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Esipuhe

Yksikamarisen eduskunnan ja yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteutumiseen
johtanut kehitys vauhdittui vuonna 1905 ja huipentui maaliskuussa 1907 valitun ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan kokoontumiseen ensimmäiseen istuntoonsa 23 päivänä toukokuuta samana vuonna. Toukokuun 25. päivänä 1907
avattujen valtiopäivien jälkeen työnsä varsinaisesti aloittanutta Suomen suuriruhtinaanmaan eduskuntaa on perusteltua nimenomaan kokoonpanonsa puolesta
pitää ensimmäisenä uudenaikaisena parlamenttina maailmassa. Suomen nykyinen eduskunta valitaan ja toimii pitkälti samojen periaatteiden mukaisesti, jotka
omaksuttiin sata vuotta sitten.
Satavuotisjuhliin liittyen on koottu yhteen valtiopäivien avajaispuheet eduskunnan pöytäkirjoista yhdeksi julkaisuksi ja saatettu ne näin aihepiiristä kiinnostuneiden ulottuville. Julkaisu mahdollistaa myös hallitusvallan ja lainsäädäntövallan ylimpien edustajien vuorovaikutuksen tarkastelun valtiopäivien
avajaistilaisuuksissa sekä autonomian että Suomen itsenäisyyden aikana.
Eduskuntauudistusta edeltäneet säätyvaltiopäivät avasi autonomian kaudella Venäjän keisari vain kaksi kertaa. Aleksanteri I tervehti säätyjä ja julisti valtiopäivät avatuiksi 28. maaliskuuta 1809 Porvoon tuomiokirkossa ranskankielisessä valtaistuinpuheessaan. Aleksanteri II avasi puolestaan yli 64 vuoden tauon jälkeen seuraavat säätyvaltiopäivät Helsingissä linnan valtaistuinsalissa 18.
syyskuuta 1863. Vuoden 1869 valtiopäiväjärjestys teki säätyvaltiopäivät säännönmukaisiksi. Keisarien avajaispuheet on historiallisen merkityksensä vuoksi
sisällytetty käsillä olevaan julkaisuun.
Valtiopäivien avajaisista säädettiin vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen (VJ)
24 §:ssä. Eduskunnan jäsenten tuli sinä päivänä ja tuntina, jonka hallitsija oli julistuttanut, sitten kuin jumalanpalvelus oli pidetty, kokoontua valtaistuinsaliin,
jossa hallitsija taikka se, jonka hän oli sijaansa määrännyt, tervehti eduskuntaa
ja julisti valtiopäivät alkaneiksi. Tämän jälkeen eduskunta puhemiehen kautta
ilmitoi alamaisen kunnioituksensa.
Vuoden 1928 VJ:n avajaisia säännelleen 26 §:n mukaan tasavallan presidentti
julistutti valtiopäivien avajaisten ajan. Avajaisissa presidentti tervehti eduskuntaa ja julisti valtiopäivät avatuiksi. Avauspuheeseen vastasi puhemies eduskunnan puolesta. Näitä perustuslain tasoisia ja niitä täydentäviä, asetuksella annettuja ohjeita noudatettiin valtiopäivien avajaisissa uuden perustuslain voimaantuloon saakka eli helmikuun loppuun 2000.
Uuden perustuslain 33 §:n mukaan eduskunta kokoontuu valtiopäiville vuosittain eduskunnan päättämänä ajankohtana, minkä jälkeen tasavallan presidentti julistaa valtiopäivät avatuiksi. Aikaisempaa niukempaa perustuslaintasoista sääntelyä on täydennetty puhemiesneuvoston 15.12.2000 antamilla ohjeilla valtiopäivien avajaisten ja vaalikauden päättäjäisten järjestelyistä. Puhe-7-

miesneuvoston ohjeitten mukaan valtiopäiväjumalanpalveluksen päätyttyä valtiopäivien avajaiset pidetään eduskuntatalossa. Avajaisissa tasavallan presidentti tervehtii eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi. Eduskunnan puhemies
vastaa tasavallan presidentin puheeseen eduskunnan puolesta.
Uusien avajaisohjeitten valmistelussa pohdittiin myös pääministerin puheenvuoron sisällyttämistä valtiopäivien avajaistilaisuuden ohjelmaan. Perinteistä
varovaista uudistuslinjaa noudattaen tyydyttiin pääministerin avajaisesiintymisen sijasta vahvistamaan valtiopäivien alun tilaisuuksien parlamentaarisia piirteitä sisällyttämällä puhemiesneuvoston ohjeisiin mahdollisuus järjestää valtiopäivien alussa ”valtiopäivien avajaiskeskustelu”. Se voidaan käydä joko pääministerin ilmoituksen tai ajankohtaiskeskustelun muodoin.
Avajaisia koskeva sääntely on näin uuden perustuslain järjestelmässä huomattavasti arkipäiväistynyt. Eduskunta on tässäkin suhteessa saavuttanut sen itsenäisyyden ja riippumattomuuden omasta toiminnastaan määräämisessä, jota
perustuslain muutosten ja valtiollisen käytännön muuttumisen tuloksena nyt pidetään luonnollisena. Autonomian ajalla valtiopäivien avajaiset olivat säädösten
mukaan hyvin hallitsijasta riippuvaiset. Myöhemmin siirryttiin tasavallan presidentin toimivalta-aseman kautta eduskunnan itsensä määrittelemään, vuosikymmenten mittaan muovautuneeseen ja varovaisen viisaasti kansanvallan tiellä etenevään valtiopäiväkäytäntöön.
Valtiopäivien juhlalliset avajaiset on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta pidetty jokaisten valtiopäivien alkaessa, tavallisimmin heti puhemiesten vaaleja
seuraavana päivänä ja aina viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen. Vain
vuoden 1917 II valtiopäiviä ei valtakunnan yleisen tilanteen sekavuuden vuoksi
avattu virallisesti lainkaan.
Juhlamenot tapahtuivat vuoden 1917 valtiopäivien avajaisiin saakka ”keisarillisen linnan valtaistuinsalissa”, sen jälkeen vuoden 1918 valtiopäivien avajaisiin
asti eduskunnan istuntosalissa, sitten uudelleen vuoteen 1927 saakka presidentin linnan suuressa salissa ja uuden VJ:n voimaantulosta eli vuoden 1928 valtiopäivien avajaisista alkaen eduskunnan istuntosalissa. Sodan vuoksi pidettiin
kuitenkin v. 1940 valtiopäivien avajaiset eduskunnan tilapäisessä sijoituspaikassa Kauhajoella, yhteislyseon talossa sijainneessa istuntosalissa.
Autonomian aikaa leimasi eduskunnassa jatkuva ristiriita toisaalta keisarikunnan puolelta esiintyvien pyrkimysten ja toisaalta autonomisessa asemassa
olleen Suomen etujen välillä. Yksikamarisen eduskunnan aloittaessa ensimmäiset valtiopäivänsä 1907 ilmapiiri oli kohtelias ja kenraalikuvernööri Gerard luki hallitsijan tervehdyspuheen, jossa hän viittasi tapahtuneeseen eduskuntauudistukseen ja tervehti edustajia Suomen kansan valitsemina, odotti heiltä hyödyllistä työtä ja väsymätöntä velvollisuuksien täyttämistä sekä toivoi heidän menestyksellisen toimintansa vakauttavan ne periaatteet, joita oli pantu toteutuneen uudistuksen perustaksi. Vastauspuheessaan puhemies Svinhufvud samoissa avajaisissa korosti eduskunnan uudistuksen merkitystä, sosiaalisen uudistustoiminnan tärkeyttä ja Suomen sisäisen itsenäisyyden loukkaamattomuuden arvossa pitämistä.
Autonomian ajalla avajaisissa pidetyissä puhemiesten puheissa rajoituttiin
usein vain lyhyesti ”ilmituomaan alamainen kunnioitus” tai kosketeltiin niitä
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kysymyksiä, joiden eduskunnan taholla kulloinkin katsottiin antavan erityisesti
aihetta kannanilmaisuihin (1908 II vp ja 1909 I vp). Puhemiesten puheet olivat
kuitenkin joskus eduskunnan kannalta sikäli kohtalokkaita, että kerran (1909 I
vp) puhe oli syynä eduskunnan hajottamiseen heti valtiopäivien alussa ja ainakin kerran (1908 I vp) se herätti siinä määrin ärtymystä venäläisissä vallanpitäjissä, että sitä oli pidettävä yhtenä osatekijänä tapahtuneeseen hajotukseen.
Ymmärrettävästi puhemiehen avajaispuheeseen kiinnitettiin ennakolta melkoista huomiota varsinkin eduskunnan omalta taholta, mutta joskus myös venäläiseltä. Yksikamarisen eduskunnan alkuvuosina jakaantuivatkin mielipiteet
siitä, mikä merkitys puhemiehen avajaispuheelle oli annettava. Toiset olivat sitä
mieltä, että puhemiehen puhe oli katsottava eduskunnan puheeksi eikä pelkästään puhemiehen lausumiksi yksityisiksi ajatuksiksi. Toiset katsoivat, että puheen sisällön määräämisen täytyi jäädä puhemiehen harkinnasta riippuvaksi.
Yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen puhemies Svinhufvud ratkaisi tämän kiistakysymyksen vuoden 1910 valtiopäiviltä omalla tavallaan: puhemiehen ei tullut valtaistuinsalissa lausua mitään sellaista, jota eduskunta ei tahtonut lausuttavaksi, mutta eduskunta ei myöskään voinut vaatia puhemiestä lausumaan muuta kuin sellaista, jonka hän itse täydellisesti hyväksyi. Jo vuoden 1907
valtiopäivistä lähtien puhemiehen puhetta käsiteltiinkin eduskunnan suljetussa istunnossa lukuun ottamatta kahta ajanjaksoa (1913–1917 II vp ja 1921–1923
vp), jolloin sen käsittely tapahtui julkisessa istunnossa. Tapaa noudatettiin koko autonomian ajan aina vuoden 1924 valtiopäiviin saakka. Sen jälkeen ei puhemiehen vastauspuhetta ole esitetty eduskunnan etukäteen hyväksyttäväksi. Puhemiehet ovat määränneet itse puheensa sisällön ja siitä myös vastanneet. Puhemiesten puheet ovat kuitenkin usein kosketelleet aiheita, huolia ja toiveita, jotka vastaavat eduskunnan piirissä vallitsevia mielialoja, vaikkei siihen varsinaista velvoitetta ole ollutkaan.
Kenraalikuvernöörien avajaispuheissa autonomian ajalla taas yleensä tyydyttiin lyhyesti tervehtimään eduskuntaa ja ehkä toivottamaan sen työlle siunausta
sekä julistamaan valtiopäivät avatuiksi, poikkeuksena kenraalikuvernöörien v.
1907 vp, v. 1908 II vp ja v. 1917 I vp avajaisissa pitämät puheet.
Itsenäisyyden ajan alkaessa vapauduttiin luonnollisesti siitä jännittyneestä
suhteesta, joka vallitsi hallitusvallan ja eduskunnan välillä. Valtiopäivien avajaispuheissa voitiin siitä lähtien puolin ja toisin avoimesti lausua mielipiteitä valtakunnan asioista ja oloista, luoda katsauksia menneeseen sekä viitoittaa tietä
tulevaisuuteen. Sekä valtionpäämies että eduskunnan puhemies ovatkin näissä tilaisuuksissa yleensä pitäneet aikaisempaa laajemman puheen rajoittumatta valtiopäiväjärjestyksen vähimmäisvaatimuksiin, näin erityisesti puhemiesten
osalta 1930-luvun alusta lähtien.
Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen peruja myös vuoden 1928 VJ:een sisältyi säännös, jonka mukaan tasavallan presidentti ilmoittaa valtiopäiviä avattaessa, mitkä hallituksen esitykset silloin eduskunnalle annetaan. Presidentti luettelikin 1920–1930 -luvuilla puhemiehen puheen jälkeen vielä hallituksen eduskunnalle antamat esitykset. Myöhemmin presidentit ja puhemiehetkin sisällyttivät varsinaiseen puheeseensa mainintoja joko käsittelyyn tulevista tai käsittelyssä olevista merkittävistä lakihankkeista. Aikanaan valtiopäiväjärjestykseen
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sisältynyt velvoite poistettiin valtiopäiväjärjestyksestä 1983, mutta vanhasta perinteestä on avajaispuheissa nähtävissä merkkejä aivan viime vuosille asti.
Suomen valtiosäännön rakenne ja henki ovat itsenäisyyden aikana edellyttäneet kaiken aikaa läheistä ja luottamukselle perustuvaa ja sitä ylläpitävää vuorovaikutusta hallituksen ja eduskunnan kesken. Puhemies Kallion vuoden 1931
valtiopäivien avajaispuheen mukaan valtiopäivien avajaiset eivät ole vain pelkkä tapa, vaan ne ovat juhlallinen tilaisuus, jossa hallitusvalta ja lainsäädäntövalta käyvät vuorovaikutukseen eduskunnan työkauden alkaessa. Eduskunnan
avajaiset, joissa valtakunnan päämies kohtaa kansan valitut on puhemies Virkkusen v. 1928 valtiopäivien avajaisissa lausuman mukaan ilmaus siitä läheisestä ja kiinteästä yhteistyöstä, jonka tulee vallita molempien valtiomahtien, maan
hallituksen ja eduskunnan välillä.
Valtiopäivien avajaispuheet heijastavat koko sadan vuoden kaudella kulloistakin yhteiskunnallista tilannetta, kuitenkin niin, että kuva on tarkentunut huomattavasti itsenäisyyden aikaan siirtymisen jälkeen. Tasavallan presidentin ja
eduskunnan puhemiehen puheet muodostavat yleensä yhden kokonaisuuden.
Presidentin käsiteltyä puheessaan lähes aina ajankohtaisia lainsäädäntöasioita,
sisäpolitiikan keskeisiä kysymyksiä sekä ulkoisen ympäristön ja ulkopolitiikan
keskeisiä aiheita puhemiehen vastauspuhe on kohdentunut yleensä samoihin tai
niitä sivuaviin eduskunnan kannalta keskeisiin teemoihin. Selvästi ristiriitaiset
tai etukäteen jaetusta tekstistä poikkeavat puheenvuorot ovat olleet suuria poikkeuksia.
Viimeisten viidentoista vuoden aikana usein toistuvana yhteisteemana ovat
eri muodoissaan olleet Euroopan integraatioon liittyvät asiat. Myös vuonna
2000 voimaan tullut perustuslain kokonaisuudistus ja siitä saadut kokemukset
ovat olleet usein esillä viime vuosien avajaispuheissa. Valtiopäivien avajaispuheista on kaiken kaikkiaan mahdollista saada tiivistetty kokonaiskuva 1900-luvun alun Suomen suuriruhtinaanmaan kypsymisestä itsenäisyyteen ja Suomen
tasavallan vaiheista yhdeksi kehittyneimmistä hyvinvointivaltioista globaalissa
2000-luvun maailmassa.

