000 
555,000 

4,035,000 

540,000 
500,000 
280,000 
80,000 

Transport l 2,060,644,600 
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12. Främjande av fjäderfä- och biskötseln ................. . 
13. Finlands täckdikningsförening ......................... . 
14. Tävlingar mellan hela jordbruk samt småJbrukares studie-

exkursioner .......................................... . 
115. Understödj1ande av lantbruksbokföringsverksamheten ..... . 
16. Lant!JJrwksklubbverksamheten ........................... . 
17. Höjande av betesodlingen ............................. . 

1 18. Hemslöjdens främjande ............................... . 
(Engångsutgift 20,000.) 

19. Lantbruksverksamheten i gränstrakterna ............... . 
20. statsbidrag åt särskilda föreningar och enskilda ......... . 

1-20: 30,911,000. 

övriga statsbidrag. 
21. Premier åt smäbrukare för ny- och ·betesod:lingar (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
22. Premier till stabilisering av ,prisen på p·rodukter av hus-

djursskötseln (engångsutgift) ......................... . 
23. stödjande av prisen på kreaturshushållningsprodukter (:för-

slagsanSlag) (engångsutgift) ........................... 1 

24. Premier för tävlingar mellan småbrukare i användning oc:h 
vård av gödsel (reservationsanslag) ..................... . 

25. Utredning rörande trädbeståndet i bokföringslägeiJJheternas 
skogar ............................................... . 

26. Odlings1Parcel1verk.samheten (reservationsanslag) ......... . 
27. Premier för odling av sockerbetor (förslagsanslag) (en-

·gångsutgift) ......................................... . 
28. Uppgörandet av en hemslöjdsstatistik (engångsutgift) ... . 
29. Odlingspremier för i Norra ~,inland producerad lök och 

eikorierot (reservationsanslag) ......................... . 
30. Understöd at Itä-Karjalan maanviljelysseura till betäckande 

av kostnaderna .för inrättande av en mönsterlägenhet för , 
' l 

fruktodling (engångsutgift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '; 
31. statsbidrag till uppförande i Rovaniemi av en frysanlägg- i 

ning för renkött jämte torkrum för hudar (engångsutgift) i 
21-31: 103,710,000. 

XV kap.: 134,621,000. 

XVI. KoJ.onisationsverksamheten. 

Kolonisationsinspektionen och -vården. 
l. Kolonisationsinspektörerna, avlöningar ................. . 
2. Kolonisationsinspektörernas resekostnader (förslagsanslag) 

l 

430,000 
350,000 

350,000 
350,000 

3,000,000 
550,000 
670,000 

2,500,000 

4,798,000 

10,000,000 

60,000,000 

25,000,000 

200,000 

210,000 
2,000,000 

4,500,000 

100,000 

1,000,000 

100,000 

600,000 

1,074,700 ' 

325,000 
3. Byggn~ds- och o~:ingsh'jälp samt re~arationer och nybygg- l 

nader a statens lagenheter (reservatiOnsanslag) .......... 
1 

60,000 
·~----~-,---------: 
'rransport ! 2,178,812,300 l 

11 
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4. Arvoden för syneförrättningar å statens ~boställen och å 
statens marker, som äro underställda avdelningens för kolo-
nisationsärenden förvaltning (förslagsanslag) ........... . 

5. Planläg.gning av !boställens användning \(:förslagsanslag) .. 
6. Utgifter och ersättningar ,för skötseln av statens boställen 

och statens marker, som äro underställda avdelningens för 
kolonisationsärenden för,valtning (förslagsanslag) ........ j 

7. Jordfö:vbättrings-, vägbyggnads-, röjnings och hyggnadsa!1be
ten för kolonisationsverksamheten (reservationsanslag) .... 

8. Arvoden och ersättnmgar med anledning av kolonisationen 
å statens marker (förslagsanslag) ..................... . 

9. Utgifter för inlösen av ~legoområden (förslagsanslag) ..... . 
10. Div·erse utgifter ...................................... . 
11. Kostnader 'fÖr vården av utlänningars utan vård lämnade 

egendom ............................................. . 
1-11: 5,309,700. 

J ordanskaffning,en. 
' 12. Löseskillingar, arvoden o0h kostnader, som .föranledas av 

tvångsinlösen i enlighet med kolonisationslagen (reservations-
anslag) ................... ·.· ......................... . 

13. Jordlösen, som enligt den tidigare kolonisationslagen skall 
erläggas i penningar (förslagsanslag) ................... . 

14. Inlösen av kolonisationsobligationskuponger (förslagsanslag) 
15. Kolonisationsnämndernas arvoden och ersättningar (förslags-

anslag) .............................................. . 
16. Ekonomisk och teknisk rådgivning åt innehavar,e av kolo-

nisationslägenheter .................................... . 
17. Kostnader .för verkställighet av ~restitutionslagen ......... . 

12-17: 40,560,000. 
XVI kap.: 45,869,700. 

XVII. Forststyrelsens avdelning för ,sta.ts'jord:arna;s dis,position 
och kolonisa.tionsärenden. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 50,000.) 
XVII lkap.: 572,500. 

XVIll. Den privata ~slrogshushållningen. 
Forststy1·elS!en. 

1. A v löningar ........................................... . 
2. Kontroll över lav- odh lingonexpo:vten ................. . 

1-2: 499,300. 

Transport j 

l 2,178,812,300 l 
l 

l 30,000 l 
275,000 l 

150,000 

1,000,000 

1,600,000 
700,000 
25,000 

70,000 

20,000,000 

8,000,000 
10,120,000 

1,000,000 

1,400,000 
40,000 

l 

397,500 
75,000 

100,000 l 

• 469,300 l 
30,000 l 

2,224,294,100 l 
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Frivata skogar. 

3. Främjandet av och tillsynen över den privata skogshushåll-
ningen ............................................... . 

4. ·Statens bid:ra:g till ~ostnaderna :för skogsförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) ................................. . 

5. skogsförrättningar å med samfälld kolonisationsskog jäm-
förliga Skogsallmänningar (förslagsanslag) ............. . 

·6. För åstadkommande av åte:rrväxt å skövlade rområden (för-
slagsanslag) . . ........................................ . 

7. statsunderstöd åt särskilda föreningar ................. . 
8. Understödjande a.v sågindustriskolan ................... . 

3-8: 36,779,000. 

Skogamna å ecklesiastika bostäloon. 

9. Avlönillgar .......................................... . 
10. Kartverkets k01D1plettering ............................. . 

9-10: 536,500. 

D.en forstliga und~rvisningoo. 

11. Avlöningar ........................................... . 
12. Understöd åt elever såsom ersättning för deras a~bete ... . 
13. Diverse utgifter ...................................... . 
14. Skogskurser . . ........................................ . 

11-14: 2,305,900. 
XVIII kap.: 40,120,700. 

XIX. Forstveten:skapliga; fo~Sikningsanstwlten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader oCh dagtraktamenten: (förslagsanslag) ..... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 35,000.) 
4. Föreståndarens dispositionsmedel ....................... . 
5. Tryckningskostnader .................................. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Vården om försöksstationer och naturskyddsområden ..... . 
8. Deltagande i internationella forstvetenskapliga forsknings-

anstalternas förbunds arbete ........................... . 
XIX kap.: 2,415,500. 

15,000,000 

20,000,000 

10,000 

1,000,000 
269,000 

500,000 

524,500 
12,000 

1,084,800 
513,600 

457,500 

250,000 

1,606,000 

120,000 
66,000 

3,000 

95,000 
243,000 

265,000 

17,500 

Transport / 2,266,331,000 
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! 
Tramsport l 2,266,331,000 

i 

XX. Meteorologiska cellltra.la.nstalten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Apparater och litteratur ............................... . 

;(Engångsutgift 24,200.) 
8. Utförande av meteorologiska observationer ............. . 
9. Utforskning av den fria atmosfären ................... . 

10. Magnetisk undersökning ............................... . 
Väderleksrapportering och internationell meteorologisk verk-

1 

;~~~a~d~. i. ~~~r~~ti~~~Ii~. ~~;e~~~i~~i~k~. ~~~~~i~~;i~~~~~ l 
11. 

12. 
möten ................................................ l 

XX ikap.: 2,123,100. l 

XXI. Geodetiska. institutet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... , 
3. Direktorns dispositionsmedel ........................... . 
4. Tryekningsikostnader .................................. . 
5. Praktiska arbeten .................................... . 
6. Precisionsavvägningar (förslagsanslag) ................. . 
7. Anskaffning av instrument ........................... . 
8. Finlands deltagande i baltiska geodetiska kommissionens ut-

gifter .......................................... ·. · · · · · 
XXI kap.: 1,058,300. 

XXII. Veterin:ärväsendet. 
D ju1·läka1·e. 

1. Distriktsdjurläkare, avlöningar ......................... . 
2. Avlönande av kommunaldjurläkare .................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 

1-'3: 4,146,000. 

Ovriga utgifter för veterinärväsendet. 

4. studieunderstöd åt iblivande djurläkare ................. . 
5. Hämmande av djursjukdomar (förslagsanslag) ......... . 
6. Diverse behov vid veterinärväsendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

7. Understöd åt Finska veterinärföreningens tid:Skrift och l 

1,159,300 

14,000 

3,000 

27,500 

35,000 

90,000 

104,200 

120,000 

160,000 

30,000 

374,100 

6,000 

497,800 

45,000 

3,000 

25,000 

312,000 

117,500 

20,000 

38,000 

2,016,000 

330,000 

1,800,000 

70,000 

2,700,000 

100,000 

bibliotek ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 25,000 

Transport i 2,276,553,400 l 
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Tramsport 2,276,553,400 11 Ht. 

8. Köttkontrollstationen (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 

4:---S: 2,970,000. 
XXII kap.: 7,116,000. 

X~m. v~eterinärla.bomtoriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) ................. . 
3. Diverse utgifter ...................................... . 

XXHI kap.: 804,100. 

XXIV. Särsikilda ~· 
l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Arvoden ät vikarier ................................. . 
3. Propaganda och reseunderstöd .......................... ! 
4. övervakningen av 'jaktlagens efterlevnad och jaktvårdens 

främjande ........................................... . 
5. Pälsdjursbeståndets förökande å statens marker (reserva-

tionsanslag) . . ........................................ . 
6. Ersättande av skada, förorsakad av älg ................. . 
7. Ersättning för björnars skadegörelse ................... . 
8. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ....... . 
9. 

10. 

11. 

Ersättning för 1biljettavgifter å statsjärnvägarna ......... . 
Finlands deltagande i internationella sammanslutningars 
lårliga omkostnader (förslagsanslag) .................... . 
'Till allmännyttiga ändamäl utlämnade skogsprodukter ... . 

12. Förvaltningsdelegationens för Vik oeh Malmgärd lägenheter 

13. 
14. 

15. 
16. 

1:7. 
18. 

19. 

20. 

21. 

utgifter .............................................. . 
Diverse utgifter . . .................................... . 
Utgifter, föranledda av renkonventionerna (förslagsanslag) 
( eugångsutgift) ....................................... . 
Arbeten för v,ärdering av rikets skogar (reservationsanslag) 
Undersokning rörande avverkningsmängden i Finlands sko-
gar och virkets användning (,reservationsanslag) ......... . 

(Engångsutgift 644,500.) 
Utavbetande av agrikultur- och forstvetenskapHga lärdböcker 
Ersättning av skador, som förorsakas av smittsamma djur-
sjukdomar ............................................ . 
Undersökning angående förbättrande av privatskogarnas 
tillstånd (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
studieunderstöd åt personer, som utbilda sig till lärare vid i 
veterinä:r~högskolan (reservationsanslag) .................. l 

UnderHåll av ·rikets gränser (förslagsanslag) ........... . 
XXIV kap.: 6,207,100. 

11 H t.: 375,271,600. 

Transport 1 

434,200 

92,800 

277,100 

25,000 

120,000 

715,000 

1,550,000 

300,000 

200,000 

125,000 

400,000 

2,000 

215,000 

100,000 

50,000 

63,600 

150,000 

972,000 

722,500 

20,000 

150,000 

127,000 

100,000 

100,000 

2,283,639,600 
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l 

Trrunsport l 
l 

Tolfte Huvudtiteln. f 

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna i 
arbetena samt till detsamma hörande förvaltnings- l 

grenar. ~~ 

I. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena.. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Reselkostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Dispositionsmedel ..................................... . 
4. Tryckningskostnader ................................... . 

I kap.: 1,426,200. 

