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Toverit edustajat! SNTL:n kansantalouden viisivuotis
suunnitelman ohjeluonnoksen käsittely vuosiksi 1966—
1970 osoitti, että viitoitettu maan taloudellisen kehityk
sen ohjelma on saanut osakseen kokousedustajain täy
den hyväksymisen ja lämpimän vastakaiun kaikkien
neuvostoihmisten sydämissä. Tämä ohjelma vastaa neu
vostokansan intressejä ja elinetuja.
Kokouksen edustajain puheenvuorot ja ehdotukset,
jotka nousivat esille ohjeluonnoksen koko kansan suo
rittamassa käsittelyssä, kuvastavat huolehtimista siitä,
miten parhaiten voidaan ratkaista taloudellisen raken
nustyön kysymykset sekä tyydyttää synnyinmaamme
mahdin jatkuva lujittuminen ja neuvostoihmisten hy
vinvoinnin kasvu.
Kokouksessa edustajain puheenvuoroissa esitetyt ehdo
tukset ovat hyvin merkityksellisiä ratkottaessa maamme
taloudellisen elämän ongelmia. Ne tarkistettiin edustaja
kokouksen valiokunnissa. Komitea ehdottaa niistä osan
liitettäväksi ohjelmaan, jonka luonnos tänään jaetaan
teille vahvistettavaksi. Muut ehdotukset, jotka kaipaavat
tutkimuksia, esitetään annettaviksi SNTL:n ministeri
neuvostolle, SNTL:n Gosplanille sekä ministeriöille huo
lellista tarkistusta varten viisivuotissuunnitelman laati
miseksi.
Ohjeluonnoksen yksimielinen hyväksyminen osoittaa
selvästi puolueen ja kansan yhtenäisyyden kommunisti
sen rakennustyön päälinjan arvioinnissa, jonka puo
lueemme keskuskomitea on suorittanut. Nyt eteemme
on noussut erityisen tärkeä tehtävä — laatia ohjelman
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perusteella yhtenäinen valtion kansantalouden viisivuo
tissuunnitelma. Tämä on suuri ja vastuunalainen teh
tävä.
SNTL:n Gosplanin, ministeriöiden, liittotasavaltojen
ministerineuvostojen sekä talous- ja suunnitteluelimien
täytyy valmistaa viisivuotissuunnitelma, jakaa se eri
vuosille ja, mikä on erityisen tärkeää, saada se ulottu
maan kaikkiin tuotantolaitoksiin. Uuden viisivuotissuun
nitelman laatiminen on välttämättä saatava päätökseen
4—5 kuukaudessa. Sen jälkeen viisivuotissuunnitelma
tullaan esittämään SNTL:n korkeimman neuvoston
istunnon tarkistettavaksi.
Viisivuotissuunnitelmatyön täytyy olla täysin tieteelli
sellä pohjalla, siinä on otettava huomioon taloudellisen
ohjauksen uudet olosuhteet, taloudellisia ongelmia rat
kottaessa ei saa sallia subjektivismia.
Tämä työ vaatii luovaa suhtautumista, suunnitteluteh
tävien taloudellista perustelua ja tehokkaamman tien
valitsemista tuotannon kehittämiseksi nojaamalla nyky
ajan tieteen ja tekniikan saavutuksiin. Viisivuotissuun
nitelman käsittelyyn on vedettävä tieteelliset tutkimusja suunnitteluinstituutit, tiedemiehet ja kansantalouden
kaikkien alojen asiantuntijat. Myös on käytettävä hy
väksi laajasti keksijäin ja tuotannon uudistajien koke
musta. On muistettava, että kansantalouden kehitystä
ja kansan aineellisen hyvinvoinnin nousua koskevien
toimenpiteiden menestyksellinen toteuttaminen riippuu
yhteiskunnallisen työn tuottavaisuuden kasvusta, tuo
tantovoimien tehokkaasta hyväksi käytöstä ja jokaisen
tehtaan oman taloustoiminnan tuloksista. On välttämä
töntä noudattaa ankaraa säästäväisyyttä kansantalouden
kaikilla osilla, luoda tarvittavat resurssit ohjelman täy
delliselle toteuttamiselle ja luotava tarkka kontrolli
aineellisten ja finanssiresurssien käyttämisen suhteen.
Leniniläisten talousperiaatteiden lujittaminen antaa
meille mahdollisuudet tiiviimmin yhdistää tehtaiden
suunnitelmat niiden työkollektiivien etujen kanssa. Sillä
tulee olemaan suuri merkitys voimistettaessa ponniste
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luja tuotannon kehityksen ja työn tuloksien parantami
sen puolesta. Ainoastaan tällaisissa olosuhteissa me
voimme menestyksellä toteuttaa viitoitetun ohjelman
kansan aineellisen hyvinvoinnin kohottamiseksi ja luoda
perustan neuvostoihmisten elintason edelleen kohotta
miselle.
Uusi suunnitelma, sen päämäärät ja tehtävät tulee olla
selviä jokaiselle työihmiselle. Puoluejärjestöjen on pe
rehdytettävä jokainen neuvostoihminen viisivuotisuunnitelman valtaviin tehtäviin ja sen täyttämisen kon
kreettisiin keinoihin.
Neuvostokansa alkoi toteuttaa viisivuotissuunnitelman
ensimmäisen vuoden tehtäviä suuren työinnon mer
keissä. Lujittamalla yhtenäistä tahtoa ja laajojen työtä
tekevien joukkojen valmiutta ohjelman toteuttamiseen
puoluejärjestöt ovat velvolliset järjestämään koko kan
san liikkeen viisivuotissuunnitelman täyttämiseksi. Uusin
voimin, entistä suuremmalla työinnolla ja puolueemme
johdolla neuvostokansa lähtee toteuttamaan puolueem
me XXIII edustajakokouksen viitoittamaa kansantalou
den kehittämisohjelmaa, uusien saavutusten puolesta
kommunismin rakennustyössä maassamme.
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