Seppo Tiitinen
Eduskunnan pääsihteeri
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Förord

Utvecklingen mot en enkammarlantdag och allmän och lika rösträtt ﬁck fart
1905 och kulminerade i och med att den första enkammarlantdagen som valts i
mars 1907 sammanträdde till sitt första plenum den 23 maj samma år. Storfurstendömet Finlands lantdag som inledde sin verksamhet i egentlig mening efter
öppnandet den 25 maj 1907 kan med avseende framför allt på sin sammansättning på goda grunder anses som det första moderna parlamentet i världen. Finlands nuvarande riksdag väljs och fungerar i långa stycken enligt samma principer som antogs för hundra år sedan.
Med anledning av hundraårsjubileet har lantdagens respektive riksdagens
öppningstal plockats ur riksdagens protokoll och sammanställts till en publikation, som nu ställs till alla intresserades förfogande. Publikationen erbjuder en
möjlighet att analysera dialogen mellan de högsta företrädarna för regeringsmakten och den lagstiftande makten vid riksdagens öppnande under såväl autonomin
som självständigheten.
Under autonomins tid före lantdagsreformen öppnades ståndslantdagen bara två gånger av ryske kejsaren själv. Alexander I hälsade stånden och förklarade lantdagen öppnad i sitt trontal på franska den 28 mars 1809 i Borgå domkyrka. Efter en paus på mer än 64 år öppnade Alexander II i sin tur nästa ståndslantdag den 18 september 1863 i tronsalen på kejserliga slottet i Helsingfors. Genom
1869 års lantdagsordning blev ståndslantdagen regelbunden. Kejsarnas öppningstal har på grund av sin historiska roll tagits med i publikationen.
I 24 § i lantdagsordningen (LO) föreskrevs om lantdagens öppnande. Enligt
paragrafen skulle på dag och timme som regenten låtit tillkännage lantdagens
medlemmar, efter det gudstjänst förrättats, sammankomma i tronsalen, där härskaren eller den han i sitt ställe förordnat hälsade lantdagen och förklarade densamma öppnad. Därefter skulle lantdagen genom talmannen frambära uttrycken
av sin undersåtliga vördnad.
Enligt 26 § om riksdagens öppnande i 1928 års riksdagsordning lät republikens president tillkännage tiden för riksdagens öppnande. Vid öppnandet hälsade presidenten riksdagen och förklarade riksdagen öppnad. Hälsningstalet besvarades av talmannen på riksdagens vägnar. Dessa anvisningar i grundlag och
kompletterande anvisningar i förordning följdes vid riksdagens öppnande ända
till dess att den nya grundlagen trädde i kraft i början av mars 2000.
Den nya grundlagens 33 § föreskriver att riksdagen årligen sammanträder till
riksmöte vid en tidpunkt som riksdagen bestämmer. Därefter förklarar republikens president riksmötet öppnat. Bestämmelserna i grundlagen är knapphändigare än de tidigare och har kompletterats med talmanskonferensens anvisningar den 15 december 2000 om riksmötets öppnande och valperiodens avslutning.
Enligt talmanskonferensens anvisningar öppnas riksmötet i riksdagshuset efter
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riksdagsgudstjänsten. Vid öppnandet hälsar republikens president riksdagen och
förklarar riksmötet öppnat. Riksdagens talman besvarar presidentens tal på riksdagens vägnar.
När de nya öppningsanvisningarna förbereddes övervägdes det också att inkludera ett anförande från statsministern i öppningsprogrammet. I linje med en
traditionellt försiktig reformpolitik beslutades det att statsministern inte ges en
roll vid öppnandet; i stället ville man förstärka de parlamentariska aspekterna på
riksmötets öppnande genom att i talmanskonferensens anvisningar lämna rum
för ”en öppningsdebatt” i början av riksmötet. Den kan föras antingen utifrån en
upplysning från statsministern eller som en aktuell debatt.
Med den nya grundlagen har bestämmelserna om öppnandet alltså blivit betydligt mer vardagsnära. Riksdagen har också på denna punkt uppnått den självständighet och det oberoende i att fatta beslut om sina egna angelägenheter som
numera anses givna efter förändringarna i grundlagen och statlig praxis. Under
autonomins tid var riksdagens öppnande enligt författningarna i högsta grad beroende av regenten. Längre fram kunde riksdagen tack vare republikens presidents befogenheter bestämma om sin egen praxis som utformades på demokratisk väg, försiktigt och klokt, under decenniernas lopp.
Riksdagen har på ett undantag när alltid öppnats under högtidliga former, vanligtvis genast dagen efter talmansvalet och alltid senast den tredje dagen därefter. Endast 1917 års andra lantdag öppnades aldrig ofﬁciellt på grund av det allmänt orediga läget i riket.
Fram till 1917 års lantdag ägde ceremonin rum i ”tronsalen å kejserliga slottet” och sedan fram till öppnandet av 1918 års lantdag i riksdagens plenisal, därefter på nytt fram till 1927 i rikssalen i presidentens slott och från och med den
nya riksdagsordningen, eller öppnandet av 1928 års riksdag, i riksdagens plenisal. På grund av kriget öppnades riksdagen 1940 emellertid i plenisalen i samlyceets hus i Kauhajoki, dit riksdagen tillfälligt hade evakuerats.
För lantdagen innebar autonomins tid en ständig motsättning mellan kejsardömets ambitioner och det autonoma Finlands intressen. Den första enkammarlantdagen inledde sin verksamhet 1907 i en atmosfär av idel älskvärdhet; generalguvernör Gerard läste upp regentens hälsningstal, där denne hänvisade till den nyligen genomföra lantdagsreformen och hälsade representanterna såsom det ﬁnska
folkets valde, emotsåg av dem fruktbringande arbete och oförtrutet fullgörande
av deras åligganden och hoppades att en framgångsrik verksamhet av dem skulle befästa de principer som lagts till grund för den fullbordade reformen. I sitt
svarstal vid samma öppningsceremoni underströk talman Svinhufvud betydelsen
av lantdagsreformen, av åtgärderna för att förbättra de mindre bemedlades ekonomiska ställning och av att Finlands inre självständighet respekterades.
Under autonomins tid nöjde sig talmännen i sina tal ofta med att i all korthet
”frambära lantdagens undersåtliga vördnad” eller med att beröra frågor som riksdagen vid respektive tidpunkt ansåg ge anledning till särskilda meningsyttringar
(1908 II rd och 1909 I rd). Men talmannens tal kunde vara på så vis ödesdigert
att det en gång (1909 års första lantdag) blev anledningen till att lantdagen upplöstes genast i sin början och att det åtminstone en gång (1908 års första lantdag)
väckte så stor irritation hos de ryska makthavarna att det måste anses ha bidragit
till att lantdagen då blev upplöst.
- 12 -