II. Väg- och va.ttenbyggna.ds~tyrelsen. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra och tillfälHg personal ................. . 
3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader oeh flyttningshjälp (förslagsanslag) ....... . 
5. Expensmedel ......................................... . 
6. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
7. Lyse och städning (förslagsanslag) ..................... . 
8. Tryckningskostnader .................................. . 
9. Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlemsalVgifter till 

internationella föreningar .................... : ........ . 
10. Ingenjörkårens studieresor i utlandet, tiH ministeriets >för-

fogande ............................................. . 
II kap.: 3,060,300. 

m. Väg- och vwttenbyggna.dernas disttikltsförrnltning. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ............... . 
3. Arvoden åt vikarier ................................. . 
4. Resekostnader acb. flyttningShjälp (förslagsanslag) ..... . 
5. EX[>ensmedel ......................................... . 
6. Hyra, värme, lyse oc:h städning (förslagsanslag) ........ , . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier ............. . 

III kap.: 15,047,000. 

Transport 

l 
2,283,639,600 l 

l 
l 

l 
1,349,200 l' 

20,000 

17,000 ll 

40,000 

1,494,500 
1,194,800 

8,000 
90,000 

l 

100,000 \ 
8,000 

60,000 

1
~ 

50,000 

25,000 l 

30,000 

7,199,000 
2,663,000 

15,000 
500,000 
440,000 
770,000 
100,000 

3,360,000 

2,303,173,100 l 
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Tramsport 2,303,173,100 12 Bt. 

IV. Hydrografiska. byrån. 

l. Avlöningar ....................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Arvoden åt observatörer .............................. . 
4. ReseJkostnader (förslagsanslag) ........................ . 
5. E,x;pensmedel ......................................... . 
6. Lyse och städning ..................................... . 
7. Tryclkningskostnader .................................. . 
8. Anskaffning och underhåll av maskiner och arbetsredskap .. 
9. Fältarbeten .......................................... . 

10. Drift- och undei'hållskostnader för autODllobiler ........... . 
11. Medlemsavgift till baltiska !hydrologiska c.entra1byrån ... . 

IV kap.: 1,261,700. 

V. Väg- och vattenbyggnaderna. 

Vägarbeten. 

l. Underhåll av statens omedelbara vård underlagda lands-
vägar och broar samt färjor (förslagsanslag) ........... . 

2. Underhåll av landshövdingarnas vård underlagda landsvägar 
OC'h lbroar srumt iärjor ................................. . 

3. Öppenhållande av landsvägarna vintertid för motorfordons-
trafik ............................................... . 

4. Vägmästarnas arvoden och övriga kostnader ............. . 
5. Beviljande av lättnad åt kommuner med avseende å inlösen 

av landsvägsområden ................................. . 
6. Bidrag till kommunal- och byvägar ..................... . 

1----'6: 1:67,725,000. 

Vattlenbyggnxuls(J(f'betetn. 

7. Reparation ooo underMil av vattenJbyggnader ........... . 
8. Flottningssyner (:förslagsanslag) ....................... . 

7-8: 300,000. 
V kap.: 168,025,000. 

VI. Byggna;dsstyrelsen. 

599,900 
148,800 
225,000 
45,000 
18,000 
15,000 
50,000 
40,000 
75,000 
40,000 
5,000 

27,000,000 

96,000,000 

9,000,000 
4,725,000 

1,000,000 
30,000,000 

200,000 
100,000 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,405,000 

1 
2. Arvoden åt extra personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659,200 

--;;T;-r-ans-p-or-=t""'/;--2,-47-4-,52-4-,0-00-1 
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Teransport 

3. Arvoden åt vikarier ................................... . 
4. Resekostnader och .:f,lyttningshjäil[> ,(förslagsanslag) ....... . 
5. EXJPensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 17,000.) 
6. Tryckningskostnader . . ................................ . 
7. Diverse utgifter . . .................................... . 

VI kaip.: 2,398,200. 

vn. Byggnadsförvaltningens distriktsförvaltning samt för
valtnin:gskostnwder för särskilda statsfastigheter. 

Distriktskontoren. 
l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................ . 
3. Arvoden åt vikarier ................................. . 
4. Resekostnader och :flyttningsbidrag (förslagsanslag) ..... . 
5. Expensmedel ......................................... . 

l------;5: 1,913,000. 

Underhållskostnader för särshUa statsfastigheter. 

6. Utgifter för särskilda statsfastigheter ................... . 
7. Diverse utgifter ..................................... . 

6-7: 1,•517,500. 
VH kap.: 3,430,500. 

VDI. Va.ttendrngskommissionen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt vi'mrier ................................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Lyse o0h städning ..................................... . 

VIII kap.: 399,200. 

IX. Va.ttenkrat:tkoDllllissilonen och undersökningar för 
reglering aN vattendrag. 

l. Vattenkraftkommissionen .............................. . 
2. Undersökningar för reglering av Saimen m. fl. vattendrag 

(reservationsanslag) ................................... . 
IX kap.: 1,580,000. 

2,474,524,000 l 
12,000 

155,000 

106,000 

22,000 

39,000 

638,200 

993,800 

12,000 

145,000 

124,000 

1,428,500 

89,000 

344,200 

6,000 

20,000 

25,000 

4,000 

280,000 

1,300,000 

Teransport l 2,480,267,700 ! 



Sta.tsförsla.get. 

Tra.nsport j 
X. Sä.TSikilda anslag. 

l. Tillfälliga allmänna behov ............................. . 
2. Sjöfartens främjande ................................. . 
3. Lufttrafikens främjande .............................. . 

(Engångsutgift 430,000.) 
4. Skjuts- och gästgiverihållningen ....................... . 
5. Kostnader för reglering av trafiken med motorfordon (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Fraktunderstöd för rågmjöl, koksalt och konstgödsel i vissa 

av norra Finlands kommuner (förslagsanslag) (engångs-
utgift) ............................................... . 

8. Turisttrafikens främjande ............................. . 
(Engångsutgift 6,320,000.) 

9. Järnvägsundersökningar (reservationsanslag) ............ . 
X kap.: 24,274,800. 
12 Ht.: 220,902,900. 

Trettonde Huvudtiteln. 
Handels~ och industriministeriet samt till 

detsamma hörande (örvaltningsgrenar. 

I. .Handels- och ind11SW:iministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
·2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. EX!pensmedel åt byråerna för patentärenden och för handels-

registret ............................................. . 
4. Dispositionsmedel ..................................... . 
5. Värme, lyse och relrllållning (förslagsanslag) ........... . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Inspektion av ihandelsläroverken ............. . ) . ........ . 
8. Byråernas för patentärenden och för handelsregistret hyra 

I kap.: 3,404,200. 

n. Sjöfa!Wstyrelsen. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 

i 

2,480,267,700 

30,000 
3,235,000 
6,427,000 

2,500,000 

930,000 
182,800 

2,750,000 
7,820,000 

400,000 

2,690,100 
15,000 

125,000 
12,000 
34,000 

200,000 
20,000 

308,100 

3,274,300 
239,400 
90,000 

Transport l 2,511,550,400 

89 

12 Ht. 

13 B~ 

l~ 
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Transport 2,511,550,400 

4. E:lq>'ensmedel ......................................... . 
5. Generaldirektörens dispositionsmedel ................... . 
6. Värme, lyse och renhållning (:förslagsanslag) ........... . 
7. Tryckningskostnader .................................. . 
8. Driftkostnader för acetylenga,sstationen och reparations-

verkstaden ........................................... . 
II kap.: 4,319,700. 

m. Sjöfartsdistrikten och lotsfördelnin:garna.. 

Sjöfartsdistrikten. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Diverse utgifter ..................................... . 

1~: 237,500. 

Lotsförrd,elninga?tna. 
3. A v löningar ........................................... . 
4. Diverse utgifter ...................................... . 

(Engångsutgift 3,000.) 
5. Relil!l11are, ~ömärken och farled!sar'beten ............... . 
6. Signaleringsförnödenueter för lots- och fyrplatserna ..... . 
7. Anskaffning av lbåltar odh deras driftkostnader samt ersätt-

ning för skadade och förstörda Mtar ................... . 
8. Värme och lyse å lots- och :fyrplatserna (:förSlagsanslag) .. 
9. Underhåll av byggnader vid lots- ocih fyrplatserna, inventa- [ 

rier samt :förnyande av hamnar oc;h kajer (reservations- 1 

anslag) ............................................... 1 

10. Belysningsmaterial för fyrbåkar ocrh ledfyrar (iförslagsan- l 
slag) ................................................• i 

11. 
12. 

Byggande oc!h underM:ll av ledfyrar och lysbojar . . . . . . . . l 
Kostnader för mistsignalanordningars drift och underhåll l 
( för&lagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

l 

l 
3-12: 18,704,900. 

III kap.: 18,942,400. 

l 
IV. Sjöfa.rtsvästeOO:ets fartyg. l 

i 

l. Avlöningar ........................................ · ... l 

105,000 
3,000 

90,000 
410,000 

108,000 

202,300 
35,200 

14,481,800 
103,100 

1,220,000 
20,000 

250,000 
105,000 

1,000,000 

700,000 
600,000 

225,000 

10,206,600 
2. Utrustnings- oc!h underhållskostnader samt diverse dri'ft- l 

l 
kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,800,000 

3. Bränsle (förslagsanslag) ............................... 1 6,000,000 
~-ans-p-or-:t~j~2,5-5-4,-21-:5-,40--0- 1 
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TTansport 2,554,215,400 13 Ht. 

4. Manskapets resekostnader (förslagsanslag) ............... . 
5. Sjömätningskostnader ................................. . 

IV kap.: 23,246,'600. 

V. Hamnarna. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Underhålls- och förvaltningskostnader ................... . 
3. Sijöifartens övervakande i landets hamnar ............... . 

V lkap.: 9·67,000. 

W. Sj,öfartsväisendets gemensa,mma utgifter. 

l. Unde:Vhåll o<fu förnyande av telefonlinjer (reservationsan-
slag) ................................................ . 

2. Radiotelegrafstationers underhråll ....................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Särskilda utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
5. För oförutsedda behov, till ministeriets förfogande ....... . 

VI kap.: 670,500. 

VII. Sjöf84'1tslä!'loverken. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Anskaffande av undervisningsmateriel ................. . 
3. E~pensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 6,·500.) 
4. Hyra, värme och. lyse (förslagsanslag) ................. . 
5. stipendier och understöd åt obemedlade elever ........... . 

VII kap.: 748,900. 

VIII. Tekniska högskolan. 

L A v löningar ........................................... . 
2. B:ilblioteket (reservationsanslag) ....................... . 
3. LaJboratorier och undervisningsmateriel (reservationsanslag) 

l 
4. Värme, Jyse, kraftström, vatten och renhållning (förslags-

anslag) .............................................. . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Stilpendier och understöd ............................. . 
7. studerandenas praktiska övningar ..................... . 

40,000 
200,000 

308,900 
628,100 
30,000 

185,000 
120,000 
105,000 
210,500 
50,000 

685,200 
20,000 
27,900 

5,800 
10,000 

5,694,900 
250,000 
665,000 

600,000 
90,000 

430,000 l 
89,000 l 

--rri-ansport l 2,564,660, 700 i 
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l 
Transport 1 

8. Till handels- och industriministeriets förfogande ......... . 
9. Tryckningskostnader . . ................................ . 

10. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
11. Överföring till skolkassan (reservationsanslag) ........... . 

VIII kap.: 8,098,900. 

IX. Annan teknisk undervisning. 

Tekniska lärovet·ket i T(J)mmerfors. 

l. A v löningar ........................................... . 
•2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel samt anslag till bibliotek och la;boratorier ... . 
4. Värme ooh lyse (förslagsanslag) ....................... . 
5. Diverse utgifter ..................................... . 
6. Resestipendier åt lärare ............................... . 
7. Till handels- och industriministeriets förfogande ........ . 

1-7: 2,4512,400. 

Industriskolor. 

8. Avlöningar ........................................... . 
9. ResekostDJader ,(förslagsanslag) ......................... . 

l 
i 

l 
l 
l 

l 
i 

10. Expensmedel samt anslag till bibliotek och laboratorier . . . . . 
1'1. Värme och lyse (förslagsanslag) ........................ l 
12. Hyra för skollokaler samt underhåll av lokaler och gatu- l 

and'Ellar .......................... · · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · \ 
13. Parallcl.lundervisning och tekniska special!kurser vid industri- l 

skolorna ............................................... i 
14. Till handels- och industriministeriets förfogande . . . . . . . . . . j 

8-'14: 3,562,200. l 

i 
l 

Tekniska läroverkets i Tmnmerfors och industriskolornas övriga l 
utgifter. 

15. Fövhöjning av timarvoden ............. · . · · · · · · · · · · · · · · · l 
15: a5o,ooo. 1 

Privata tekniska läroverk. 

