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1. Kaikissa teollisuus-, kauppa-, pankki-, maatalous- 
y.m. laitoksissa, joissa työläisten ja virkailijain lukumäärä 
(yhteensä) on vähintään 5 henkeä tai joiden liikevaihto 
tekee vähintään 10.000 ruplaa vuodessa, kaikkien tuottei
den ja raaka-aineiden tuotanto, säilytys sekä osto ja 
myynti saatetaan t y ö v ä e n  v a l v o n n a n  alaiseksi.

2. Työväenvalvontaa toteuttavat laitoksen kaikki työläi
set ja virkailijat joko välittömästi, jos laitos on niin pieni, 
että tämä käy päinsä, tai valitsemiensa edustajain välityk
sellä, jotka on valittava h e t i  yleisissä kokouksissa, joissa 
on pidettävä pöytäkirjaa vaaleista ja valittujen nimet on 
saatettava hallituksen sekä työläisten, sotilaiden ja talon
poikain edustajain paikallisneuvostojen tietoon.

3. Merkitykseltään yleisvaltakunnallisen laitoksen tai 
tuotannon (ks. 7. §) pysäyttäminen samoin kuin sen toimin
nan kaikkinainen muuttaminenkin ilman työläisten ja 
virkailijain valitsemien edustajain lupaa on ehdottomasti 
kielletty.

4. Näiden valittujen edustajain tarkastettavaksi on 
annettava poikkeuksetta kaikki tilikirjat ja asiapaperit 
samoin kuin kaikki varastot sekä tarveaine-, työväline- ja 
tuotevarat ilman pienintäkään poikkeusta.

5. Työläisten ja virkailijain valitsemien edustajain pää
tökset ovat laitosten omistajille velvoittavia ja vain 
ammattiliitot ja edustajakokoukset voivat kumota niitä.

6. Kaikissa merkitykseltään yleisvaltakunnallisissa lai
toksissa k a i k k i  omistajat sekä k a i k k i  työläisten ja 
virkailijain valitsemat edustajat, jotka on valittu toteutta
maan työväenvalvontaa, ovat vastuussa valtiolle mitä 
tiukimman järjestyksen ja kurin ylläpitämisestä sekä omai
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suuden varjelemisesta. Leväperäisyyteen tai varastojen, 
tilikirjojen y.m. salaamiseen syyllistyneet henkilöt tuomi
taan menettämään koko omaisuutensa sekä vankeusran
gaistukseen aina 5 vuoteen asti.

7. Merkitykseltään yleisvaltakunnallisiksi laitoksiksi kat
sotaan kaikki ne laitokset, jotka toimivat maanpuolustuk
sen hyväksi, samoin kuin sellaisetkin, jotka ovat tavalla 
tai toisella yhteydessä väestöjoukkojen toimeentulolle vält
tämättömien tarvikkeiden tuotantoon.

8. Tarkempia sääntöjä työväenvalvonnasta laativat työ
läisten edustajain paikallisneuvostot sekä tehdaskomiteain 
ja virkailijain komiteain konferenssit edustajainsa yleisissä 
kokouksissa.

Kirjoitettu vuoden 1917 
lokakuun 26 ja 31 (marraskuun 8 

ja 13) pn välisenä aikana
Julkaistu marraskuun 16 (3) pnä 1917 Julkaistaan

,,Pravda” lehden 173. numerossa käsikirjoituksen mukaan