Av begripliga skäl fästes rätt stort avseende vid talmannens öppningstal i förväg, inte minst från riksdagens håll, men ibland också från ryskt håll. Under enkammarlantdagens första år gick åsikterna därför i sär om vilken tyngd som skulle tillmätas talmannens öppningstal. En del höll före att talmannens tal skulle ses
som hela riksdagens uttalande, inte bara som ett uttryck för talmannens privata
funderingar. Andra ansåg att talets innehåll måste bero av talmannens eget övervägande.
Enkammarlantdagens förste talman Svinhufvud kom med sin egen lösning
på tvistefrågan vid 1910 års lantdag: talmannen skulle inte i rikssalen uttala något sådant som lantdagen inte ville att skulle uttalas, men lantdagen kunde i gengäld inte heller kräva att talmannen uttalade något annat än sådant som han själv
helhjärtat kunde godkänna. Redan från och med 1907 års lantdag togs talmannens tal därför upp till behandling i slutet plenum, med undantag av två perioder
(1913–1917 års andra lantdag och 1921–1923 års riksdag), då frågan behandlades i öppet plenum. Denna praxis följdes under hela autonomin fram till 1924 års
riksdag. Sedan dess har talmannens svarstal inte förelagts riksdagen för föregående godkännande. Talmännen har själva bestämt om innehållet och själva också stått för det. Men faktum är att talmännens tal ofta har berört frågor, bekymmer och önskemål som avspeglat stämningarna i riksdagen, trots att det egentligen inte varit någon förpliktelse.
Under autonomins tid nöjde sig generalguvernörerna i sina tal vanligen med
att i all korthet hälsa lantdagen och kanske nedkalla välsignelse över lantdagens
arbete samtidigt som de förklarade lantdagen öppnad; undantagen är generalguvernörernas tal vid öppnandet av 1907 års lantdag, 1908 års andra lantdag och
1917 års första lantdag.
I början av självständigheten upplöstes givetvis det spända förhållandet mellan regeringsmakten och riksdagen. Alltsedan dess har det varit fritt fram för båda parterna att i öppningstalen uttala sina åsikter om rikets angelägenheter och
förhållanden, kasta en tillbakablick på vad som varit och staka ut kursen för
framtiden. Vid öppningsceremonin har både statsöverhuvudet och riksdagens
talman vanligtvis hållit ett längre anförande utan att behöva känna sig begränsade av minimikraven i riksdagsordningen. Detta gäller framför allt talmännen sedan början av 1930-talet.
Ett arv från 1906 års lantdagsordning var också bestämmelsen i 1928 års riksdagsordning att republikens president vid riksdagens öppnande meddelar vilka
propositioner regeringen kommer att avlämna till riksdagen. På 1920- och 1930talet brukade presidenten därför efter talmannens tal räkna upp propositionerna.
Senare presidenter och även talmän nämnde i sina tal antingen förestående eller
pågående viktiga lagstiftningsprojekt. Denna tidigare förpliktelse i riksdagsordningen avskaffades i 1983 års riksdagsordning, men ända fram till de allra senaste åren har det funnits spår av den gamla traditionen i öppningstalen.
Strukturen och andan i vår statsförfattning har under självständigheten ständigt förutsatt en nära och både förtroendefull och förtroendebevarande dialog
mellan regeringen och riksdagen. President Kallio säger i sitt öppningstal inför
1931 års riksdag att ”riksdagens öppnande inte blott är en sedvänja, utan det är
ett högtidligt tillfälle, vid vilket regeringsmakten och lagstiftningsmakten trä- 13 -

da i växelverkan vid början av riksdagens arbetssession”. Riksdagens öppnande, där rikets överhuvud möter de folkvalda, är enligt talman Virkkunens yttrande vid öppnandet av 1928 års riksdag ett ”uttryck för det intima och fasta samarbete som bör råda mellan de båda statsmakterna, landets regering och landets
riksdag”.
Riksdagens öppningstal över en period av hundra år avspeglar det rådande
samhälleliga läget, men bilden har blivit betydligt mer fokuserad efter självständigheten. Republikens presidents och riksdagens talmans anföranden utgör vanligtvis en helhet. Presidenten tar i sitt anförande nästan alltid upp aktuella lagstiftningsärenden, centrala inrikespolitiska frågeställningar och viktiga teman i
vår omvärld och utrikespolitik, och talmannen följer vanligen i sitt svarstal upp
samma teman eller anknytande teman som är centrala för riksdagen. Direkt motstridiga anföranden eller anföranden som avvikit från den på förhand utdelade
texten har varit klara undantag.
Under de senaste femton åren har den europeiska integrationen i olika former
varit ett ofta upprepat gemensamt tema. Också totalreformen av grundlagen som
trädde i kraft 2000 och erfarenheterna av den har ofta tagits upp i öppningsanförandena på senare år. På det hela taget bidrar riksdagens öppningstal till en samlad uppfattning om hur storfurstendömet Finland i början av 1900-talet mognade
till självständighet och om republiken Finlands utveckling till ett av de mest avancerade välfärdssamhällena i 2000-talets globala värld.

Seppo Tiitinen
Riksdagens generalsekreterare
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Toimituksen sanat

Eduskunnan kirjastossa on koottu julkaisuksi valtiopäivien avajaisissa pidetyt
puheet sadan vuoden ajalta vuosilta 1907–2006. Historiallisista syistä mukaan
on otettu myös Venäjän keisarien pitämät säätyvaltiopäivien avajaispuheet vuosilta 1809 ja 1863.
Vuosina 1915 ja 1916 valtiopäiviä ei kutsuttu lainkaan koolle. Joinakin vuosina valtiopäivien avajaisia on vietetty kaksi kertaa. Autonomian aikana keisari
hajotti eduskunnan vuosina 1908, 1909, 1910 ja 1917 ja myös itsenäisyyden aikana presidentti on joitakin kertoja hajottanut eduskunnan. Eduskunnan hajottaminen johti uusiin vaaleihin ja toisiin valtiopäivien avajaisiin. Vuosina 1910 ja
1918 pidettiin varsinaisten valtiopäivien lisäksi ylimääräiset valtiopäivät avajaisineen.
Yksikamarisen eduskunnan alkuvuosina Suomen kenraalikuvernööri piti puheen keisarin puolesta ja julisti valtiopäivät avatuiksi. Vuosina 1918 ja 1919 avajaispuheen piti valtionhoitaja, koska vuonna 1917 itsenäistyneellä Suomella ei
vielä ollut presidenttiä. Itsenäisyyden aikana avajaispuheen on pitänyt presidentti lukuun ottamatta vuosia 1923 ja 1946, jolloin pääministeri avasi valtiopäivät
presidentin ollessa estynyt. Vastauspuheenvuoron on aina pitänyt eduskunnan
puhemies.
Valtiopäivittäin toistuvat pääotsikot toimitus on muokannut yhdenmukaisiksi. Julkaisuun on otettu mukaan vain puheet, ei kuvauksia avajaisjuhlallisuuksien kulusta. Vuosina 1907–1929 ja 1933–1937 valtionpäämiehen puheessaan
luettelemia listoja eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ei ole otettu mukaan julkaisuun.
Vuonna 1954 eduskunnan 3-vuotinen vaalikausi muuttui 4-vuotiseksi. Eduskuntavaalien ajankohta oli vuoteen 1952 asti 1.–2. heinäkuuta. Vuonna 1955 annetun lain mukaan eduskuntavaalit siirrettiin pidettäväksi heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina ja sen jälkeisenä maanantaina. Vuonna 1965 annetun lainmuutoksen mukaan eduskuntavaalit pidettiin maaliskuun kolmantena sunnuntaina ja sen jälkeisenä maanantaina. Vuoden 1990 lakimuutoksesta lähtien eduskuntavaalien vaalipäivä on ollut maaliskuun kolmas sunnuntai.
Säätyvaltiopäivillä 1809 keisari puhui ranskaksi ja puheen käänsi ruotsiksi
kenraalikuvernööri. Myös vuoden 1863 säätyvaltiopäivillä keisari puhui ranskaksi ja virkamiehet lukivat puheen ruotsiksi ja suomeksi. Autonomian aikana
Suomen kenraalikuvernööri puhui venäjäksi. Puhe luettiin tämän jälkeen suomeksi ja ruotsiksi. Vastaavasti puhemiehen suomeksi pitämä puhe luettiin tilaisuudessa venäjäksi.
Suomen- ja ruotsinkieliset osuudet esiintyvät puheissa eri aikoina eri tavoin.
Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä presidentti puhui ensin suomeksi ja sen jälkeen ruotsiksi, jonka jälkeen puhemies jatkoi oman osuutensa ensin suomeksi
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ja sitten saman ruotsiksi. Myöhemmin suomi ja ruotsi alkoivat limittyä puheiden sisällä keskenään ja sama käytäntö jatkuu myös nykyisin. Jotkut presidenteistä eivät koskaan käyttäneet avajaispuheessa ruotsin kieltä, vaan käännös lisättiin vain pöytäkirjaan.
Avajaispuheiden sisältöä on kuvailtu asiasanoilla, joista on koottu aiheenmukainen hakemisto julkaisun loppuun. Hakemistossa viitataan kuhunkin valtiopäivien avajaistilaisuuteen, ei tiettyyn puheeseen tai puheen kohtaan. Hakemistoon on poimittu puheista asioita, jotka poikkeavat puheiden tavanomaisesta sisällöstä ja käsittelevät joko ajankohtaisia kotimaan tai maailmanpolitiikan tapahtumia tai eduskuntatyön ilmiöitä. Asiasanoina on käytetty historiantutkimuksen luomia käsitteitä. Lisäksi julkaisussa on henkilöhakemisto.
Julkaisussa on mukana valokuvia valtionpäivien avajaisista. Tekstiversio on
luettavissa myös pdf:nä eduskunnan verkkosivuilla. Toimitukselle voi lähettää
julkaisua koskevaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen kirjasto@eduskunta.ﬁ

- 16 -

Redaktionens kommentar

Riksdagsbiblioteket har sammanställt en publikation med öppningstalen vid
riksmötena under en period av hundra år 1907–2006. Av historiska skäl har också de ryska kejsarnas öppningstal vid lantdagen 1809 och 1863 tagits med.
Under 1915 och 1916 sammankallades ingen lantdag. Vissa år öppnades lantdagen två gånger. Under autonomins tid upplöste kejsaren lantdagarna 1908,
1909, 1910 och 1917. Också under självständighetstiden har presidenten upplöst
riksdagen några gånger. När lantdagen respektive riksdagen upplöstes betydde
det nyval och ett andra öppnande. Åren 1910 och 1918 hölls utöver den lagtima
lantdagen också en urtima lantdag med tillhörande fulla öppningsceremonier.
Under enkammarlantdagens första år höll Finlands generalguvernör tal på kejsarens vägnar och förklarade lantdagen öppnad. Åren 1918 och 1919 höll riksföreståndaren öppningstalet, eftersom Finland efter självständighetsförklaringen
1917 ännu inte hade en president. Under självständigheten har presidenten hållit
öppningstalet, utom 1923 och 1946, då statsministern gjorde det på grund av förhinder för presidenten. Svarstalet har alltid hållits av lantdagens respektive riksdagens talman.
Redaktionen har samordnat de huvudrubriker som upprepas från riksmöte till
riksmöte. Publikationen består enbart av talen, inga beskrivningar av öppningsfestligheterna. Under 1907–1929 och 1933–1937 brukade statsöverhuvudet räkna upp de propositioner som skulle komma att avlämnas till respektive lantdag
eller riksdag, men de ﬁnns inte med i publikationen.
År 1954 blev den treåriga valperioden fyraårig. Fram till 1952 hade tidpunkten för riksdagsval varit den 1–2 juli. Genom en lag 1955 bestämdes det att riksdagsval hålls den första söndagen i juli och följande dag. Genom en lagändring
1965 kom riksdagsvalet att hållas den tredje söndagen i mars och följande dag.
År 1990 ändrades lagen så att valdagen vid riksdagsval är den tredje söndagen
i mars.
Vid ståndslantdagen 1809 höll kejsaren sitt tal på franska och därefter lästes
det upp på svenska av generalguvernören. Också vid lantdagen 1863 höll kejsaren sitt tal på franska och tjänstemännen läste upp det på svenska och ﬁnska. Under autonomins tid höll generalguvernören sitt tal på ryska. Det lästes därefter
upp på ﬁnska och svenska. Talmannen höll sitt tal på ﬁnska och det lästes i sin
tur upp på ryska.
De ﬁnska och svenska avsnitten i talen varierar vid olika tider. Under självständighetens första decennier talade presidenten först på ﬁnska och sedan på
svenska och talmannen fortsatte först på ﬁnska och sedan på svenska. Längre
fram växlade talarna mellan ﬁnska och svenska avsnitt i sina tal och det är praxis än i dag. En del presidenter yttrade aldrig ett ord på svenska i sina öppningstal; i stället fogades en översättning till protokollet.
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Innehållet i öppningstalen har beskrivits med ämnesord, som har sammanställts till ett temaindex i slutet av publikationen. I indexet hänvisas det till respektive riksdagsöppning, inte till något visst tal eller någon viss passus i ett tal.
Där har också plockats in frågor som avviker från det sedvanliga innehållet i talen. De kan gälla antingen aktuella inrikes frågor eller världspolitiska händelser
eller fenomen i riksdagsarbetet. Ämnesorden motsvaras av begrepp som används
inom historieforskningen. Dessutom ﬁnns det ett personregister i publikationen.
I publikationen ingår fotograﬁer från riksdagens öppnande under olika tider.
Textversionen återﬁnns också i pdf-format på riksdagens webbplats. Redaktionen
är tacksam för respons via e-post, adress: biblioteket@riksdagen.ﬁ
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 28. päivänä 1809
keisari Aleksanteri I