16. Understöd åt Tekniska läroverket i Helsingfors 

2,564,660, 700 

30,000 
25,000 
10,000 

215,000 

2,021,900 
6,000 

140,000 
115,000 

41,500 
8,000 

120,000 

2,591,900 
8,000 

150,000 
275,400 

151,900 

355,000 
30,000 

350,000 

370,000 

Transport \ 2,571,675,300 

l 
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Transport 2,571,675,300 13 B'-

17. Understöd åt industriskolan i Björnaborg .............. . 
(Engångsutgift 75,000.) 

18. Understöd åt Walter Ahlströms industriskola ........... . 
16-18: '650,000. 

IX kap.: 7,014,600. 

X. Yrkesundervisning'en. 

l. Skolor för utibildning i yrken ......................... . 
2. Yrkeslärlingsskolor .................................... . 
3. Allmänna yrkesmannaskolor ... ' ........................ . 
4. Yrkesundervisningens övriga ändamål ................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
X kap.: 8,902,900. 

XI. Handelsundervisningen. 

l. Statsbidrag åt Kauppakorkeakoulu ..................... . 
2. ~statsbidrag åt Svenska handelshögskolan i Helsingfors ... . 
3. statsbidrag åt handelsinstitut och -skolor ............... . 
4. Understödjande av studieexkursioner ................... . 

XI kap.: 5,950,000. 

XII. Geologiska kommissionen. 

,1, Avlöningar ........................................... . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel .......................................... 1 

4. Direktorns dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
5. Värme, lyse och renhållning (försla:gsanslag) ............. . 
6. Tryckningskostnader ...................... -........... . 
7. Div.erse utgifter ...................................... . 
8. Malmundersökningar (reservationsanslag) ............... . 

XII kap.: 2,360,200. 

XIII. Havsforgkningsinstitutet. 

'1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvode åt observatörer ............................... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. ExpellBIIledel ......................................... . 

155,000 

125,000 

5,249,000 
783,000 

1,436,900 
1,434,000 

1,050,000 • 
350,000 

4,535,000 
15,000 

899,700 
120,000 
35,000 

2,000 
25,000 
95,000 
83,500 

1,100,000 

599,600 
98,000 
15,000 
20,000 

--~------~--------Transport j 2,589,901,000 
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13 Bt. l 
l 

l 
l 

'fuoansport l 
l 

l ·5. l 
l 

Direktorns dispositionsmedel ........................... . 

l 6. 

l 
7. 
8. 

l 

Värme, lyse och städning !(förslagsanslag) ............... . 
Tryckningskostnader .................................. . 
Apparater, kemikalier och litteratur ................... . 

l 19, l 

l 10. 
l ·111. 
l 

Underhåll ?ch sk~~el av mareografer (förslagsanslag) .... i 
Israpportermg (forslagsanslag) ......................... l 
Deltagande i permanenta internationella havsforskningsrå-

l dets al'lbete (förslagsall!Slag) ............................ l 
XIII ka;p.: 957,600. l 

XIV. Särskilda anslag. 

1. Tillfälliga allmänna behov ........................... . 
2. Avlönande av vikarier ............................... . 
3. Ersättning för biljettavgifter å statsjärnvägarna . . . . . . . . . . 1 

4. Understöd för studieresor, till fördelning genom handels- och l 
• • • • • l 
mdustr1mmister1et .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · j 

15, Avgift till internationella byrån i Bern för skyddande av 
industriell äganderätt (förslagsanslag.) ................. . 

6. Diverse utgifter ..................................... . 
7. Bidrag åt handelskamrar ............................. . 
8. Utrikeshandelns främjande (reservationsanslag) ......... . 
9. 1Statsunderstöd åt Fin'lands Sjöräddningssällska.p ....... . 

10. statsbidrag för sjömannavård ......................... . 
(Engångsutgift 25,000.) 

11. ;Standardiseringsnämnden och föreningen för främjande av 
rationaliseringsarbetet ................................. . 

12. statsbidrag åt stiftelsen för kemisk forskning ........... . 
13. Understödjande av den träförädlingstekniska undersöknings-

verksamheten ......................................... . 
14. Kostnader, föranledda av ordnarrdet av statens exportkredit 

(reservationsanslag) ................................... . 
15. Jordägares andel i försvarsutgi:l'ter för inmutningsområden 

och utmM å mineralfyndighet (förslagsanslag) ........... . 
1 16. Deltagande i internationella byråns för teknisk undervisning 

al'lbete .............................................. · · 
17. Utarbetande av fackläroböcker .......................... 1 

18. ,statsbidrag till förberedelserna :för en nordisk yrkesskole-
kongress i Helsingfors år 1939 (engångsutgift) ......... . 

XIV kap.: 5,216,700. 
13 H t.: 90,800,200. 

l 
2,589,901,000 ! 

i 

j 

2,000 i 
20,000 i 

l 
40,000 i 
55,000 l 
16,000 

36,000 l 
56,000 l 

15,000 

50,000 

60,000 

200,000 

35,000 

196,000 

515,000 

1,950,000 

443,700 

387,000 

250,000 

350,000 

500,000 

175,000 

25,000 

5,000 

50,000 

10,000 l 

l 

'fuoansport l 2,595,342,700 
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Tramsport 2,595,342, 700 

Fjortonde Huvudtiteln. 14 Bt. 

Socialministeriet och till detsamma hörande 
förval~ingsgrenar. 

I. Socialministeriet. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal ............................. . 
3. Extra statistiska arbeten .............................. . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ........................ . 
5. Expensmedel .......................................... . 

(Engångsutgift 55,100.) 
6. Lyse (förslagsanslag) ................................ . 
7. Dispositionsmedel .................................... . 
8. Tryckningskostnader ................................. . 
9. Utgivandet av Social tidskrift ......................... . 

I kap.: 5,237,300. 

II. Försäkringsrådet. 

•1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt ledamöter, sakkunniga samt extra personal ... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 8,000.) 
5. Lyse (förslagsanslag) ................................. . 
6. Tryckningskostnader .................................. . 
7. Dispositionsmedel ..................................... . 

II kap.: 1,012,800. 

III. Sta.tens olyobfallsbyrå. 

1. Avlöningar ........................................... . 
2. Arvoden åt extra personal och sakkunniga ............... . 
3. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
4. Expensmedel ......................................... . 
5. Lyse (förslagsanslag) ......................... ·. · .. · · · · J 

6. Tryckningskostnader .................................. ·1 
7. Kostnaderna för ombud för statens olycksfallsbyrå (förslags-

anslag) ........ 'iii ka·~.; 'i,o7o:söö.' .................... l 
Tramsport 1 

3,509,900 
154,800 
695,500 
110,000 
199,100 

7,000 
20,000 

500,000 
41,000 

715,100 
197,700 

3,000 
53,000 

7,000 
36,000 
1,000 

600,900 
303,900 

1,000 
65,000 
5,000 

55,000 

40,000 

2,602,663,600 
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IV. Socialförsäkring. 
l. skadestånd för olycksfall i statens arbeten (förslagsanslag) 
2. Skadestånd för olycksfall i enskilda al'betsgivares arbete 

(förslagsanslag) ....................................... . 
3. skadestånd för olycksfall åt s. k. batterial'lbetare (förslags-

anslag) .............................................. . 
4. Skadestånd vid sjukdoms- och olycksfall åt värnpliktiga 

,(förslagsanslag) . . .................................... . 
5. Skadestånd för olycksfall, vilka skola ersättas enligt brand

lagen eller vilka inträffat vid räddning av människoliv 
( förstagsanslag) ...................................... . 

6. Bidrag åt arbetslöshetskassor (förslagsanslag) .......... . 
7. Av statsverket erlagda olycksfallsförsäkringspremier (för-

slagsanslag) . . ........................................ . 
8. Postavgifter (förslagsanslag) .......................... . 

IV kap.: 10,280,000. 

V. Yrkesinspektionen. samt utställningen för arbetarskydd 
och välfärd. 

Y t·kesinspektionen. 

l. A v löningar ........................................... . 
2. Resekostnader ,(förslagsanslag) .......................... 1 

3. Expensmedel ......................................... . 
(Engångsutgift 14,700.) 

4. Hyra, lyse, värme och städning (förslagsanslag) ......... . 
5. Rese- och andra besiktningskostnader för landångpanne

och -ångkärlsbesiktningsmän samt reparationskostnader rför 
kontrollmanometrar (förslagsanslag) ................... . 

(Engångsutgift 5,000.) 
6. Ritningar för skydds- och säkerhetsanordningar .......... ' 
7. Resekostnader för kommunala yrkesinspektörer (förslags-

anslag) .............................................. . 
1-7: 2,341,800. 

Utställningen för arbetarskydd och välfärd. 

8. A v löningar .......................................... . 
9. övriga utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

8-9: 127,600. 
V kap.: 2,469,400. 

2,602,663,600 

2,690,000 

3,100,000 

190,000 

3,400,000 

100,000 
600,000 

100,000 
100,000 

1,657,500 

250,000 

50,700 

117,600 

260,000 

3,000 

3,000 

70,900 

56,700 

Transport f 2,616,413,000 

l 
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VI. Inspektionen av vå.rdverksamheten. 

l. A v löningar ........................................... , 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ......................... . 
3. Expensmedel ......................................... . 

(Engångsutgift 18,000.) 
4. Hyra, lyse, värme och städning (förslagsanslag) ......... . 

VI kap.: 557,300. 

VII. ~ontrollen över aJkoholrtillverkningen och -hanteringen. 

l. Avlöningar .......................................... . 
2. Den lokala kontrollen över alkoholtillverkningen (förslags-

anslag) .............................................. . 
3. Socialministeriets lruboratorium ......................... . 

VII kap.: 1,188,300. 

VIII. Modemka.psunderstöd. 

l. Moderskapsunderstöd (förslagsanslag) .................. . 
VIII lmp.: 18,000,000. 

IX. Befrämjande av barns och unga personers yrkesutbildning. 

Yrkesskolehemmet å Karelska näset. 

l. Avlöningar ............................................ l 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (d'örslagsanslag) .................. l 
4. Inventarier och arbetsredskap (förslagsanslag) .......... j 
'5. AvbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksam!heten 

(förslagsansl~) .......... :: . ........................... l 
6. Spar- och fhtpennmgar (forslagsanslag) ................ , 
7. V~rme och ~!se (försl'agsanslag) ........................ l 
8. SJukvård (forslagsanslag) .................. · .. · · · · · · · · · 1 

9. Skolor, kanslier och bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
(Engångsutgift 5,000.) : 

407,000 

84,000 

33,300 

33,000 

513,300 

640,000 

35,000 

18,000,000 

349,100 

220,000 

65,000 

25,000 

35,000 

10,000 

80,000 

8,000 

15,000 

l 10. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 

20,000 

11. Resekostnader (förslagsanslag) .......................... \ 2,000 

12. Till barnskyddsbyråns förfogande ..................... ·1 2,000 

13. Anskaffning av en tvättmaskin (engångsutgift-)---;. ·:;;-·-·_· _· _· ·-·-:·,----26,000 l 
1-13: 857,100. 

Transport j 2,636,015 700 1 

13 
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övrig yrkesutbildning. 

14. Medellösa barns och unga personers yrkesutbildning 
14: 1,800,000. 

IX kap.: 2,657,100. 

X. Vård- och undervisn.illlgsanstalt& för andesv:aga. 

Bertt~Ula uppfosflringsanstalt för andesvaga och Kuhankoski 
flickhem. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gäng- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier oeh arbetsredskap (förslagsanslag) ......... . 
5. ArbetsmateriaHer och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Spar- oeh flitpenningar (förslagsanslag) ................ . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ........................ ! 

8. Sjukvärd (förslagsanslag) ............................. . 
9. Skolor, kanslier och ibibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privata uppfostringshem ................. . 
11. Diverse utgifter ...................................... . 
12. Till barnskyddsbyråns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) ... . 
14. Resekostnader för personalen vid anstalterna för andesvaga 

(förslagsanslag) ....................................... . 
1-14: 1,777,600. 

Understöd åt. övriga vårdanstalter. 

15. Bidrag till upprätthållande av kommunala oc:h privata an-
stalter för arrdesvaga (förslagsanslag) ................... . 

16. Bidrag till anläggningskostnaderna för kommunala och pri-
vata anstalter för andesvaga ........................... . 

15-1!6: 2,250,000. 
X kap.: 4,027,600. 