Lantdagens öppnande den 28 mars 1809
kejsar Alexander I

Par les décrets de la Providence apellé à gouverner un peuple bon et loyal, j’ai desiré voir ses representans réunis autour de moi.
J’ai desiré vous voir pour vous donner une nouvelle preuve de mes intentions pour
le bien de votre patrie. J’ai promis de maintenir votre constitution, vos lois fondamentales; votre réunion ici vous garantit ma promesse.
Cette réunion fera époque dans votre existence politique; elle est destinée à affermir les noeuds qui vous attachent au nouvelle ordre de choses, à completer les droits
que le sort de la guerre m’a déférés par des droits plus chers à mon coeur, plus conformes à mes principes, ceux que donnent les sentimens de l’amour et de l’affection.
Je vous ferai connoître mes dispositions sur les objets de votre assemblée. Vous y reconnoitrez facilement l’esprit qui me les a inspirés.
Que l’amour de la patrie, l’amour de l’ordre et une harmonie inalterable dans vos
vues, soient l’ame de vos délibérations et la bénédiction du ciel viendra descendre sur
vous pour diriger, pour éclairer vos travaux.
Genom Försynens skickelse kallad att regera ett godt och laglydigt folk, har jag
önskat se dess fullmäktige församlade omkring mig.
Jag har önskat se Eder för att gifva Eder ett nytt vittnesbörd om mina syftemål för Edert fäderneslands välfärd. Jag har lofvat att vidmakthålla Eder författning, Edra grundlagar; Edert inkallande härtill utgör en borgen för mitt löfte.
Detta ständermöte skall blifva utgångspunkten för Eder politiska tillvaro; det
är afsedt att stärka de band, som fästa Eder vid sakernas nya ordning; att förfullständiga de rättigheter, som krigslyckan tilldelat Mig, genom rättigheter, dyrbarare för mitt hjärta, mera öfverensstämmande med mina grundsatser, härledande sig från kärlekens och tillgifvenhetens känslor.
Jag skall gifva Eder tillkänna mina afsikter angående föremålen för Edert
sammanträde. I skolen däruti igenﬁnna den ande, som ingifvit Mig dem.
Må kärleken till fäderneslandet, kärleken till ordningen och en orubblig öfverensstämmelse i åsikter besjäla Edra öfverläggningar och himlens välsignelse
skall beskäras Eder för att leda, upplysa Edra värf.
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Sallimuksen tahdosta kutsuttuna hallitsemaan hyvää ja lainkuuliaista kansaa,
olen tahtonut nähdä sen valtuutetut kokoontuneina ympärilleni.
Olen tahtonut nähdä Teidät antaakseni Teille uuden todistuksen tarkoituksistani Teidän isänmaanne menestykseksi. Olen luvannut voimassa pitää Teidän
valtiomuotonne, Teidän perustuslakinne; Teidän kokouksenne täällä on Teille
takeena lupaukseni täyttämisestä.
Tämä säätykokous on oleva alkuna Teidän valtiolliselle olemassaolollenne;
sen tarkoituksena on lujittaa niitä siteitä, jotka kiinnittävät Teidän asiain uuteen
järjestykseen; täydentää niitä oikeuksia, jotka sotaonni on Minulle suonut, toisilla sydämelleni kalliimmilla periaatteideni kanssa sopusoituisemmilla, rakkauden ja kiintymyksen tunteista johtuvilla oikeuksilla.
Minä olen Teille ilmaiseva aikeeni Teidän kokouksenne käsiteltäviin asioihin
nähden. Te olette niissä näkevät saman hengen, joka on ne johtanut mieleeni.
Elähyttäköön rakkaus isänmaahan, rakkaus oikeuteen ja järkkymätön mielipiteiden sopusointu Teidän keskustelujanne, ja taivas on suova Teille siunauksensa johtamaan ja valistamaan toimianne.
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 18. päivänä 1863
keisari Aleksanteri II