XI. Uppfostringsanstalter. 

l. Avlöningar ........................................... . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

l 
2,636,015,700 t 

1,800,000 

972,600 
421,000 
68,000 
14,000 

12,000 
2,000 

200,000 
14,000 
10,000 
3,000 

33,000 
6,000 

20,000 

2,000 

2,200,000 

50,000 

3,704,200 

1,592,000 
619,000 

--~----~~--------1 Transport l 2,647,758,500 . 
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4. Inventarier och a~betsredsmap (förslagsanslag) ......... . 
'5. Å~betsmaterialier och andra utgifter för arbetsverksamheten 

(förslagsanslag) ...................................... . 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och :lyse (förs!< agsanslag) ....................... . 
8. 1Sjukvål'd (förslagsanslag) ............................. . 
9. :Skolor, kanslier ooh bibliotek ........................... . 

10. Kostnader för privata uppfostringshem ................. . 
11. Diverse utgifter ..................................... . 
12. Till barnskydds:by~åns förfogande ..................... . 
13. Kostnader för frambefordran av elever (förslagsanslag) .. 
14. Resekostnader för personalen vid uppfostringsanstalterna 

(förslagsanslag) ...................................... . 
XI kap.: 7,679,200. 

XII. Understödjande a.v ba.rnskyddet. 

l. Bidrag till anläggnång och upprätthållande av kommunala 
och privata uppfostringsanstalter (förslagsanslag) ....... . 

2. Understöd åt från uppfostringsanstalter frigivna personer 
3. Utgifter för tillfälligt underhåll av anihållna minderåriga 
4. Understödjande av hemuppfostran ..................... . 
5. Understödjande av folkbarntriidgårdar (förslagsanslag) .. 
6. Underhåll av Ebeneserhemmets barnträdgårdslärarinnesemi-

narium .............................................. . 
7. Beredande av sommarrekreation åt barn, som icke äro folk-

skolelever . . .......................................... . 
8. Utbildning av barllihe:msföreståndarinnor och -föreståndare 
9. Särskilda bidrag ..................................... . 

XII kap.: 12,395,000. 

Xm. Vård'Ultgifte:r, för vilka struten i stöd av barnskyddslagen 
skall ersätta kommunerna. 

l. Kostnader, för vilka kommunerna i stöd av barnskyddslagen 
skola ersättas (förslagsanslag) ......................... . 

XIII kap.: 250,000. 

XIV. Strutens utgifter för alkoho:J.istvården. 

Vårdanstalterna för alkoholister. 
l. Avlöningar ............................. , .............. . 
2. Kosthållning (förslagsanslag) ......................... . 

2,647,758,500 14 Bt. 

156,000 

371,000 
54,000 

785,000 
63,000 
71,000 
30,000 
50,000 
24,000 

140,000 

20,000 

6,250,000 
55,000 
15,000 

700,000 
4,600,000 

185,000 

250,000 
85,000 

255,000 

250,000 

574,700 
420,000 

Transport j 2,663,162,200 
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3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 
4. Inventarier och arbetsredsk~p (förslagsanslag) ......... . 
5. Ar:betsmaterialier oCih andra utgifter för arbetsverksamhe-

ten (,förslagsanslag) ................................... . 
6. Spar- och flitpenningar (förslagsanslag) ............... . 
7. Värme och lyse (förslagsanslag) ...................... .. 
8. Sjukvård (förslagsanslag) ............................. . 
9. Kansli och bibliotek ................................. . 

10. Kostnader för renhållning och körslor ................. . 
11. Diverse utgifter ..................................... . 
12. Byggnadskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

13. Kostnader för ,frambefordran av interner (förslagsanslag) .. l 
14. Resekostnader för personalen vid a:lkOiholistvårdanstalterna l 

(förslagsanslag) . . ...................... · · . · · · · · · · · · · · · 1 

15. Till socialministeriets disposition ....................... . 
l----!16: 1,735,700. 

l 
l 
l 

övriga utgifter. 

16. Kostnader för alkoholistvård, som skola av staten ersättas, l 
och övriga utgifter för alkoholistvård (förslagsanslag) .... 1 

16: 235,000. i 
XIV kap.: 1,970,700. l 

XV. S1laitens utgifter för iösdriv:arvården. 

Ilmajoki Mbetsinrättning. 
l. Arvoden ............................... · ..... · · · ·. · · · · 
2. Kosthållning ('förslagsanslag) .......................... . 
3. Gång- och sängkläder (förslagsanslag) ................. . 

'(Engångsutgift ,62,500.) 
4. Utgifter för aiJbetsverksamheten (förslagsanslag) ....... . 
5. Värme ,och lyse (förslagsanslag) ....................... . 
6. Diverse utgifter ...................................... . 
7. Till socialministeriets disposition ....................... . 

1-7: 1,284,900. 
i 

övriga utgifter. ! 
i 

8. Kostnader för lösdrivares vård i kommunala och enskilda 1 

anstalter, som skola av staten ersättas (förslagsanslag) .... 

1 

', 

8: 900,000. 
XV kap.: 2,184,900. [ 

2,663,162,200 

150,000 
104,000 

47,000 
85,000 

126,000 
40,000 
21,000 
26,000 
12,000 
50,000 
30,000 

10,000 
40,000 

235,000 

431,100 
273,800 
125,000 

225,000 
90,000 
90,000 
50,000 

900,000 

l 

TranspoTt l 2,666,323,100 j 
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XVI. Bidrag tilll fattigvåroen. 

l. Fattigvtårdskostnader, som skola av staten ersättas (för-
slagsanslag) . . . . . . . . . ................................. . 

2. statsunderstöd för anläggning av arbetsinrättningar (för-
slagsanslag) .......................................... . 

3. Understöd för preventiv fattigvård ..................... . 
4. Underhåll av kommunal- och barnhemmet i Petsamo 

XVI kap.: 12,875,000. 

XVili. UndOO"Stödj.Mllde !W nykiterhets- och sedli.'ghetsarbetet 
samt särskilda värdbidrag. 

l. Nylrterhetsundervisnings-, -upplysnings- och -undersöknings-

arbete ........... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Understödjande av sedlighetsarbetet ................... . 
3. Understöd åt organisationer 1för blinda ................. . 
4. Understödjande av dövstumma och lomhörda ............. . 
5. Understödjande av lytta ............................... . 
6. Bidrag för underhåll av Kyyhkylä invalidhem ........... . 

xvn kap.: 5,664,ooo. 

XVIII. Utgifter, föratn!ledda av arbet&l81g'stifrtningen. 

l. Arbetsförmedlingskostnader (förslagsanslag) ............ . 
2. Förlikning i arbetstvister (förslagsanslag) ............. . 
3. Arbetstidsnämndens utgifter (förslagsanslag) ........... . 

XVIII kap.: 1,285,000. 

XIX. Fö11bä;tltr~ande av bostllid:sförhällandena. 

l. Understöd ;för förlbättrande av bostadsförhållandena ,på 
landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 

XIX kap.: 12,000,000. 

XX. SäMkiilda anslag. 

l. Tillrälliga allmänna b~hov ............................. . 
2. Arvoden åt vikarier ................................... . 
3. Ersättning för biljettavgid:ter å statsjärnvägarna . . . . . . . . 

1 
4. Utbildande av personer, som ägna sig åt social verksamhet • 
5. Kostnaderna för internationella arbetsorganisationen (för-

1

! 

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
l 

9,000,000 

3,600,000 

125,000 

150,000 

3,500,000 

345,000 
513,000 
181,000 

950,000 

175,000 

1,250,000 

30,000 

5,000 

12,000,000 

20,000 

30,000 

130,000 
40,000 

120,000 

Transport / 2,698,487,100 
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i 

6. SärEikilda bidrag ..................................... . 
(Engångsutgift 134,200.) 

7. Yrkeskurser för arbetslösa ............................. . 
8. Särskilda sakkunniga ................................. . 

XX kap.: 1,178,200. 
14 Rt.: 103,982,600. 

Femtonde Huvudtiteln. 

Diverse allmänna utgifter. 

I. :Kiosrtnade!r för repar:a.tion och förnyeJoo av s,tatens byggna.der. 

l. Reparations- och smärre förnyelsearbeten (reservationsan-
slag) ................................................ . 

I ka;p.: 22,000,000. 

II. SM-skilda. all!Slag. 

1 

l. På lag eller författning grundade utgifter, vilka icke äro 
såsom särskilda p·oster i statsförslaget upptagna (förslags- \ 
anslag) .................................... ·. · · · · · · · · · i 

2. Till statsrådets förfogande för förvaltningsutgifter vid äm-
betsverken ........................................... . 

3. Kommitteer och salrlronniga (förslagsanslag) ........... . 
4. Ersättning åt tjänstemän för frångången lön under vakans-

besparingstiden (förslagsanslag) ....................... . 
5. Utgifterna för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ..... . 
6. Anslag för landskapet Alland i anledning av grundskattens 

upphävande .......................................... . 
7. Statens bidrag åt landskapet Åland (förslagsanslag) ..... . 
8. Ränta å restituerade skattebelopp (förslagsanslag) ....... . 
9. Representation vid kongresser och möten ............... . 

10. Avskrivningar (förslagsanslag) ........................ . 
11. Statsbidrag åt Finlands avdelning av Nordiska Admi-

nistrativa Förbundet ................................. . 
H kap.: 18,105,000. 

III. Kommunernas andel i alkoholbolagets vinst. 

l. Kommunernas andel i alkoho~bolagets vinst (försla;gsanslag) 
III kap.: 44,000,000. 

2,698,487,100 

323,200 

500,000 
15,000 

22,000,000 

1,000,000 

300,000 
2,500,000 

2,000,000 
80,000 

150,000 
10,000,000 

250,000 
300,000 

1,500,000 

25,000 l 

44,000,000 

Transport \ 2,783,430,300 
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Trall8port 2,783,430,300 15 Ht. 

IV. Bidrag åt särskildia ~editansWter för lindrande a,v deras 
lånevil11kor. 

l. &sättning åt Andelskassornas Centralkreditanstalt A. B. 
för den agioförlust, som det s. k. franclånet förorsakat (för-
slagsanslag) ......................................... . 

2. Bidrag åt Finlands Bostadshypoteksbank med anledning 
av agioförluster ...................................... . 

3. Täckande av Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki benämnda bo-
lags förlust (förslagsanslag) ........................... . 

4. Sänkning av räntan å de av Andelskassornas Centralkredit-
anstalt A. B. beviljade lånen (engångsutgift) ........... . 

IV kap.: 28,575,000. 

V. Arbets,löshetens lindrnnde och understöd åt särskilda 
kommuner. 

l. Bidra,g och förvaltningskostnader för arbetslöshetens lind-
rande, till statsrådets disposition (förslagsanslag) ....... . 

2. Understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter (reserva
tionsanslag) (engångsutgift) .......................•.... 

3. Understöd åt norra Finlands befolkning för Jindrande av 
den tunga, som uppkommer genom spannmålstullen (en-
gångsutgift) ......................................... . 

V kap.: 30,500,000. 
15 H t.: 143,180,000. 

Sextonde Huvudtiteln. 

Pensioner och understöd av pensions natur 
inom vissa förvaltningsgrenar. 

I. Ord.in8irie pensioner. 

l. På grrmd av statstjänst beviljade pensioner (förslagsanslag) 
2. På grund av kommunal- och församlingstjänst beviljade 1 

,pensioner (förslagsanslag) ............................. . 
3. Pensioner åt änkor ocili. barn efter statstjänstemän ooh 

-betjänte (förslagsanslag) ............................. . 
I bp.: 55,6,65,000. 

20,000,000 

5,675,000 

500,000 

2,400,000 

14,000,000 

3,000,000 

13,500,000 

l 
39,000,000 

16,500,000 

165,000 

Transport l 2,898,170,300 
1 

16 Ht. 
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16 Ht.l Transport 
l 

2,898,170,300 l 

17 Bt. 

II. Extraordinarie pensioner. 

l. Tidigare beviljade extra pensioner ..................... . 
2. Under årets lopp tiLlkommande extra pensioner ......... . 
3. Understöd åt blinda ................................... . 
4. E~traordioorie pensioner åt icke arbetsföra och medel,lösa 

'frontmän från <frihetskriget ............................ . 
II kap.: 27,250,000. 

III. Indr!liglling·ssrtaten. 

l. Indragningsstaten (förlagsanslag) ..................... . 
III kap.: 1,400,000. 