Lantdagens öppnande den 18 september 1863
kejsar Alexander II

Représentants du Grand-Duché de Finlande!
En Vous voyant réunis autour de Moi, Je suis heureux d’avoir pu accomplir Mes
voeux et vos espérances.
Mon attention s’est dès longtems porté sur un certain nombre de questions successivement soulevées et qui touchent aux intérêts les plut sérieux du pays. Elles sont
restées en suspens vu que leur solution demandoit la coopération des États. Des considérations majeures, dont l’appréciation M’est reservée, ne M’avoient pas permis de
réunir les représentants des quatre ordres du Grand-Duché durant les premières années de Mon règne. Néanmoins, J’ai pris à tems des mesures préparatoires pour arriver à ce but, et aujourd’hui que les circonstances ne sont plus de nature à motiver
un plus long ajournement, Je Vous ai convoqués, afin de Vous faire part, après avoir
préalablement entendu Mon Sénat de Finlande, des projets de loi de quelques affaires
administratives, dont Vous aurez à Vous occuper durant la session actuelle. Considérant leur gravité, Je les ai d’abord fait examiner par une commission, composée de
personnes investies de la confiance de la nation. La publicité accordée aux débats de
cette commission Vous à fait connoitre d’avance l’objet des vos délibérations et Vous
avez été à même d’approfondir ces projets de loi en con-sultant les opinions et les besoins du pays. Malgré leur nombre et leur importance il Vous sera en conséquence
possible d’en terminer l’examen définitif dans le délai fixe par la loi.
L’exposé financier qui Vous sera communiqué, Vous prouvera que les revenus de
l’État ont toujours suffi pour couvrir les dépenses courantes et que l’accroissement
considérable des impôts indirects, témoignage de la prospérité publique, a permis
d’appliquer des ressources plus étendues au développement matériel et moral du
pays.
J’ai autorisé le gouvernement du Grand-Duché à contracter des emprunts uniquement pour faire face aux besoins de la dernière guerre et pour couvrir les frais de
construction du chemin de fer entre Helsingfors et Tavastehus.
Le compte rendu de l’emploi de ces emprunts, qui Vous sera également communiqué, Vous fera voir que les revenus actuels de l’État suffisent pour amortir cette
dette avec ses intérêts. Mon désir est toutefois qu’à l’avenir aucun nouvel emprunt
ne soit fait sans la participation des États du Grand-Duché, à moins qu’une invasion inopinée de l’ennemi ou quelque autre malheur public imprévu ne Nous en fasse une nécessité.
Les nouvelles contributions que Je fais proposer à la Diète tendent à réaliser différentes mesures destinées à augmenter le bien-étre du pays et à faire prospérer l’en- 21 -
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seignement du peuple. C’est à Vous à décider de l’urgence et de l’étendue des ces mesures.
Plusieurs des stipulations des lois fondamentales du Grand-Duché ne sont plus
applicables à l’état des choses survenu depuis sa réunion à l’Empire; d’autres manquent de clarté et de précision. Désirant remédier à ces imperfections, Mon intention est de faire élaborer un projet de loi qui contiendra des explications et des supplémens à ces stipulations pour être soumis à l’examen des États lors de la prochaine
Diète, que Je pense convoquer dans trois ans. En maintenant le principe Monarchique constitutionel inhérent aux moeurs du peuple Finlandois et dont toutes ses lois
et ses institutions portent le caractère, Je veux faire admettre dans ce projet un droit
plus étendu que celui que possèdent déjà les États quant au réglement de l’assiette
des impôts, ainsi que le droit de motion qu’ils ont anciennement possédé, Me reservant toutefois celui de prendre l’initiative dans toutes les questions qui touchent au
changement de la loi fondamentale.
Vous connoissez Mes sentimens et Mes voeux, pour le bonheur et la prospérité des peuples confiés à Ma sollicitude. Aucun de Mes actes n’a pu troubler l’entente qui doit régner entre le Souverain et la nation. Je désire que cette entente continue à être, comme par le passé, le gage des bons rapports qui M’unissent au brave
et loyal peuple Finlandois. Elle contribuera puissamment à la prospérité d’un pays
bien cher à Mon coeur et Me fournira un nouveau motif pour Vous rassembler périodiquement.
C’est à Vous, Représentants du Grand-Duché, à prouver, par la dignité, la modération et le calme de Vos discussions qu’entre les mains d’un peuple sage, décidé à
travailler, d’accord avec le Souverain, dans un esprit pratique au développement de
son bien-être, les institutions libérales loin d’être un danger, deviennent une garantie d’ordre et de prospérité.
Je déclare ouverte la présente Diète.
Representanter för Storfurstendömet Finland!
Då Jag ser eder härstädes församlade, känner Jag Mig lycklig, att hafva kunnat
uppfylla edra förhoppningar och Mina önskningar.
Länge har Min uppmärksamhet varit fästad vid ett antal i landets väl djupt ingripande frågor, hvilka efter hand blifvit väckte, men icke kunnat afgöras, emedan deras lösning beror af ständernas medverkan. Vigtiga statsskäl, dem Jag ensamt egt att bedömma, hafva under Mina första regeringsår hindrat Mig att sammankalla Storfurstendömets ständer. Men Jag har dock så tidigt låtit vidtaga förberedande åtgärder härtill, att Jag numera, då ingen tvingande anledning till uppskof föreﬁnnes, kunnat församla eder, för att, efter det Jag hört Min Senat för
Finland, förelägga eder de lagförslag och öfriga ärenden, hvilka skola utgöra föremål för edra öfverläggningar under denna landtdag.
Med afseende fästadt på dessa frågors stora vigt, har Jag låtit dem på förhand
granskas af män, dertill utsedde af landets förtroende. Den offentlighet, som gifvits åt denna församlings förhandlingar, har beredt eder tillfälle att på förhand
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lära känna ämnena för edra öfverläggningar och att öfvertänka dem, rådförande
eder med nationens åsigter och behof. I följd häraf bör det blifva eder möjligt,
att oaktadt frågornas omfattning och betydenhet afsluta edra arbeten inom den af
grundlagen för ständernas sammanvaro föreskrifna tid.
Af de redogörelser rörande landets drätsel, Jag vill låta åt eder öfverlemna,
skolen i ﬁnna, att statsverkets inkomster alltid varit tillräcklige för de löpande utgifternas betäckande, samt att en betydlig tillvext i de indirekta statsinkomsterna, som förmånligt vittnar för landets stigande välstånd, tillåtit allt större anslag
användas till främjande af dess andliga och materiela intressen.
Endast till bestridande af krigskostnaderne åren 1855 och 1856 samt till bekostande af jernvägen mellan Helsingfors och Tavastehus har Jag tillåtit Storfurstendömets styrelse att upptaga statslån. Äfven rörande dessa skall en redogörelse eder föreläggas, som utvisar, att ränta och amortissement för desamma kunna af statsverkets närvarande tillgångar bestridas. Min vilja är dock, att framdeles intet statslån må utan Storfurstendömets ständers medverkan upptagas, så
framt icke plötsligt ﬁendtligt anfall eller annan oförutsedd allmän olycka skulle
göra sådant oundgängligen nödvändigt.
De nya anslag, Jag vid denna landtdag af eder begär, afse också endast nya åtgärder för den allmänna bildningens och välståndets höjande. Åt eder öfverlemnar Jag, att fritt afgöra öfver dessa åtgärders lämplighet och omfång.
Flere stadganden i Storfurstendömets grundlagar äro icke mera tillämplige på
de förhållanden, som genom dess förening med Kejsarriket inträdt; andra sakna
nödig tydlighet och bestämdhet. Då Jag önskar se dessa brister afhjelpta, skall
Jag låta uppgöra förslag till särskilda förklaringar och tillägg till desamma, att
ständernas pröfning föreläggas vid nästa landtdag, hvilken Jag har för afsigt att
sammankalla efter tre år. Fasthållande de konstitutionelt monarkiska grundsatser, som uppbäras af Finska folkets öfvertygelser samt äro sammanvuxna med
landets lagar och institutioner, vill Jag genom sagde förslag ytterligare utsträcka
den rätt till sjelfbeskattning, ständerna nu grundlagsenligt ega, äfvensom återgifva ständerna den motionsrätt, dem af ålder tillhört, förbehållande Mig likväl
initiativet i grundlagsfrågor.
I kännen Mina tänkesätt och Mina välönskningar för de folks lycka och välgång, som Försynen förtrott åt Min omsorg. Ingen handling från Min sida kan
hafva stört det förtroende, som bör ega rum emellan Regent och folk. Måtte detta förtroende emellan Mig och det redbara och trogna Finska folket, framdeles
som hitintills, utgöra den säkra föreningslänken oss emellan. Den skall då kraftigt bidraga, att befordra detta folks lycka, som för Mitt hjerta alltid förblir dyrbar, samt gifva Mig en ytterligare anledning att sammankalla eder till periodiskt
återkommande landtdagar.
Det tillhör eder, representanter för Storfurstendömet, att genom värdighet,
hofsamhet och lugn i edra öfverläggningar ådagalägga, att fria institutioner icke
medföra någon våda för det folk, som med praktiskt förstånd arbetar på utvecklingen af sin välfärd.
Jag förklarar härmed den utlysta landtdagen öppnad.
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Suomen Suuriruhtinanmaan Edusmiehet!
Nähdessäni teidät tässä kokountuneina tunnen Minä Itseni onnelliseksi, että olen
woinut täyttää teidän toiwotuksenne ja omat mieli-haluni.
Kauan olen Minä tarkastanut useampia, maan parasta sywälti koskevia kysymyksiä, jotka aika ajasta owat ilmautuneet, waan joita ei ole woitu päättää sen
tähden, että waltio-säätyjen osallisuus on niiden ratkaisemiseen tarpeellinen.
Tärkeät waltiolliset syyt, jotka Minun yksinäni on tullut arwostella, owat ensimäisinä hallitus-wuosina estäneet Minun kutsumasta Suurruhtinanmaan säädyt
kokoon. Waan Minä olen kuitenkin niin warhain käskenyt toimittaa walmistuksia tätä warten, että nyt, kun pakoittawia syitä ylöslykkäämiseen ei enää löydy,
olen woinut teidät kutsua kokoon ja, kuultuani Suomen Senaattini, teille esitellä ne lainehdotukset ja muut asiat, jotka näillä waltio-päivillä tulewat olemaan
keskustelustenne aineina.
Näiden kysymysten suuren painon tähden olen Minä ne edeltä-päin antanut
tutkia miehiltä, jotka maan luottamus siihen walitsi. Se julkisuus, joka tämän
kokouksen neuwoitteluksille annettiin, on teille saattanut tilaisuuden jo edeltäkäsin tulla tuntemaan keskustelustenne aineet ja miettimään, mitä kansan mieliala ja tarpeet niissä waatii. Sen tähden on se olewa mahdollista, waikka kysymykset ovat laweat ja painawat, että woitte työnne päättää perustus-laissa säätyjen koossa-ololle määrätyn ajan sisään.
Niistä maan waltio-waroja koskewista tili-kirjoista, jotka Minun käskystäni saatte wastaan-ottaa, tulette tuntemaan, että waltion tulot aina owat riittäneet juoksevien waltio-maksujen suorittamiseksi ja että tilapäisten tulojen runsas eneneminen, joka edullisesti todistaa maan nousewata warallisuutta, on hallitukselle antanut tilaisuuden wuosi wuodelta käyttää aina isompia waroja maan
hengellisten ja aineellisten etujen waurastamiseksi.
Ainoastaan wuosien 1855 ja 1856 sota-kulunkien maksamiseen kuin myös
Helsingin kaupungin ja Hämeenlinnan wälisen rauta-tien kustantamiseen olen
Minä suonut Suurruhtinanmaan hallituksen ottaa waltio-lainoja. Näistäkin on
teidän eteenne pantawa tili, joka osoittaa, että niiden kaswut ja kuoletus woidaan
suorittaa waltion nykyisistä waroista. Tahtoni on kuitenkin, ett’ei wast’edes waltio-lainaa oteta ilman Suurruhtinanmaan säätyjen osallisuudetta, ell’ei wihollisen äkillinen karkaus tahi joku muu odottamatoin yleinen onnettomuus sitä tekisi wälttämättömän tarpeelliseksi.
Ne uudet raha-määräykset, joihin Minä näillä waltio-päiwillä pyydän teidän
suostumaan, tarkoittawatkin ainoastaan uusia toimia yhteisen siwistyksen ja
warallisuuden korottamiseksi. Teidän wapaasti päättääksenne jätän Minä näiden toimien soweliaisuuden ja laweuden.
Useat säännöt Suurruhtinanmaan perustus-laeista eiwät enää ole sopiwat niissä suhteissa, jotka sen yhdistys Keisarikunnan kanssa on synnyttänyt; toisissa
taas ei ole tarpeellista selkeyttä ja wakawuuta. Haluten saada nämä puutteet autetuiksi tahdon Minä walmistuttaa selitysten ja lisäysten ehdotuksia erinäisiin
kohtiin perustus-laeissa, pantawiksi säätyjen tutkinnon alle tulewilla waltiopäiwillä, jotka Minä aion kolmen wuoden kuluttua kutsua kokoon. Pysy-wä sen
perustuslaillisesti rajoitetun ruhtina-wallan pohjalla, jota Suomen kansan mieli-ala suosii ja joka on kaswanut maan lakien ja laitosten kanssa yhteen, tahdon
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Minä mainituilla ehdotuksilla laajentaa sen itseweroitus-oikeuden, joka säädyillä perustuslakia myöten nyt on, kuin myös antaa säädyille takaisin sen ehdotusoikeuden waltio-päiwillä, joka heillä wanhastaan on ollut, kuitenkin pidättäen
ainoastaan Itselleni oikeuden nostaa kysymystä perustuslakien muuttamisesta.
Te tunnette minun ajatus-laatuni ja kuinka rakas Minulle niiden kansojen onni ja menestys on, jotka Luoja on uskonut Minon huolen-pitooni. Ei mitkään teot
Minun puoleltani ole saattaneet hämmentää sitä luottamusta, joka on wälttämätöin Hallitsijan ja kansan kesken. Olkoon tämä luottamus Minun ja Suomen rehellisen sekä uskollisen kansan wälillä, tästä lähtien niin kuin tähänki asti, sinä
lujana siteenä, joka meidät yhdistää. Se on sitten woimallisesti auttawa onnellisuuden kartuttamista tässä kansassa, joka Minun sydämelleni aina pysyy kallisna, ja se on antawa Minulle uutta syytä kutsua teitä määrä-ajoittain kokountuville waltio-päiwille.
Teidän tulee, Suurruhtinanmaan edusmiehet, arwoisuudella, kohtuudella ja
wakaisuudella keskusteluksissanne osoittaa, että wapaat walta-menot eiwät saata mitään waaraa sille kansalle, joka käytännöllisellä järjellä harrastaa menestyksensä lisääntymistä.
Minä julistan tämän kautta kokoonkutsutut waltio-päiwät awatuiksi.
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Kansanedustajat poistuvat 25.5.1907 valtiopäivien avajaisjumalanpalveluksesta
Nikolainkirkosta, nykyisestä Helsingin tuomiokirkosta.
Lantdagsmännen lämnar Nikolajkyrkan, nuvarande Helsingfors domkyrka, efter lantdagens öppningsgudstjänst den 25 maj 1907.

Avajaiskulkue matkalla Senaatintorin poikki valtiopäivien avajaisiin keisarilliseen linnaan.
Öppningsprocessionen tågar över Senatstorget till öppningen av lantdagen i kejserliga slottet.
Kuvat / Foton: Signe Brander/Helsingin kaupunginmuseo
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Valtiopäivien avajaiset toukokuun 25. päivänä 1907
hallitsijan puolesta kenraalikuvernööri Gerard – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 25 maj 1907
å monarkens vägnar generalguvernör Gerard – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Suomen kansan edustajat!
Julistuskirjani mukaan lokakuun 22 (marraskuun 4) päivältä 1905 Suomen Suuriruhtinaanmaassa on julkaistu uusi Valtiopäiväjärjestys ynnä uusi Vaalilaki, joiden nojalla ensimmäiset lakimääräiset Valtiopäivät nyt avataan.
Tervehtien teitä Suomen kansan valitsemina, odotan teiltä hyödyllistä työtä
ja väsymätöntä velvollisuuksienne täyttämistä; toivon menestyksellisen toimintanne vakaannuttavan ne periaatteet, joita on pantu toteutuneen uudistuksen perustaksi.
Ehdotuksia uusiksi, kansallisen elämän eri puoliin ulottuviksi laeiksi annetaan teidän harkittavaksenne osaksi nyt, osaksi myöhemmin edustajatoimenne
kestäessä.
Rukoillen Korkeimman siunausta teille ja teidän työllenne, julistan Minä Valtiopäivät avatuiksi.
NIKOLAI.