IV. Särski~da anslag. 

l. Till följd av frihetskriget beviljade pensioner och understöd l 

(förslagsanslag) ...................................... . 
2. statsbidrag till ;pensionskassor ......................... . 
3. statsbidrag åt särskilda änke- och pillpillkassor (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
4. statsbidrag åt försvarsväsendets änke- och pU'pillkassa (för-

slagsanslag) ............. , ............................ . 
5. Författningsenlig begravningshjälp (förslagsanslag) ..... . 
6. Författningsenliga gratifilkationer (förslagsanslag) ..... . 
7. Ersättning för tjänste- och nådårsförmåner (förslagsanslag) 
8. Understöd åt anhöriga till värnpliktiga i aktiv tjänst (för-

slagsanslag) .......................................... . 
9. Understöd åt i flygtjänst skadade (förslagsanslag) 

IV kap.: 28,391,000. 
16 H t.: 112,706,000. 

Sjuttonde Huvudtiteln. 

Räntor och omkostnader för statsskulden. 

I. Ränta å. utländsk skuld. 

l. Ränta å 1889 års 3 % % lån .......................... . 
2. Ränta å 1895 års 3 % % lån .......................... . 
3. Ränta å 1898 års 3 % lån ............................ . 

l 
20,000,000 l 
1,500,000 l 
2,750,000 l 
~000,000 l 

l 
1,400,000 l 

9,000,000 
901,000 

7,120,000 

500,000 
150,000 
400,000 
250,000 

10,000,000 
70,000 

3,996,400 
74,400 

150,600 

l 

--~----~+---~----1 
Transport \ 2,959,432,700 
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4. Ränta å 1901 års 3 ~ % lån .......................... . 
5. Ränta å 1903 års 3 1j2 % lån .......................... . 
6. Ränta å 1923 års 3 ~ %: lån .......................... . 
7. Ränta å 1'923 års 6 %' 1ån . . .......................... . 
8. Ränta å 1923 års 5% lån ............................ . 
9. Ränta å 1934 års 4 ~ o/o lån ......................... . 

10. Ränta å 1935 års 4 % lån ............................. . 
I kap.: 55,598,900. 

l 

l 
f 

l 
i 
l 

l 
II. Ränta å inhemsk skuld. l 

l. Ränta å det för ersättande av krigsskador upptagna obliga- , 
• lo l 

2. ~:::n:t 1932' . ä;~ . 7 .% .. ~bii~~~i;~siå~· ·f·ö~· -~~b~t~iBshe·t~~.~ l 
bndrande ......................................... ·. ·· , 

3. Ränta å det hos Aktiebolaget Enso-Gutzeit upptagna lånet l 
4. Ränta å det för smugglingens be~ämpande upptagna lånet 1

1 
5. Ränta å 1934 års 5 ~ % obligationslån .................. . 
6. Till 1934 års premieobligationslån hörande vinster ....... . 
7. Ränta å 1935 års 5% obligationslån ................... . 
8. Till 1935 års premieobligationslån hörande vinster ....... . 
9. Ränta å 1936 års 4 ~ %• obligationslån ................. . 

10. Ränta å 193·6 års andra 4 ~ % obligationslån ........... . 
11. T~~l 1937 års premi~hliga~ion~lån hörande vinster . . . . . . . . l 
12. Ranta å 1937 års 4 % obligatiOnslån ................... . 
13. Ränta å obligationslånet för betalning av Finlands Rypo- l 

teksförenings gamla avdelnings skulder .................. l 
14. Ränta å de lån, som skola uppläggas år 1938 (förslags- l 

15. ~~~::)å k~;t~~~i~~. i~h~~k~· iå~· CfÖ~~l~~~~~~si~~).::::::: l 
II bp.: 119,504,500. j 

l 

m. övriga. omkos.tnader för statslån. 
l 

l. Agio, provisioner och övriga omkostnader för statslAnen ) 
(förslagsanslag) ........................... · .. · . · · · · . · · i 

III kap.: 24,000,000. 
17 R t.: 199,103,400. 

105 
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80,300 

31,800 
11,645,500 

17,304,100 

7,229,200 
5,886,600 

9,200,000 

4,252,200 

7,000,000 

342,400 
800,000 

7,758,600 
4,500,000 

14,104,500 

4,500,000 
13,215,600 

26,447,900 
4,000,000 

23,400,000 

3,933,300 

2,000,000 
3,250,000 

24,000,000 

Transport 3,154,314,700 

1(. 
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Transport l 
l 

Adertonde Huvudtiteln • 
Statens affärsverksamhet samt skogs- och 

lanthushållning. 

statens affärsverksamhet. 
Trafikinrlttninga~ 

Stats:jlrnvägarn:a. 

I. Jlrnvlgsstyr~en. 

1. A v löningar ............................. . 
2. Arvoden ä.t extra personal (rför~agsanslag) .. 
3. Vikariatsarvoden '(':förslagsanslag) ......... . 
4. Resekostnader (:förslagsanslag) . . .......... . 
5. Resebidrag för järnvägsstudier ........... . 
'6. Ordinarie pensioner ( föDslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie p·ensioner ................. . 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen ( förslagsan-

slag) ................................... . 
9. Yrkesundervisning ....................... . 

10. Expensmede'l ............................. . 
(Engångsutgift 65,000.) 

11. Dispositionsmedel ........................ . 
12. Värme, lyse, vatten och renhållning (förslags-

anslag) ................................. . 
13. Tryckningskostnader ..................... . 
14. Diverse utgifter ......................... . 
15. Amorteringar . . .......................... . 

I kap.: 26,569,000. 

17,002,500 
4,027,400 

205,000 
319,500 
65,000 

1,120,000 
57,000 

75,000 
263,600 
713,000 

24,000 

635,000 
210,000 

1,548,000 
304,000 

II. Jimvägarnas linjeförvaltning och driftutgifter. 

"P!ersonalutgifi;e.r. 
'l. A v löningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal och arbetskraft 

(förslagsanslag) . . ........................ . 
3. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ......... . 
4. Tjänstgöringspenningar och premier för in

'besparande av förnödenheter ('förslagsanslag) 
5. Resekostnader, dagtraktamenten och ersätt-

313,860,000 

35,255,000 
18,500,000 

10,810,000 

ningar för flyttningskostnader (:förslagsanslag) 1,142,000 

l 

3,1&4,314,700 

6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) 28,000,000 
--~-----------~----~---------1 Transport 434,136,000 l 3,154,314,700 
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7. Extraordinarie pensioner ('förslagsanslag) .. 
8. Bidrag åt pensionsinrättningen (förslagsan-

anslag) .................................. . 
9. 1Skadestånd för olycksfall ('förslagsanslag) .. 

10. Övriga välfärdsanordningar ............... . 
1-10: 415,625,900. 

lnverntarier och driftmatw)rialier. 

11. Komplettering och under'håll av inventarier 
·jämte inventeringskostnader ............... . 

12. iK~ntorsmaterialier ....................... . 
13. Bränsle ('förs1agsansi·ag) .................. . 
14. övriga drif1Jmaterialier och diverse anskaff-

ning (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
ll--'14: 173,516,000. 

Bana och bygg1'11ader. 

15. Underhåll av bana och banområde samt bygg-
nader (förslagsanslag) ................... . 

16. Underhåll av anläggningar för elektrisk drift 
jämte 1edningar för starkström, telegraf och 
telefon (förslagsanslag) ................... . 

17. Underlhåll av signal- och säkerhetsanordningar 
( förslagsanSlag) .......................... . 

18. ·Snö- o~h isröjning (förslagsanslag) ....... . 
15----!18: 80,125,000. 

Rörlig materiel. 

19. Underhåll av rörlig materiel, arbetsmaskiner 

434,136,000 l 
l 
l 2,000,000 l 
l 

3,525,000 i 
2,100,000 l 

433,900 

3,630,000 
396,000 

151,595,000 

17,895,000 

70,450,000 

3,200,000 

2,000,000 
4,475,000 

l 

och maskinella anordningar (:förslagsans'lag) 92,000,000 
20. Ersättning för begagnande av främmande rör-

lig materiel (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 
19-@: 92,200,000. 

Övrig'a sakutgifter. 

21. Tryckningskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600,000 
22. skadeersättningar (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 350,000 
23. Skatter (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 
24. Ersättning åt postverket för postbefordran . . 1,000,000 
25. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705,000 

3,154,314,700 

--==T=-r-an_s_p_o_r-:-t-:7:-:9~3:-:,1::-::9~0~,9~0~0-/:--3,-15-4-,3-1-4,-70-0-il 
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26, För oförutsedda behov, till ministeriets förfo-
gande ........................ · ...... · · · .. 

27. För oförutsedda behov, till järnvägsstyrelsens 
förfogande . . ............................ . 

28. Amorteringar ............................ . 
29. Ränta å driftkapital (förslagsanslag) ....... . 

21-29: 89,680,000. 
II kap.: 851,146,900. 

III. Huvu.dverkstä.derna. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal (förslagsanslag) .. 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Arbetslöner (förslagsanslag) .............. . 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
9. Välfärdsutgifter (förslagsanslag) ......... . 

10. Kontors- och ritmaterial ............. , .... . 
11. Underhåll av byggnader och inventarier (för

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
12. Värme, lyse, vatten 00h renhållning (förslags-

a,nslag) .............................. ·. · · · 
13. Kraftström (förslagsanslag) ............... . 

' 14. Råmaterial och haivfalbrikat (förslagsanslag) 
15. Diverse utgifter ......................... . 
16. Amorteringar ............................ . 

1 17. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
III kap.: 141,133,300. 

793,190,900 

150,000 ! 

250,000 
75,125,000 

9,000,000 

5,819,600 
2,650,000 

135,000 
20,000 

54,000,000 
2,800,000 

279,000 
400,000 
560,000 
50,000 

3,840,000 

3,450,000 
2,000,000 

60,500,000 

1,600,000 l 
2,339,200 

690 500 l 

' l 
l 
l 
1 

IV. Trävarurörelsen. i 

l 

' l 
3,154,314.700 l 

l 
l 

l 

l-

l 

l 

1. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,134,000 j 

1 
2. Arvoden åt extm ·personal (förslagsanslag) . . 587,000 

1 3. Vikariatsarvoden 37 000 l 
................. ~~~~~~~~~ 1,020;607:200 l 3,154,314.700 l 
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Transport 1,020;607,200 

4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Tillverknings- och transportkostnader (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
6. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie •pensioner ................. . 
8. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) . . . 
9. sjukvårdskostnader (förslagsanslag) ....... . 

10. Kontorsmateriat ......................... . 
11. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag .................................. . 
12. Trävara och övrigt råmaterial (förslagsans:lag) 
13. Diverse utgifter ......................... . 
14. Amorteringar . . .......................... . 
15. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

IV kap.: 54,593,700. 

Post- och telegrafverk:et. 

V. P.ost- och telegrafstyrelsen. 

1. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra personal ............... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) ... . 
7. EXipensmedel ............................ . 
8. Dispositionsmedel ........................ . 
9. Hyra, värme, lyse och renhållning (förslags-

anslag) ................................. . 
10. Tryckningskostnader ..................... . 

(Engångsutgift 100,000.) 
11. Diverse utg1fter ......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
12. Deltagande i internationella sammankomster .. 

(Engångsutgift 40,000.) 
13. Underhåll av post- och .telegrafstyrelsens d'astig-

heter och lokaler ......................... . 
V kap.: 7,873,300. 

305,000 

19,905,000 
55,000 
30,000 

130,000 
10,000 
31,000 

775,000 
30,855,000 

191,000 
323,400 
225,300 

4,166,000 
1,730,900 

100,000 
90,000 

360,000 
20,000 

265,400 
10,000 

530,000 
200,000 . 

285,000 

76,000 

40,000 

Transport 1,081,316,200 

l 
3,154,314,700 l 

l 
i 
l 

l 
3,154,314, 700 l 
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VI. Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och för
valtningsutgifter. 

P~rs0111alutgi[ter. 

1. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden ·åt ·eXJtr81 personal och utf·örande av 

,tillfälliga al' beten (förslagsanslag) ......... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten 

(förslagsanslag) .......................... . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner (förslagsanslag) .. 
7. Hkadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Yrkeslärokurser .......................... . 

1-8: 120,096,300. 

Sakutgifter. 

9. Ersättning för postbefordring (förslagsanslag) 
10. Drift- och underhållskostnader :för tjänste-

automobiler (förslagsanslag) .............. . 
11. Drift- och underhållskostnader ·för passagerar-

automobiler (:förslagsanslag) .............. . 
12. Ersättning åt :fartygslbola•g för befordring av 

utiandsposten (förslagsanslag) ............. . 
13. Ersättning för befordring av flygpost (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
14. Ersättning för befordring •av post och post-

vagnar å statsjärnvägarna ................ . 
15. Underhåll Jch vård aN post- och •telegrruHastig-

heter och lokaler ......................... . 
116. Kostnader för underhåll och drift av .telegratf

och :telefonledningar samt 1telegraf- och tele-
fonanordningar (förslagsanslag) ........... . 