Tämän perästä puhemies ilmitoi kenraalikuvernöörille eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle seuraavassa suomeksi lukemassaan puheessa:
Teidän Ylhäisyytenne!
Armollinen julistuskirja 4 päivältä marraskuuta 1905 on merkkikäänne Suomen
kansan vaiheissa. Se poisti vieraan hallitusjärjestelmän; se on lähtökohtana uudelle kehitysjaksolle. Siinä lausuttiin myös uuden eduskunnan syntysanat. Riemulla on kansa tervehtinyt tätä uudistusta, jonka kautta kaikille Suomen kansalaisille, miehille ja naisille, on suotu yhtäläinen vaikutusvalta Kansaneduskunnan kokoonpanoon.
Hallitsijansa kutsumuksesta kokoontuu Suomen eduskunta nyt ensi kerran
1906 vuoden Valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Se työ, minkä yhteiskunnan kaikkien kerrosten lähettämät edustajat suorittavat, on parhaiten saavuttava kansan
luottamuksen. Samoin on edustajain yhteistoiminta omiansa tasoittamaan eriävät mielipiteet sekä saattamaan kansalaiset keskinäiseen ymmärtämykseen. Ja
ennen kaikkea johtavat tähän toivottuun tulokseen toimenpiteet vähäväkisten
taloudellisen tilan parantamiseksi ja henkiseksi kohottamiseksi, minkä edus- 27 -
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kunta tuntee yhdeksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistään.
Samalla kun Suomen kansa uuden eduskunnan työstä odottaa suotuisia tuloksia, samalla se myöskin vakaasti luottaa siihen, että ne ylevät periaatteet:
Suomen oikeuden arvossa pitäminen ja Suomen kansan perustuslaissa säädettyjen oikeuksien kehittäminen, jotka Keisarillinen Majesteetti marraskuun mannifestissa on julistanut, tulevat toteutumaan niilläkin aloilla, missä se tähän asti ei ole tapahtunut.
Suomen kansan ylimpänä toivona on omistautua sivistystehtävänsä suorittamiseen ja kansallisen olemassaolonsa voimassapitämiseen, ja tämän toiminnan
varmimpana turvana se pitää Suomen sisällistä itsenäisyyttä.
Suomen eduskunta pyytää minun kauttani Teidän Ylhäisyytenne saattamaan
nämät alamaisen kunnioituksen ja uskollisuuden tunteet Hänen Keisarillisen
Majesteettinsa Suomen Suuriruhtinaan tietoon.

Generalguvernör:
Representanter för ﬁnska folket!
Jämlikt Mitt Manifest af den 22 oktober (4 november) 1905 har för Storfurstendömet Finland utfärdats ny landtdagsordning samt ny vallag, på grund af hvilka
första lagtima landtdag nu öppnas.
I det Jag hälsar eder, såsom det ﬁnska folkets valde, emotser Jag af eder fruktbringande arbete och oförtrutet fullgörande af edra åligganden; Jag hoppas att
en framgångsrik verksamhet af eder skall befästa de principer, som lagts till
grund för den fullbordade reformen.
Förslag till nya lagar, berörande olika sidor i nationens lif, skola dels nu, dels
senare, under den tid edra mandat vara, till eder pröfning öfverlämnas.
Nedkallande den Högstes välsignelse öfver eder och edert arbete, förklarar
Jag landtdagen öppnad.
NIKOLAI.

Landtdagens talman frambar landtdagens undersåtliga vördnad med följande
på ﬁnska språket upplästa tal:
Eders Excellens!
Nådiga Manifestet af den 4 november 1905 utgör en märkelig vändpunkt i det
ﬁnska folkets öden. Därigenom afskaffades det främmande regeringssystemet;
det utgör en utgångspunkt för en ny utvecklingsperiod. Däri uttalades äfven den
nya landtdagens ursprungsord. Befolkningen har med glädje hälsat denna reform, som tillförsäkrat alla ﬁnska medborgare, män och kvinnor, ett lika inﬂytande på folkrepresentationens sammansättning.
På Monarkens kallelse sammanträder den ﬁnska landtdagen nu första gången enligt landtdagsordningen af år 1906. Ett arbete, som utföres af representanter för samhällets alla lager, skall bäst tillvinna sig folkets förtroende. Likaså är
ett samarbete representanterna emellan bäst egnadt att utjämna meningsskiljaktigheterna samt att bringa medborgarena till ömsesidig förståelse. Och framför

- 28 -

1907

allt leda till detta önskade resultat åtgärderna för förbättrande af de mindre bemedlades ekonomiska ställning och andliga förkofran, hvilket landtdagen fattar
som en af sina allra viktigaste uppgifter.
Jämte det Finlands folk af den nya representationens arbete väntar sig gynnsamma resultat, hyser det ett uppriktigt förtroende för att de upphöjda grundsatser: respekterandet af Finlands rätt och utvecklandet af de i ﬁnska folkets grundlagar tillförsäkrade rättigheterna, som Hans Kejserliga Majestät i novembermanifestet förkunnat, komma att förverkligas äfven på de områden, där detta intill nu icke varit fallet.
Finska folkets högsta önskan är att egna sig åt förverkligandet af sin kulturuppgift och vidmakthållandet af sin nationella tillvaro, och det säkraste stödet
för denna verksamhet ser det i Finlands inre själfständighet.
Finlands landtdag anhåller genom mig, att eders excellens behagade framföra dessa känslor af underdånig vördnad och trohet för Hans Majestät Kejsaren,
Finlands Storfurste.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 12. päivänä 1908
kenraalikuvernööri Gerard – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 12 februari 1908
generalguvernör Gerard – talman Svinhufvud

Tämän jälkeen kenraalikuvernööri Hänen Majesteettinsa nimessä tervehti eduskuntaa, toivotti Jumalan siunausta sen työlle ja julisti valtiopäivät
avatuiksi.
Tämän perästä puhemies ilmitoi kenraalikuvernöörille eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle seuraavassa suomeksi lukemassaan puheessa:
Suomen uusi eduskunta kokoontuu nyt toisille valtiopäivillensä ryhtyäksensä
vastuunalaiseen tehtäväänsä. Ensi sijassa on eduskunta omistava työnsä sille annettavien tärkeiden uudistusehdotusten käsittelemiseen. Näiden uudistusten toteuttamista Suomen kansa hartaasti odottaa ja toivoo niiden edistävän sisällisten
olojemme rauhallista kehitystä.
Sen jälkeen kun eduskunta viime syksynä hajaantui, on sattunut tapauksia,
jotka suuresti ovat huolestuttaneet kansaamme. Niinpä on erääseen maamme
korkeimmista viroista, vieläpä laeistamme poikkeavalla tavalla, nimitetty mies,
joka tehokkaasti on ottanut osaa sen järjestelmän toimeenpanemiseen, minkä
Keisari ja Suuriruhtinas jalomielisesti 4 p:nä marraskuuta 1905 antamallaan
manifestilla lopetti. Muutamissa keisarikunnan valtiollisissa piireissä on Suomea vastaan esiintuotu syytöksiä, jyrkästi totuudesta poikkeavia, ja niiden nojalla tehty vaatimuksia maamme valtiollisen aseman ja yhteiskuntajärjestyksen
järkyttämiseksi. Yhtä perusteettomia kuin nuo syytökset ovat, yhtä selvästi niihin nojautuvat vaatimukset toteutettuina tuottaisivat maallemme turmion.
Suomen kansa on aina ollut valmis täyttämään velvollisuutensa valtakuntaa
kohtaan, josta kulunut satavuotinen ajanjakso on todistajana. Mutta se on myöskin tietoinen siitä, että sen isiltä peritty ja hallitsijain vahvistama oikeusjärjestys on välttämätön ehto sen sisällisen kehityksen häiritsemättömälle kululle. Ja
Suomen kansa luottaa siihen, että se edelleen on saapa sen suojassa elää.
Suomen eduskunnan puolesta esilletuon eduskunnan alamaisen kunnioituksen ja uskollisuuden Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa, Suomen Suuriruhtinaalle.
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Sedan samtliga närvarande intagit sina platser, hälsar generalguvernören
folkrepresentanterna å Hans Majestäts vägnar, nedkallar Guds välsignelse öfver deras arbete och förklarar landtdagen öppnad.
Härefter frambär talmannen inför generalguvernören landtdagens undersåtliga vördnad gentemot Hans Majestät Kejsaren och Storfursten
genom följande på ﬁnska upplästa tal:
Finlands nya folkrepresentation sammanträder nu till sin andra landtdag för att
skrida till sitt ansvarsfulla värf. Främst skall landtdagen ägna sitt arbete åt behandlingen af de viktiga reformförslag, som komma att öfverlämnas till densamma. Det ﬁnska folket önskar liﬂigt, att dessa reformer skola förverkligas,
samt hoppas, att de skola befrämja den fredliga utvecklingen af våra inre förhållanden.
Efter det landtdagen sistlidne höst hemförlofvades hafva händelser timat,
hvilka väckt djup misstämning hos vårt folk. Sålunda har till ett af de högsta
ämbetena i landet och därtill i en från våra lagar afvikande ordning utnämnts en
man, som tagit en verksam del i genomförandet af den regim, som af Kejsaren
och Storfursten genom manifestet af den 4 november 1905 högsinnadt upphäfdes. Inom några politiska kretsar i kejsardömet har mot Finland framkastats
från sanningen skarpt afvikande beskyllningar och i stöd af dessa hafva yrkanden framställts i syfte att rubba vårt lands politiska ställning och samhällsskick.
Lika grundlösa som dessa beskyllningar äro, lika tydligt är att förverkligandet
af de på desamma grundade yrkandena skulle lända vårt land till fördärf.
Det ﬁnska folket har städse beredvilligt fullgjort sina skyldigheter gentemot
riket, hvarom de gångna hundra åren bära vittne. Men det är äfven medvetet om
att dess fäderneärfda och af monarkerna stadfästa rättsordning är ett oeftergifligt villkor för en ostörd fortgång af dess inre utveckling. Och det ﬁnska folket
förlitar sig därpå, att det äfven framgent skall få lefva i hägnet af denna rättsordning.
På Finlands landtdags vägnar frambär jag till Hans Kejserliga Majestät
Finlands Storfurste landtdagens underdåniga vördnad och trohet.
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Valtiopäivien avajaiset elokuun 5. päivänä 1908. II vp
hallitsijan puolesta kenraalikuvernööri Böckmann – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 5 augusti 1908. II rd
å monarkens vägnar generalguvernör Böckmann – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Suomen kansan edustajat.
Lähes sata vuotta on kulunut siitä, kun Suomen maa tuli Venäjän vallan yhteyteen. Sen mahtavassa suojassa on tämä maa sen ajan kuluessa saavuttanut melkoisen aineellisen ja henkisen kehityksen. Mutta Meidän suureksi suruksemme
ei yht’aikaa Suomen asujamissa ole kehittynyt solidaarisuuden tunne Venäjän
kansan kanssa, eikä tietoisuus niiden velvollisuuksien oikeudenmukaisuudesta,
jotka tällä maalla on Venäjän Keisarikunnan suhteen, jonka valtiuden alainen se
on.
Meidän käskystämme tämän vuoden helmikuun alussa avattujen valtiopäivien keskusteluissa esiintuotiin useasti lausuntoja, jotka ilmaisevat aivan väärää
käsitystä tämän maan asemasta Meidän Valtakunnassamme sekä niistä velvollisuuksista, jotka tämän aseman johdosta Suomenmaan asujamistolle kuuluvat.
Vihdoin on siinä valtiopäiväin päätöksessä, joka tehtiin istunnossa tämän vuoden maaliskuun 14 ja 15 päivän välisenä yönä, erittäin jyrkkä lausunto toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty Meidän Armollisesta tahdostamme.
Samalla kun hajoitimme valtiopäivät Me käskimme toimituttaa uudet vaalit
ja kokoonkutsua nykyiset lakimääräiset valtiopäivät.
Anoen Korkeimman siunausta Teidän alkaville töillenne, Me olemme varmasti vakuutetut, että niissä tulee vallitsemaan tietoisuus tämän maan ja koko
Venäjän etujen solidaarisuudesta.
Julistamme nämä lakimääräiset valtiopäivät avatuiksi.
NIKOLAI.