17. Radiosta tiOU<ers underihålls- Mh driftkostnader 
(förslagsanslag) ......................... . 

1<8. Tjänstetelefoner och telefonanstalternas för-
bindelselinjer (förslagsanslag) ............. . 

19. Lökala ledningar (förslagsanslag) ......... . 
20. Materialier och förnödenheter ............. . 
21. Anskaffning och underhåll av inventarier .. . 
22. Hyra, värme, lys•e och renhållning (föl'Silags-

57,464,000 

52,995,300 
2,695,000 

2,272,000 
3,550,000 

600,000 
80,000 

440,000 

7,966,000 

1,540,000 

10,725,000 

350,000 

4,700,000 

17,150,000 

950,000 

11,700,000 

500,000 

480,000 
450,000 

1,000,000 
2,080,000 

9,450,000 anslag) ................................. . 
------~~~~~---------1 Transport 1,270,453,500 l 3,154,314,700 
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23. Underhåll av postvagnar (förslagsanslag) .... 
24. Tillverkning av frankotecken (förslagsanslag) 
25. Tryckningskostnader ...................... . 
26. skadeersättningar (förslagsanslag) ........ . 
27. Å v internationella konventioner föranledda ut-

gifter (förslagsanslag) ................... . 
28. Diverse utgifter ......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
29. För oförutsedda <behov, till ministedets förfo-

gande ................................... . 
30. Åmovteringer ............................ . 
31. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

9-31: 95,}83,400. 
VI ka:p.: 215,279,700. 

VII. X:analerna. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Arvoden åt extra och tillfällig personal ..... . 
3. Vikariatsarvoden ......................... . 
4. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
5. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
6. Extraordinarie pensioner ................. . 
7. skadestånd för olycksfall (för.slagsanslag) .. 
8. Underhåll av kanaler och svängbroar ....... . 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Ersättning åt tullkamrar för uppbörd av ka-
nalavgifter ( föllslagsanslag) ............... . 

11. Am.orteringar . . .......................... . 
12. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

VII kap.: 8,213,100. 
I-VII kap.: 1,304;809,000. 

Försvarsväsendets fabriker. 

VIll. Krotfabriiken. 

l. Å v löningar . . ............................ . 
2. ResEJkostnader (förslagsanslag) ............ . 

850,000 
500,000 

2,000,000 
30,000 

4,200,000 
230,000 

125,000 
17,457,400 

750,000 

1,969,000 
1,170,000 

12,000 
45,800 

350,000 
85,000 

280,000 
2,500,000 

60,000 

20,000 
1,711,300 

10,000 

1,010,000 
80,000 

T.ransport 1,305,899,000 l 3,154,314,700 
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l 3 
l 4. 

Kontorsutgifter .......................... . 
Dispositionsmedel ........................ . 

( 5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-
anslag) ................................. . 

16. Råvaror oc:h material samt förä:d:ling (förslags-
anslag) ................................. . 

7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
VIII ikap.: 14,455,000. 

IX. Patronfabriken. 

l. A:vlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ......................... . 

. 5. Byggnads- och inventari-ekostnader (förslags-
anslag) ................................. . 

;6. Råvaror och matedal samt förädling (förslags-
anslag) ................................. . 

7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. . 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
IX kllip.: 20,553,000. 

X. Gevärsfabriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel . . ...................... . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags-

anslag) ................................. . 
6. Råmaterial och förädling (förslagsanslag) .. . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............ . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 
x kap.: 15,015,000. 

60,000 
50,000 

600,000 

12,000,000 
15,000 

280,000 
300,000 

60,000 

698,000 
45,000 
50,000 
40,000 l 

360,000 

19,000,000 
20,000 
7U,OOO 

180,000 
90,000 

1,150,000 
40,000 
60,000 
40,000 

250,000 
13,000,000 

5,000 
80,000 

340,000 
50,000 

--~------~~~~~~-r---------1 Transport 1,3t;4,832,000 l 3,154.314,700 
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Transport 1,354,832,000 

XI. Kooonfaibriken. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 

(Engångsutgift 150,000.) 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader (förslags--

anslag) ................................. . 
(Engångsutgift 100,000.) 

6. Råvaror och material samt förädling (förslags-
anslag) ................................. . 

7. Kostnader för materialprovning och ex:peri-
men t (:förslagsanslag) . . . . ................ . 

8. Skadeständ för olycksfall (förslagsanslag) .. 
9. Diverse utgifter ......................... . 

10. Amortering (!förslagsanslag) ............... . 
11. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XI kap.: 14,315,000. 

XII. LaddningsveTkstaden. 

l. Å v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- ocih inventariekostnader (förslags-

anslag) .............................. , ... . 
(Engångsutgift 70,000.) 

6. Allhetskostnader och förnödenheter (förslags-
anslag) ................................. . 

7. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter .......................... . 
9. Amorteringar (,förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
XII kap.: 2,932,000. 

XIII. Flygmaskinsfa,briken. 

l. A v löningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) . . .......... . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel . . ...................... . 

1,010,000 
75,000 

250,000 

50,000 

250,000 

12,000,000 

150,000 
20,000 

150,000 
290,000 
70,000 

752,000 
25,000 
30,000 
20,000 

195,000 

1,750,000 
5,000 

40,000 
100,000 

15,000 

2,578,000 
100,000 
210,000 

50,000 

113 

l 
3,154,314,700 118 Bt. 

! 

Transport 1,375,017,000 ' 3,154,314,700 

15 
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Transport 1,375,017,000 l 
5. Byggnads- och inrvent.ariekostnader (:förslags-

anslag) .................................. . 
6. Råmaterial och ·förädling (förslagsanslag) .. 
7. Skadestånd ·för olycksfaU (förslagsanslag) .. 
8. Kostnader för materia1prorvning och experi-

9. 
10. 

ment (förslagsanslag) ..................... . 
Diverse rutgifter . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

11. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 
XIII kap.: 34,933,000. 

XIV. Skeppsv~et. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter . . ........................ . 
4. Dispositionsmedel ........................ . 
5. Byggnads- och inventariekostnader ,(förslags-

anslag) ................................. . 
6. Rårnatedal o('Jh a11betskostnader (förslagsan-

slag) .................................... . 
7. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
8. Diverse utgifter ......................... . 
9. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 

10. Ränta å driftka.pitalet (förslagsanslag) ..... . 
11. Elektricitetsverkets å Sveaborg utgifter (för-

slagsanslag) ............................. . 
12. Garnisonens i Helsingfors utgifter :Lör far-

tygstraf1k (cförslagsanslag) ................ . 
XIV kap.: 11,465,000. 

XV. Annens sik:rädderi. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader Jförmagsanslag) ............ . 
3. Kontorsutgifter .......................... . 
4. Dispositionsmedel . . ...................... . 
5. Byggnads- och inventadekostnader (;förslags-

l 

150,000 l 
30,000,000 l 

20,000 l 

250,000 l 
300,000 l 

1,050,000 l 
225,000 i 

l 

i 
l 

• 

950,000 l 
5,000 l 

30,000 l 
30,000 l 

l 

150,000 l 
l 

6,800,000 l 
30,000 
15,000 

105,000 
50,000 

2,100,000 

1,200,000 

153,600 
6,000 

10,000 
5,000 

3,154,314, 700 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,000 1 

6. A11betslöner, drif.t- och förvaltningskostnader 

1

1 

(förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
--=T~ra_n_s_p-or_t_1~,4..,.,2~1,...,,0~0~1-::, 6""'00.,-+l-3-,1-54,_3_1-4,-700-[ 



Stllitsförslaget. 

Transport 1,421,001,600 l 
7. Skadestånd för olycksfaU (förslagsanslag) . ... 5,000 l 

3,154,314,700 l 
8. D1verse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 ! 
9. Ränta å d.riftkll4>1ta:let (förslagsanslag) . . . . . . 12,000 : 

XV kap.: 2,551,600. 
VIH-XV bp.: 116,219,600. 

S t a t e n s ö v r i g a a f f ä r s v e r k s a m h e t. 

XVI. Margarinfabriken. 

l. Avlöningar . . ............................ . 
2. Kontorsutgifter .......................... . 
3. Dispositio!1$mede'l ........................ . 
4. Byggnads- och in ventariekostnader ......... . 
5. Anskaffning och förädling av råvaror samt 

försäljning av produkter (förslagsanslag) .. 
6. Skadestånd för olycksfaH (förslagsanslag) .. 
7. Diverse utgifter .......................... · 
8. Amorteringar (.förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XVI kap.: 11,480,000. 

XVU. Stats!rådets tryckeri. 

l. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Arbetslöner, material oCih driftkostnader (för-

slagsanslag) ............................. . 
3. Ordinarie pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pensioner ................. . 
5. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) ... . 
6. Värme, lyse och drivkraft (förslagsanslag) 
7. Anskaffning av maskiner (förslagsanslag) .. 

(Engångsutgift 300,000.) 
8. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
9. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

2:34,000 
28,000 

5,000 
150,000 

10,800,000 
2,000 

10,000 
91,000 

160,000 

728,000 

8,600,000 
110,000 

10,000 
5,000 

250,000 
600,000 

260,000 
90,000 

XVII kap.: 10,653,000. l 
Transport 1,443,161,600 l 3,154,314,700 

l 
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Transport 1,443,161,600 3,154,314,700 

~VUI. Officielila. tidningen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Ordinarie ;pensioner (förslagsanslag) ....... . 
3. Tryckning och pa.p;per (förslagsanslag) ..... . 
4. Diverse utgifter ......................... . 

XVIII kap.: 581,800. 

XIX. Lam.tmäterisltyre1sens steniryckeri. 

l. Personalens avlöningar (förslagsanslag) 
2. Material och arbetsredskap (förslagsanslag) .. 
3. Diverse utgifter ......................... . 
4. Amorteringar (förslagsanslag) ............. . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XIX kap.: 856,900. 
XVI-XIX ka·p.: 23,571,700. 

statens skogshushållning. 

XX. Forsrtstyrelsen. 

l. Avlöningar .............................. . 
2. Resekostnader (förslagsanslag) ............. . 
3. Ordinarie ,pensioner (förslagsanslag) ....... . 
4. Extraordinarie pensioner ................. . 
5. Expensmedel ............................ . 
6. Generaldirektörens dispositionsmedel ....... . 
7. Värme, lyse och renhållning (förslagsanslag) 
8. Tcyckningskostnader ..................... . 

XX kap.: 4,080,200. 

185,500 
113,300 

350,000 
33,000 

520,000 
250,000 

50,000 
11,800 
25,100 

3,197,300 
200,000 
231,200 

15,700 
125,000 

6,000 
125,000 
180,000 

XXI. Revirl'örva.ltningen och revirens ekonomi. 

l. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,716,200 
2. Arvoden åt biträdande forstmästare . . . . . . . . 938,800 i 

l 
3. Revirkassörernas arvoden och provisioner (för- 1 

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730,000 l 
4. Resekostnader och dagtraktamenten (förslags-

1 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000 ! 

5. Skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) . . 1,500,000 l 
Transport 1,473,065,500 [ :~,154,314,700 l 
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6. Ordinarie. pensioner (förslagsanslag) ....... . 
7. Extraordinarie pensioner .................. . 
8. Distriktskontorens e:x;pensmedel ............ . 
9. Hyra, värme odh lyse vid distriktskontoren 

( föi'ISlagsanslag) ......................... . 
10. Inspektion av skogshushåHningen ......... . 
11. Ämbetsbostäder .......................... . 
12. stämpling, kubering och utleverering av virke 

(förslagsanslag) ......................... . 
13. Slwgsvård och -skydd samt massuttorknings-

arbeten (reservationsanslag) .............. . 
14. Uppgående av rår och lantmäteriförrättningar 

(förslagsan.slag) .......................... . 
15. Kostnader för tillsyn över slk,ogsacv:verkningar, 

avsedda att påföras köpare av skogsprodukter 
(förslagsanslag) ......................... . 

16. Leverans a'V virke från statens skogar (för
slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

17. Underhåll av staiens, forstf·örvaltningen till-
skiftade vägLotter (förslagsanslag) ......... . 

18. Slkatter och övriga avgifter för skogsmarker 
(.förslagsanslag) .......................... . 

19. Diverse utgifter ......................... . 
20. .Anslag för vid affärsverksamheten förekom-

mande extra ;beihov ....................... . 
21. Särskilda utgifter vid foi'IStförvaltningen, till 

lantbruksministeriets förfogande ........... . 
22. Ränta å driftkapital·et (förslagsanslag) ..... . 

XXI kap.: 191,539,100. 