Tämän perästä eduskunnan puhemies, asessori P. E. Svinhufvud ilmitoi
kenraalikuvernöörille eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle seuraavassa suomeksi lukemassaan puheessa:
Teidän Ylhäisyytenne
Uusien vaalien jälkeen kokoontuu Suomen eduskunta perustuslakien mukaisesti
ottamaan osaa valtiotalouden järjestämiseen ja lainsäädäntöön sekä käyttämään
anomusoikeuttaan. Monet tärkeät uudistustoimet odottavat ratkaisuaan ja eduskunta on niille omistava vilpitöntä harrastusta ja uutteraa työtä.
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Kaiken edistyksemme edellytyksenä on, että se valtiollinen asema ja oma oikeusjärjestys, jonka turvissa Suomen kansa on saavuttanut aineellisen ja henkisen kehityksensä, pysyy eheänä voimassa.
Tämän aseman ja oikeusjärjestyksen kulmakiviä on myöskin Suomen oma
hallinto, Suomen asiain itsenäinen käsittely ynnä välitön esittely Hallitsijalle
suomalaisten miesten kautta. Jokainen toimenpide, joka sisältää poikkeuksen
tästä, täytyy käsittää Suomen oikeuden syrjäyttämiseksi ja on seurauksiltaan
turmiollinen. Senpä vuoksi ovat muutamat viimeaikaiset toimenpiteet kansassa
herättäneet vakavaa huolta. Kansan harras toivomus on, että perustuslain mukaiset olot tässä kohden saataisiin turvatuiksi. Siten vahvistuisi se luottamus,
jonka aina tulee vallita Hallitsijan ja kansan kesken.
Pyydän Teidän Ylhäisyyttänne esiintuomaan Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa Keisarille ja Suuriruhtinaalle eduskunnan alamaisen kunnioituksen ja
uskollisuuden tunteet.

Generalguvernör:
Representanter för ﬁnska folket!
Nära etthundra år hafva förﬂutit, sedan Finland ingick i det ryska väldets sammansättning. Under dess mäktiga hägn har detta land under sagda tid nått en betydande materiell och andlig utveckling. Men till Wår synnerliga sorg har känslan af befolkningens i Finland solidaritet med det ryska folket samt medvetandet
om rättmätigheten af de förpliktelser, som ankomma å detta land med afseende å Kejsardömet Ryssland, under hvars suveränitet det beﬁnner sig, icke jämsides utvecklats.
Under förhandlingarna å den landtdag, som på Wår befallning öppnades i
början af februari månad detta år, hafva upprepade gånger yttranden fällts, hvilka röja föreﬁntligheten af en alldeles skef uppfattning om detta lands ställning
inom Wårt rike och om de förpliktelser, hvilka på grund af denna ställning tillkomma Finlands befolkning. Slutligen har uti det beslut af landtdagen, som fattades vid sammanträdet natten emellan den 14 och 15 mars detta år, fått ingå ett
synnerligen skarpt uttalande om åtgärder, som vidtagits enligt Wår Nådiga vilja.
Jämte det Wi upplöste landtdagen, förordnade Wi om nya val och om sammankallande af denna lagtima landtdag.
Nedkallande den Högstes välsignelse öfver det arbete, som Eder förestår, hysa Wi den fasta tillförsikt, att detsamma skall genomträngas af medvetandet om
solidariteten af detta lands och hela Rysslands intressen. Wi förklara denna lagtima landtdag öppnad.
NIKOLAI.
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Därpå frambar landtdagens talman, hofrättsassessorn P. E. Svinhufvud inför
generalguvernören landtdagens undersåtliga vördnad gentemot Hans Majestät Kejsaren och Storfursten i följande på ﬁnska upplästa tal:
Eders Excellens!
Efter nyvalen sammanträder Finlands landtdag för att enligt grundlagarna deltaga i ordnandet af statshushållningen och lagstiftningen samt göra bruk af sin
petitionsrätt. Ett ﬂertal viktiga reformförslag vänta på sitt afgörande, och landtdagen skall egna desamma ett oskrymtadt intresse och idogt arbete.
Ett villkor för all vår utveckling är, att den politiska ställning och särskilda
rättsordning, i skydd af hvilka Finlands folk ernått sin materiella och andliga odling, förblifva gällande oförryckta.
Hörnstenar i denna särställning och rättsordning äro jämväl Finlands själfstyrelse och den själfständiga behandlingen af ﬁnska angelägenheter samt dessas direkta föredragning inför Monarken genom ﬁnska män. Hvarje åtgärd, som
innebär en afvikelse från denna ordning, måste uppfattas som ett åsidosättande af Finlands rätt, äfvensom fördärfbringande till sina påföljder. Därför hafva äfven särskilda åtgärder under senaste tid hos folket väckt allvarliga bekymmer. Folkets liﬂiga önskan är, att grundlagsenliga förhållanden i detta hänseende måtte befästas. Därigenom skulle det förtroende stärkas, hvilket städse bör
råda mellan Monark och folk.
Jag beder Eders Excellens till Hans Kejserliga Majestät, Kejsaren och Storfursten frambära uttrycken för landtdagens undersåtliga vördnad och trohet.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 18. päivänä 1909
kenraalikuvernööri Böckmann – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 18 februari 1909
generalguvernör Böckmann – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Hänen Majesteettinsa Keisari ja Suuriruhtinas on käskenyt minun nykyisiä valtiopäiviä avattaessa Hänen Korkeassa Nimessään ilmoittaa, että Hänen Majesteettinsa Keisari armollisimmasti tervehtää Valtiopäiväin jäseniä ja rukoilee Korkeimman siunausta heidän alkavalle työlleen. Hänen Majesteettinsa Korkeassa
Nimessä julistan minä nykyiset lakimääräiset Valtiopäivät avatuiksi.

Puhemiehen puhe oli näin kuuluva:
Teidän Ylhäisyytenne.
Suomen eduskunta ryhtyy työhönsä aikana, jolloin Suomen kansan mieltä synkistyttää tieto siitä, että Suomen asiain esittelyssä Korkealle Hallitsijallemme
edelleen noudatetaan järjestystä, joka on soveltumaton Suomen lakeihin ja käytännössä tuhoisa.
Luottaen siihen, että ne alamaiset esitykset, jotka eduskunta samoin kuin
Keisarillinen Suomen Senaatti jo ovat tästä järjestyksestä tehneet, eivät jää armollista huomiota vaille, pyytää Suomen eduskunta minun kauttani Teidän Ylhäisyytenne saattamaan eduskunnan alamaisen kunnioituksen ja uskollisuuden
tunteet Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
Hans Majestät Kejsaren och Storfursten har anbefallt mig att vid öppnandet af
innevarande landtdag i Hans Höga Namn meddela, att Hans Kejserliga Majestät
allernådigst hälsar landtdagens medlemmar och nedkallar den Allerhögstes välsignelse öfver deras förestående arbete. I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn
förklarar jag innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härefter frambar landtdagens talman P. E. Svinhufvud landtdagens undersåtliga vördnad gentemot Kejsaren och Storfursten i följande på ﬁnska framsagda tal:
Eders Excellens.
Finlands landtdag skrider till sitt arbete vid en tidpunkt, då det ﬁnska folkets
sinne fördystras af medvetandet om, att vid föredragningen af ﬁnska ärenden
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för vår Höge Monark fortfarande iakttages en ordning, som icke är öfverensstämmande med Finlands lagar och som i praktiken är fördärfbringande.
I förlitan därpå, att de underdåniga framställningar, hvilka landtdagen liksom kejserliga senaten för Finland redan gjort angående denna ordning, icke skola lämnas utan nådigt afseende, ber Finlands landtdag genom mig Eders Excellens till Hans Kejserliga Majestät Kejsaren och Storfursten frambära landtdagens känslor af undersåtlig vördnad och trohet.
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Valtiopäivien avajaiset kesäkuun 3. päivänä 1909. II vp
kenraalikuvernööri Böckmann – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 3 juni 1909. II rd
generalguvernör Böckmann – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Hänen Majesteettinsa Keisari ja Suuriruhtinas on käskenyt minun, nykyisiä valtiopäiviä avatessa, Hänen Korkeassa nimessään lausumaan, että Hänen Majesteettinsa armossa tervehtii eduskunnan jäseniä. Hänen Keisarillisen Majesteettinsa korkeassa nimessä julistan nykyiset varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Puhemiehen puhe oli näin kuuluva:
Teidän Ylhäisyytenne!
Uusien vaalien jälkeen Suomen eduskunta nyt kokoontuu täyttämään tärkeätä
perustuslainmukaista tehtäväänsä lujasti luottaen oikeuden voimaan ja pyytää
minun kauttani ilmituoda alamaisen kunnioituksensa ja uskollisuutensa Keisarilliselle Majesteetille Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
Hans Majestät Kejsaren och Storfursten har anbefallt mig att vid öppnandet af
innevarande landtdag i Hans Höga namn uttala, att Hans Majestät i nåder hälsar landtdagens medlemmar välkomna. I Hans Kejserliga Majestäts Höga namn
förklarar jag denna lagtima landtdag öppnad.

Talmannens tal var af följande lydelse:
Eders Excellens!
Efter nyvalen sammanträder Finlands landtdag för att fullgöra sin viktiga grundlagsenliga uppgift, i fast förlitan på det rättas makt, och anhåller att genom mig
få till Hans Kejserliga Majestät Kejsaren och Storfursten frambära uttrycken af
sin undersåtliga vördnad och trohet.

- 37 -

1910

Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 3. päivänä 1910
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 3 mars 1910
generalguvernör Seyn – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdän minä eduskunnan jäseniä ja julistan nykyiset varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Tähän eduskunnan puhemies vastasi suomeksi:
Eduskunnan puolesta ilmituon sen alamaisen kunnioituksen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag
landtdagens medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härå svarade landtdagens talman på ﬁnska språket:
Å landtdagens vägnar frambär jag till Hans Kejserliga Majestät Kejsaren och
Storfursten uttrycken för dess undersåtliga vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 16. päivänä 1910. Ylim. vp
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 16 september 1910. Urtima rd
generalguvernör Seyn – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Kaikkein korkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdän minä eduskunnan jäseniä ja julistan nykyiset ylimääräiset valtiopäivät avatuiksi.

Eduskunnan puhemies tämän jälkeen suomenkielellä lausui:
Eduskunnan puolesta ilmituon sen alamaisen kunnioituksen Hänen Keisarilliselle
Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Majestät Kejsarens höga namn hälsar jag
landtdagens medlemmar och förklarar innevarande urtima landtdag öppnad.