1,371,100 
745,000 

80,000 

117,600 
700,400 

1,200,000 

4,500,000 

34,300,000 

30,000 

1,600,000 

110,000,000 

375,000 

11,000,000 
900,000 

125,000 . 

100,000 
10,000 

XXII. Forstvetenskapliga forskningsanstalten. 

l. Avlöningar vid försöksområdena . . . . . . . . . . 480,800 
2. Ordinarie ,pensioner (förslagsanslag) . . . . . . . . 24,900 
3. skadestånd för oiycksfa:ll ,(förslagsanslag) . . 20,000 
4. 1Skogsvård och -skydd samt mossutt·orkning å 

försöksområden (reservationsanslag) . . . . . . . . 700,000 
5. Leverans av trävanor samt försöksområdenas 

ekonomi (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,706,000 
6. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) . . . . . . 12,000 

XXII kap.: 2,943,700. 
XX-XXH kap.: 198,563,000. 

--~=-----~~~~~~+---------! Transport 1,643,163,300 3,154,314,700 
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statens lanthushållning. 
XXIII. Fångvårdsvä.sen:dets lägenheter. 

l. Avlöningar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensioner (.förslagsanslag) ................ . 
3. .Skadestånd för oly0ksfaH (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta ·å driftkapitalet (förslagsanslwg) ..... . 

XXIII kap.: 8,136,000. 

XXIiV. Medicinrulve~kets lägenheter. 

l. Avlöningar ( f,örslagsanslag) ............... . 
2. •Pensioner (försbgsanslag) ................ . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) 

XXIV krup.: 929,000. 

XXV. Llmtbruilmsrtyrelsens lrug'enheter. 

l. Avlöningar (fö11slagsanslag) ............... . 
2. Pensioner (förslagsanslag) ................ . 
3. skadestånd för olycksfall (förslagsanslag) .. 
4. Lamthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitrulet (förslagsanslag) ..... . 

XXV ilmp.: 18,959,500. 

XXVI. Socia1ministerlets läg·e:nheter. 

l. Avlönin,g·ar (förslagsanslag) ............... . 
2. Pensioner r(förs[agsanslag) ................ . 
3. Skadestånd för olycksfall (f,örsolagsanslag) .. 
4. Lanthushållningsutgifter (förslagsanslag) ... . 
5. Ränta å driftkapitalet (förslagsanslag) ..... . 

XXVI kap.: 1,847,100. 
XXIII-XXVI kap.: 29,871,600. 

Utgifterna för statens affärsföretag, sko-

1,150,000 
10,000 
·5,000 

6,904,000 
67,000 

420,000 
3,000 
1,000 

485,000 
20,000 

8,460,000 
254,000 

93,000 ' 
!),640,000 . 

512,500 

388,500 
5,000 ! 

l 
5,000 l 

1,418,600 
30,000 

gar och jo11dlägenheter 18 H t.: Summa 1,673,034,900 

Egentliga utgifter 
3,154,314, 700. 

--=-----+-----1 
Transport 3,154,314,700 \ 
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Kapitalutgifter. 

Nittonde Huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Placeringar i Sitaitens a.ffårsverksamhet, skogshushällning 
och j,ordlägenheter. 

Till ministeriet för inrikesärendena hörande förvaltningsgrenar. 

1. Byggande av ett häststall vid Halila sanatorium (reserva-
tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

2. Reparation och utvidgning av fähusbyggnaden vid Niuvan- : 
niemi sjukhus (reservationsanslag) ...................... · 

1-2: 410,000. 

Till försvarsministeriet hö11ande förv.altn.ingsgrenar. 
3. Kompletterin.gsarbeten och tbostadsbyggnader vid krutfabri-

ken (reservationsanslag) ............................... . 
4. Bostadsbyggnader samt tliHbyggnadsal'lbeten å smedjan vid 

gevärsfa:briken (reservationsanslag) ..................... . 
3-4: 5,242,000. 

Till lantbruksministeriet hörande för.valtningsgrenar. 

5. Inköp av jord för statens skogshushållning (reservations-
anslag) .............................................. . 

6. Byggande av tjänstebostäder åt forstfö:twaltningens skogs-
arbetsledare (reservationsanslag) ....................... . 

7. Förbättrande av trafik- och transportförhållandena å sta-
tens marker .......................................... . 

8. Förnyelsekostnader å lantbruksstyrelsen underlydande lä-
genheter 

5-8: 16,000,000. 

Till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbe
tena hörande förvaltningsgrenar. 

9. Nya järll/Vägsbyggnader (reservationsanslag) ........... . 
10. Komplettering a·v järnvägarnas rörliga materiel (reserva-

tionsanslag) .......................................... . 
11. Nybyggnads- och förnyelsearbeten å färdiga banor (reser-

vationsanslag) ........................................ . 
12. Nybyggnads- och förnyeilsearbeten rvid statsjärnvägarnas 

huvudverkstäder (reservationsanslag) ................... . 

160,000 

250,000 

2,762,000 

2,480,000 

10,000,000 

2,000,000 

3,200,000 

800,000 

66,000,000 

40,000,000 

51,000,000 

500,000 
~-a-nsp-OT~t-i!~B-,33-3-,4-6-6-,7-00-I 

19 Ht. 
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l 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N:o 65. 

Transport 

Nybyggnads- och förnyelsearbeten i statsjärnvägarnas trä-
varurörelse (reservationsanslag) ....................... . 
Arbetsmaskiner, automolbiler m. m. vid de färdiga banorna 
(.reservationsanslag) . . . . . . ............................. . 
A1'betsmaskiner m. m. vid statsjärnväga.rnas huvudverkstä-
der (reservationsanslag) ............................... . 
Arbetsmaskiner m. m. cvid statsjärnvägarnas trävarurörelse 
t(reserva tionsansla.g) ................................... . 
Nytt post- och telegrafhus i Helsingfors (reservationsanslag) 
Anskaffning av :hus för post- och telegrafanstalter (reserva-
tionsanslag) .......................................... . 
Anskaffande av postvagnar till post- och telegrafverket (re-
servationsanslag) ..................................... . 
Post- och telegrafverkets automobiler, övriga mekaniska 
transportmedel och arbetsmaskiner (reservationsanslag) .... 
Förnyelse oeh föribättring av telefon- och telegrafanläggnin-
gar, ~edningar och kablar (reservationsanffiag) ........... . 
Utvidgning av telefonnätet (reservationsanslag) ......... . 
Telefonkabel mellan Finland oclh Sverige (res·ervationsan-
slag) ................................................ . 
.Anskaf.fning av bosta.dsvagnar oeili. dressiner till post- och 
telegrafverket : ( resemationsanslag) ..................... . 
Anskaffning av inventarier till det nya post- och telegraf-
huset i Helsingfors (reservationsanslag) ................. . 
Reglering och automatisering av telefoninrättningarna i 
Imatra trakten (reservationsanslag) ................... . 
F,örnye1se- och reparationsarbeten å Saima kanal (reserva· 
tiousanslag) . . ........................................ . 
Fördjupning av farleden Kuopi·o-Iisalmi (reservations-
anslag) .............................................. . 
Förnyelse av slussportarna i Juojärvi kanal (reservations-
anslag) .............................................. . 

9-29: 238,808,000. 

Till socialministeriet höra.nde förvaltningsgreruw. 

30. Uppförande av en ladugårdsbyggnad å Niittymäki tHl Käyrä 
skyddshem hörande utgård (reservationsanslag) ......... . 

30: 150,000. 
I kap.: 260,610,000. 

3,333,466,700 l 
l 

236,000 l 
3,450,000 r 

l 
1,700,000 l 

850,000 l' 
l 

15,000,000 i 
l 

1,230,000 f 
l 
l 

972,ooo r 
l 

2,430,000 l 
l 
l 

10,240,000 i 
23,200,000 l 

l 
10,000,000 l 

200,000 l 
3,000,000 l 
1,100,000 

5,000,000 

2,000,000 

700,000 

150,000 

-rrioaDBpOTt l 3,414,924,700 f 
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Transport 3,414,924,700 19 B'l 

II. Understödslån. 

Till lantbruksministeriet hörande förvaltningsg1·enar. 
l. Byggnadslån :för privata lantbruksläroanstalter ......... . 

(Engångsutgift 400,000.) 
2. Lån :för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) ..... . 
3. Lån :för täckdikningsarbeten (reservationsanslag) ....... . 
4. Lån åt lantbruksekonomiska produktionsinrättningar, till 

statsrådets :förfogande (reservationsanslag) .............. . 
5. Lån :för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) ... . 
6. Jordförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings- och byggnadsar

beten för kolonisationsverksamheten (reservationsanslag) 
1-6: 28,650,000. 

Till socialministeriet hörande förvaltningsgrenar. 
7. Byggnadslån :för :förbättrande av bostadsförhållandena på 

landsbygden (reservationsanslag) ....................... . 
7: 3,000,000. 

II kap.: 31,650,000. 

III. Amortering av statsskuld. 

Utländsk skuld. 
l. 1!009 åArs 3 1

/ 2 % lån, amortering (:förslagsanslag) ....... . 
2. 1895 års 3 1

/ 2 % lån, amortering (:förslagsanslag) ....... . 
3. 18:98 års 3% 1ån, amortering (förslagsanslag) ........... . 
4. 11901 års r3 1

/ 2 % lån, amortering (förslagsanslag) ....... . 
5. 1903 lirs 3 1

/ 2 % län, amortering (förslagsanslag) ....... . 
6. 1923 års 3 Vz% lån, amortering ....................... . 
7. 1923 års ·6 % 1lån, amortering ......................... . 
8. 1923 års 5 % 1lån, amortering ......................... . 
9. 1934 års 4 Vz %r1ån, amortering ....................... . 

lO. 1935 års 4 % lån, amortering ......................... . 
1-10: 144,794,600. 

Inhemsk skuld. 
11. Amortering av det obligationslån, som upptagits för ersätt-

1,550,000 

11,000,000 

600,000 

400,000 

15,000,000 

100,000 

3,000,000 

6,219,000 

121,700 

182,100 l 
84,400 

29,100 

4,031,000 

22,986,300 l 
2,828,900 

16,312,100 

92,000,000 

ning av krigsskador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,137,900 

12. Hos Enso-Gutzeit 0/Y upptaget lån, amortering . . . . . . . . . . 9,130,000 

13. Inlösen av det för smugglingens bekämpande upptagna tånet 20,000,000 

14. 1934 års 5 Vz % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . 1,405,000 

15. 1935 års 5 % öbligationslän, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,050,000 

16. 1936 års 4 Vz % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . 5,260,000 

17. 1936 års andra 4%% obligations'lån, amortering . . . . . . . . 10,190,000 

Transport ! 3,645,542,200 
l 

16 
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19 Ht. 

20 Ht. 

1937 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 65. 

Transport l 
l 

18. 
19. 

1937 års 4 % obligationslån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Obligationslånet för :betalning av Finlands Hy.poteksförenings i 
gamla avdelnings lån, amortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 

11-1'9: 77,506,300. 

Inlösen av äldre oförrnånliga statslån. 

20. Inlösen av äldre oförmänliga statslån (reservationsanslag) 
20: 5,000,000. 

III kap.: 227,300,900. 

IV. överföringar till fondoc utom stat. 

l. Överföring <till ålderdoons- och invaliditetsförsäkringsfonden 
(rförslll!gsanslag) ...................................... . 

2. överföring till konjunkturfonden ....................... . 
3. överföring till statens rederifond ....................... . 

IV kap.: 274,265,000. 

V. Arbetslöshetens lindrande. 

l. Inkomstbringande kapitalutgifter för ar:betslöshetens lind-
rande, till statsrådets förfogande (förslagsanslag) ....... . 

V kap.: 18,000,000. 
19 Ht.: 811,825,900. 

Tjugonde Huvudtiteln. 

Icke :-inkomstbringande kapitalutgifter. 

I. Gronda.nskaffningar. 

Förvaltningsgrenar, hörande till rninisterict för inrikesärendena. 

l. Förnyande vid vissa sjukhus av inventarier, köksapparater 

l 

l 3,645,542,200 i 
l 

20,000,000 l 

3,333,400 l 
l 
l 

l 
5,000,000 l 

54,265,000 
200,000,000 
20,000,000 

18,000,000 

l 
l 

ocih läkarinstrument samt anskaffning av röntgenapparater 1 

00h inventarier (reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,200,000 l 
2. Anskaffning av motorfordon 'åt polismyndigheterna . . . . . . 1,200,000 /. 
3. Anskaffning av motoribåtar åt sjöbevakningsväsendet ocih 

polismyndigheterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;000,000 j 

--rrr·-a-ns_p_o-rt:--i-1 -3-,9-72-,5-40-,6-00-\ 



Sta.tsförsJageto 

Transport 

40 Anskaf<fning av Bn flygmaskin åt sjöbevakningsväsendet o • 

5. Anskaffning av radioapparater och radioanordningar för 
sjöbevakningsväsendet och polismyndigheterna ... o •••••••• 

6. Anskaffning av fallskärmar till sjöbevakningsväsendets flyg-
maskiner ............................. o •••••••••••••••• 

7. Anskaffning av brandredskap åt gränsbevakningsavdelnin-
garna ............ o o .....................•.... o •...•.. 

1-7: 7,800,000. 

Fö1·vaUningsgrenar·, hörande till försvarsministeriet. 

8. Auskaffning av motorfordon ,för försvarsväsendet ....... . 
9. Försvarsväsendets grundarrskaffningar (reservationsanslag) 

10. Inköp o0h eX"propriation av jordområden 'för ,försvarsväsen-
de.t (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . ...... o ••••••••••••••• 

11. Anskaffning av brandredskap och alarmanordningar för för-
svarsväsendet ................................. o •••••••• 

12. Anskaf'fning av röntgena,pparater till försvarsväsendet (re
servationsanslag) ... o ••••••••••••••••••••••••••••• o •••• 

13. Anska!ffning av ett fartyg för försvarsväsendet (reserva-

140 

15. 

160 

17. 

18. 

19. 

20. 

tionsanslag) . . . . . . . .... o ••....•.... o •.•............ o ... 
8-13: 217,500,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till undervisningsministet·iet. l 
l 

Inredning av Helsingfors universitets utvidgade ihuvudhygg- l 
nad (reservationsanslag) ......... o •••••••••••• o • • • • • • • • • l 
Anskaffning av forsknings- oeh undervisningsmateriel samt [ 
inventarier till Helsingfors universitets inrättningar (reser- l 
vationsanslag) ........................................ o j 

Inredning av skollokaler .................. o •••••••• o ••••• l 
14-16. 1,352,700. l 

l Förvaltningsgrenar, hömnde till lantbruksministeriet. i 
In:lösen av Lounais-'Suomen Savialueen Maamieskoulu be- l 
nämnda lantmannaskola till staten ................... o • • \ 

Grundanskaffningar till lantbruksstyrelsen underlydande in- i 
rättningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o •••••••••••••••• o • l 
Anskaffning av inventarier till lantbruksförsöksanstalten och ! 

försöksstationerna o ................ o o o .. o . o .....• o . • . . . . l 
Inköp av en lägenhet för P,erä..J>o'lrjola försöksstation ...... j 

17-20: 4,971,000. l 
Transport l 

l 

123 

l 
3,972,540,600 20 Bt. 

1,000,000 

200,000 

100,000 

100,000 

700,000 
210,000,000 

3,000,000 

300,000 

500,000 

3,000,000 

500,000 

400,000 
452,700 

3,810,000 

500,000 

161,000 

500,000 

4,197,764,300 
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Transport ! 4,197,764,300 

Fö1·valtningsgrenM, hörande till ministeriet för kommunikations-
väsendet och allrnänna arbetena. 

21. Komplettering av väg- OeJh vattenbyggnadsstyrelsens maski
ner, ti:ll ministeriets förfogande (reservationsanslag) 

21: 5,000,000. 

F'ö1·valtningsg1·ena1·, hör·ande till handels- och industriministm·iet. 

2.2. Anskaffning av undervisningssamlingar och -materialier till 
Tekniska ihögskdlans lantmäteriavdelning (reservationsanslag) 

23. Anskafining av laJboratoriemateriel till tekniska läroverket i 
Tammerfors .......................................... . 

24. Anskaffning av 1aboratoriemateriel till industriskolan i Vi-
borg ................................................. . 

22-24: 842,000. 
I kap.: 237,465,700. 

IL Nybygg11•ader. 

F'ö·rvaltningsgrenar, hömnde till justitieministeriet. 

l. Uppförande av Sukeva centralfäng·else (reservationsanslag·) 
2. Uppförande av Rii:himäki centralfängerse (reservationsan-

slag) ................................................ . 
3. Åbo centralfängelses tjänstemannabyggnad (reservationsan-

slag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1-3: 1,525,000. 

F'örvaltningsg1·enar, hörande till ministeriet för inrikesärendena. 

4. Uppförande av länssjukhuset i Uleåborg (reservationsanslag) 
5. Uppförande av en ibarnavdelning vid allmänna sjukhuset i 

Helsingf.ors (reservationsanslag) ....................... . 
6. Projekterings- och ['itningsarbeten ·för allmänna sjukhusets i 

Helsingfor.s oftalmologiska a v delning ( reservwtionsanslag) .. 
7. Utvidgning av den i samband med centralsjukhuset i Åbo 

verkande sjuksköterskeskolans hus (reservationsanslag) .... 
8. Förnyande av värme-, vatten- oeh avloppsledningarna samt 

de elektriska ledningarna vid länssjukhuset i Viborg (reser-
vationsanslag) . . ...................................... . 

9. Iståndsättande av kvinnoavdelningarna och sköterskornas 
bostäder vid Lappviks sjukhus (reservationsanslag) ..... . 

10. Iståndsättande av och tinbyggnader till distriktssjukhus-
byggnaderna (reservationsanslag) ............ , ......... . 

11. Uppförande av Kolari sjukstuga (reservationsanslag) ..... . 
12. Uppförande av polishäkten på landsbygden (reservations-

5,000,000 

75,000 

575,000 

192,000 

670,000 

685,000 

170,000 

5,000,000 

5,000,000 

400,000 

2,500,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 
400,000 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 l 
Tr._a_ns_p_o_rt-:--t--4-,2-2-:-1,-=43:-:-1-:-.3-:-00:-1 



13. 
14. 
15. 

16. 

Sta.tsförslag·et. 

Transport l 
Bostäder åt gränsbevakningen (reservationsanslag) ....... . 
Kasern!byggnaderna i Salmi (reservationsanslag) ....... . 
Reparations- och ändringsarbeten i länsstyrelsens hus i Ta-
vastehus län (reservationsanslag) ..................... . 
Förnyande av lantränteriets i Nylands län kassavalv 

4-16: 21,430,500. 

Förvaltningsgrenar, hörande till finansrninisteriet. 

17. Nybyggnader vid gränsen mot Sverige (reservationsanslag) 
17: 350,000. 

Fö1·valtningsgrenar, hörande till föt·svarsrninisteriet. 

18. Genomgående reparations- och ombyggnadsarbeten å mili-
tära byggnader (reservationsanslag) ................... . 

19. Särskilda byggnadsarbeten (reservationsanslag) ......... . 
18-19: 19,200,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till undervisningsrninisteriet. 

20. Nybyggnader :för den högsta agrikultur-forstvetenskapliga 
u;ndervisningens behov (reservationsanslag) ............. . 

21. Utarbetande av ritningwr till nybyggnad för universitetets 
allmänna bibliotek (reservationsanslag) ................. . 

22. Inrätt&nde av centralvärmeledningsanordningar i 'huset 
N:o 5 vid Snellmansgatan (reservationsanslag) ......... . 

23. Reparat~on av botaniska trädgårdens växtJhus ........... . 
24. Inlösen av svenska mellanskolans i Gamlakarleby gård ... . 
25. Inlösen a·v gården Kyrkogatan 6 för Helsingin ty.ttölukio .. 
26. Fredrikshamns samlyceums nya hus (reservationsanslag) .. 
27. Ti1l- och ombyggnadsal'hcten vid finska :flickskolan i Åbo 

(reservationsanslag) .................................. . 
28. Iståndsättande av Raumo lyceums gårdsplan ............. . 
29. Tillbyggnad till Bordavala seminarium (reservationsanslag) 
30. TiHbyggnad till Heinola seminarium (reservationsanslag) .. 
31. Folkskolebyggnraderna i Pe.tsamo (reservationsanslag) .... 

20-31: 25,770,500. 

l 
4,221,431,300 l 

2,000,000 ! 

2,500,000 l 

l 
520,000 l 
110,500 

350,000 

16,700,000 
2,500,000 

15,000,000 

540,000 

500,000 

58,000 
172,500 

1,000,000 
2,500,000 

1,020,000 
220,000 

1,912,000 
1,500,000 
1,348,000 

l 

Transport 4,271,882,300 

125 

20 Bt .. 
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Transport ) 4,271,882,300 

Förvaltningsgrena1·, hörande till lantbruksministeriet 

32. NY'byggnrud 'för lan•tmäterikorutoret i S: t Michels län (·reser-
vationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

33. Inrättande av en ny småJbrukarskola i Rovaniemi (reserva-
tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

34. Nybyggnader å lantbruksstyrelsen undelilydande inrättningar 
35. Nybyggnader vid lantbruksförsöksanstalten och försökssta-

tionerna (reservationsanslag) .......................... . 
36. Byggnadsarbeten å Viks och Malmgårds lägenheter (reserva-

tionsanslag) . . . . . . . . . . ............................... . 
37. Nybyggnads- och reparationsarbeten å forstskolorna (reser-

vationsanslag) ....................................... . 
38. Nybyggnad vid forstvetenskapliga forskningsanstalten (re-

servationsanslag) ..................................... . 
32-38: 12,845,000. 

"Pörvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena. 

39. Uppförande av förrådsmagasin och reparationsverkstäder 
för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (reservationsanslag) .. 

40. Adminiskations- och driftsbyggna;der vid flygstationen i 
Helsingfors (reservationsanslag) ....................... . 

39-40: 4,980,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till handels- och industriministeriet ! 

41. U.ppförai~.de av tekniska högskolans byggnadslaboratorier l 
(reservationsanslag) .................................. . 

42. Byggnad för Vasa industriskola (reservationsanslag) ..... . 
43. Reparationsarbeten i statens hamnar (reservationsanslag) .. 
44. HamnaDbeten vid lotsplatser och fyrwr (reservationsanslag) 
45. Farledsbelysningens föllbättrande (reservationsanslag) ... . 
46. Anskaffning av en ekolodningsapparat .................. . 
47. Anskaffning av radiotelefoner ......................... . 
48. Förnye,lsearibeten å telefonlinjer ('reservationsanslag) ..... . 
49. Anskaffning av en telefonreparationsbåt ................ . 
50. Byggande av fiskefyrar ............................... . 

41-50: 6,390,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till socialministeriet. 
51. Uppförande av ett elevhem vid Pernasaari uppfostringsan-

stalt (reservationsanslag) .............................. . 
52. Upp.förande av vårdanstalter för alkoholister (reservations-

anslag) .............................................. . 
51-52: 4,488,000. 

n kap.: 96,979,000. 

900,000 

1,000,000 
425,000 

3,580,000 

2,200,000 

740,000 

4,000,000 

610,000 

4,370,000 

2,000,000 

2,000,000 
166,000 

310,000 
1,190,000 

120,000 

189,000 l 
175,000 l 
190,000 
50,000 

1,200,000 

3,288,000 

Transport l 4,300,585,300 1 
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Transport 4,300,585,300 20 Bl. 

m. Särski[da aillmänna arbeten. 

Förvaltningsgrenar, hörande till justitieministeriet. 

l. Utförande av kolonisationsavbeten med fångarbetskraft (re-
servationsanslag) ..................................... . 

1: 4,500,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till lantb1·uksministeriet. 

2. Sänkning av vattendrag (reservationsanslag) ........... . 
2: 2,850,000. 

Förvaltningsgrenar, hörande till ministeriet för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena. 

3. Väg- och brobyggnadsaDbeten ( reserva tiousanslag) ....... . 
4. Understöd iför byggande av en :bro över Färjsundet (reser-

vationsanslag) . . ...................................... . 
5. Iståndsättande av tidigare landsvägar, vil:ka bestämts att 

övertagas i statens vård ( reserva tiousanslag) ........... . 
6. Upprensning av älvar (reservationsanslag) .............. . 
7. Va ttenbyggnadsa11beten (reservationsanslag) ............. . 

3-7: 109,408,000. 
III kap.: 116,'758,000. 

LV. Arbets~öshetens il.:i.ndrande. 

l. Icke inkomstbringande krupitalutgifter för arbetslöshetens 
lindrande, till statsrådets förfogande (förslagsanslag) 

IV kap.: 18,000,000. 
20 H t.: 469,202,700. 

Ka.pirta.lutgifter 
1,281,028,600. 

Utgifternas tot.wlb~lopp 
4,435,343,300. 

4,500,000 

2,850,000 

96,648,000 l 

700,000 

2,500,000 
6,000,000 
3,560,000 

18,000,000 

! 

l 
l 

Summa l 4,435,343,300 ! 

Helsingfors den 2 december 1937. 