Landtdagens talman yttrade härefter på ﬁnska:
Å landtdagens vägnar frambär jag till Hans Kejserliga Majestät Kejsaren och
Storfursten uttrycken för dess undersåtliga vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1911
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 3 februari 1911
generalguvernör Seyn – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdän minä eduskunnan jäseniä ja julistan nykyiset varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies suomeksi lausui:
Eduskunnan puolesta ilmituon sen alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag
landtdagens medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härå svarade landtdagens talman på ﬁnska språket:
Å landtdagens vägnar frambär jag uttrycken för dess undersåtliga vördnad för
Hans Majestät Kejsaren och Storfursten.
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 4. päivänä 1912
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Svinhufvud

Lantdagens öppnande den 4 mars 1912
generalguvernör Seyn – talman Svinhufvud

Kenraalikuvernööri:
Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdin minä eduskunnan jäseniä ja julistan nämä varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies suomeksi lausui:
Suomen eduskunnan puolesta ilmituon sen alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarille ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag
landtdagens medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härå svarade landtdagens talman på ﬁnska språket:
Å landtdagens vägnar frambär jag uttrycken för dess undersåtliga vördnad för
Hans Majestät Kejsaren och Storfursten.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1913
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Tokoi

Lantdagens öppnande den 4 februari 1913
generalguvernör Seyn – talman Tokoi

Kenraalikuvernööri:
Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdin minä eduskunnan jäseniä ja julistan nämä varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies suomeksi lausui:
Teidän Ylhäisyytenne!
Eduskunnan puolesta ilmituon eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen Keisarilla ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag
landtdagens medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härå svarade landtdagens talman på ﬁnska språket:
Ers Excellens!
Å landtdagens vägnar frambär jag uttrycken för dess undersåtliga vördnad för
Hans Majestät Kejsaren och Storfursten.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1914
kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Ståhlberg

Lantdagens öppnande den 4 februari 1914
generalguvernör Seyn – talman Ståhlberg

Kenraalikuvernööri:
Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä tervehdän minä Suomen eduskunnan jäseniä ja julistan nämä varsinaiset
valtiopäivät avatuiksi.

Astuen esiin eduskunnan puhemies suomeksi lausui:
Teidän Ylhäisyytenne!
Suomen Eduskunnan puolesta ilmituon minä eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetillensa Keisarille, Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:
På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag
Finlands landtdags medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag
öppnad.

Landtdagens talman framträdde och yttrade på ﬁnska:
Ers Excellens!
Å landtdagens vägnar frambär jag uttrycken för dess undersåtliga vördnad för
Hans Majestät Kejsaren, Storfursten.
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Kenraalikuvernööri M. Stahovitsh ja puhemies Kullervo Manner avaamassa vuoden
1917 valtiopäiviä keisarillisen linnan valtaistuinsalissa kansanedustajien ympäröimänä.
Generalguvernör M. Stachovitj och talman Kullervo Manner öppnar 1917 års lantdag
i tronsalen på kejserliga slottet omgivna av lantdagsmännen.
Kuva / Foto: Eduskunta
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 11. päivänä 1917
kenraalikuvernööri Stahovitsh – puhemies Manner

Lantdagens öppnande den 11 april 1917
generalguvernör Stachovitj – talman Manner

Kenraalikuvernööri:
Arvoisat Suomen kansan edustajat.
Monien vuosien ja kahden hallituskauden jälkeen avaa tänään Suverenisen Venäjän edustaja, saatuaan siihen käskyn Venäjän Väliaikaiselta Hallitukselta, joka perustavaan kokoukseen asti on kaiken valtiovallan täydellinen haltija, Suomen Valtiopäivät sekä tervehtii Suuriruhtinaanmaan kansanedustajia vilpittömillä ystävyyden tunteilla ja iloisessa tietoisuudessa oikeudesta molempain kansain
omantunnon edessä.
Ei ollut kulunut viikkoakaan vallasta luopuneen viimeisen keisarin poistumisesta valtaistuimelta, kun itsevaltias kansa palautti suomalaiselle veljelleen
kaikki tälle valtiomuodon mukaan kuuluvat oikeudet, turvaten sille samalla
kaikki vapaan nykyaikaisen valtion kukoistukseen ja kasvamiseen tarpeelliset
edellytykset.
Maaliskuun 7/20 päivänä annettu julistuskirja on jo ilmoittanut Teille, että
Suomen lakien kanssa ristiriidassa olevista toimenpiteistä jäävät voimaan ainoastaan ne, jotka maailmansota on aiheuttanut, ja nekin vain siihen saakka, kunnes sota loppuu. Tätä aikaa ei kukaan maailmassa vielä voi määrätä, mutta minä vakuutan tässä kaikkien kuullen, että koko Venäjänmaa ynnä sen kanssa Väliaikainen Hallitus on varma Liittolaisten voitosta eikä salli toisin käyvän. Tässä mielessä tulemme me työskentelemään yhdessä Teidän kanssanne, ja Venäjän
valtiovalta on tyydyttävä kaikki Teidän oikeutetut toivomuksenne, hyvin muistaen, että keskinäisissä suhteissa oikeuteen perustuva liitto on vahvempi ja vankempi kuin voiman oikeus.
Vapaa Venäjän kansa ei tästedes milloinkaan ole loukkaava suomalaisten vapautta, koska se nyt ilolla tuntee, että vapaus on kaikkien kansojen oikeus, onni ja kunnia.
Julistan Valtiopäivät avatuiksi.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies suomeksi lausui:
Suomen eduskunta tervehtii kauttani vapautunutta Venäjää. Suomen kansa kunnioittaa syvästi Venäjän kansan laajoja kerroksia, jotka eivät sorron iestä itse siedä sekä antavat arvon ja oikeutuksen toisenkin kansan vapaudenrakkaudelle.
Samalla kuin Venäjä, on myöskin Suomi nyt tosiasiassa lakannut olemasta
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monarkinen maa. Tämä tosiasia tekee tarpeelliseksi, paitsi uuden kansanvaltaisemman hallitusmuodon säätämistä Suomessa niinkuin Venäjälläkin, myöskin sen, että maamme valtiollinen asema Venäjään nähden nyt lasketaan uudelle pohjalle. Kovasta kokemuksesta, sorrosta ja vainosta, osaksi venäläisen lainsäädännönkin vaikutuksesta, on kansaamme juurtunut se vakaumus, ettei Suomen valtiollinen asema ole turvattu. Maamme asema ei myöskään vastaa Suomen kansan kehityskantaa eikä tyydytä sen omintakeisen, Venäjän oloista suuresti eroavan kulttuurin ja edistyksen tarvetta. Suomenkin kansa tarvitsee, vapaana vapaan Venäjän rinnalla, oman paikkansa kansojen tulevassa pysyvässä
veljesliitossa.
Eduskunnan velvollisuutena nyt on, perustuslain mukaan, varjella ja puoltaa
Suomen vapautta. Mutta eduskunta pitää tärkeänä ja toivoo hartaasti, että kansamme vapauttaminen holhouksen alta tulisi täytetyksi ja turvatuksi tavalla, joka samalla takaa pysyväisen, sovinnollisen ja hedelmällisen vuorovaikutuksen
Venäjän kansan kanssa, niin ettei kansojemme veljellisiä välejä enää voisi vaino
ja väkivalta raadella eikä viha ja kateus myrkyttää.
Suomen lainsäädännön kehitystyö on pitkät ajat ollut kahleissa, suureksi vahingoksi ja kärsimykseksi ennen kaikkea maamme työtätekevälle kansalle. Nyt
on eduskunnan tahto ja toivo, että kansamme elämässä alkaa uusi, valoisampi
aika.

Generalguvernör:
Ärade representanter för ﬁnska folket.
Efter ﬂere års förlopp och sedan två regentskiften timat öppnar i dag det suveräna Rysslands representant på befallning av Dess Temporära Regering – innehavaren av statsmakten i dess helhet intill dess den konstituerande församlingen sammanträtt – Finlands lantdag samt hälsar Storfurstendömets folkrepresentanter med en uppriktig känsla av välvilja och i glatt medvetande om rättfärdighet inför de båda folkens samvete.
Knappt en vecka hade fortgått sedan den siste kejsaren efter sin tronavsägelse lämnat tronen, innan folket-självhärskaren återgav sin ﬁnske broder alla de rättigheter,
denne enligt konstitutionen åtnjutit, och tillförsäkrade honom alla de förutsättningar,
som i vår tid erfordras för en fri stats blomstring och utveckling.
Manifestet av den 7/20 mars har allaredan förkunnat Eder, att av de med ﬁnsk lag
icke överensstämmande förfoganden endast de, som föranletts av världskriget, skola
förbliva i kraft, och det blott intill dess kriget upphört. Denna tidpunkt kan ännu ingen på jorden bestämma, men vill jag högt försäkra, att jämte Temporära Regeringen
hela Ryssland är övertygat om de allierades seger och tillstädjer icke något annat slut.
För detta mål skola vi samfällt med Eder arbeta, och de ryska maktägande komma att
tillmötesgå alla Edra rättmätiga önskningsmål i våra inbördes förhållanden, väl ihågkommande att ett på rätten grundat förbund är starkare och fastare än maktens rätt.
Det fria ryska folket skall hädanefter aldrig söka göra intrång i ﬁnnarnas frihet,
alldenstund det nu med glädje känner, att friheten utgör alla folks rätt, lycka och sanna värde.
Jag förklarar lantdagen öppnad.
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Därefter yttrade lantdagens talman på ﬁnska:
Finlands lantdag hälsar genom mig det befriade Ryssland. Finlands folk värderar högt de omfattande lager av det ryska folket, vilka icke själva fördraga förtryckets ok samt skänka aktning och berättigande även åt ett annat folks kärlek
till frihet.
Liksom Ryssland har nu även Finland i själva verket upphört att vara ett monarkiskt land. Detta sakförhållande nödvändiggör, förutom stiftande i Finland
liksom även i Ryssland av en ny, mera demokratisk regeringsform, även, att vårt
lands statliga ställning till Ryssland nu fotas på ny grundval. Genom bitter erfarenhet, förtryck och förföljelse, delvis även under påverkan av rysk lagstiftning,
har hos vårt folk rotfäst sig övertygelsen, att Finlands statliga ställning icke är
tryggad. Vårt lands ställning motsvarar ej heller det ﬁnska folkets utvecklingsståndpunkt och tillfredsställer icke heller dess säregna, från ryska förhållanden
vitt skiljaktiga kultur och behov av utveckling. Även Finlands folk behöver, fritt
vid sidan av det fria Ryssland, sin egen plats i folkens kommande fasta brödraförbund.
Lantdagens plikt är nu att i överensstämmelse med grundlagarna skydda och
försvara Finlands frihet. Men lantdagen anser det vara av vikt och hoppas innerligt, att vårt folks frigörande från förmynderskap blir fullgjort och tryggat på ett
sätt, som på samma gång borgar för en bestående, försonlig och fruktbringande växelverkan med Rysslands folk, så att förföljelse och våld icke vidare måttte slita och hat och avund icke vidare förgifta de broderliga förhållandena mellan våra folk.
Det ﬁnska lagstiftningsarbetets utveckling har under långa tider varit slaget
i bojor, till stort men och lidande framför allt för vårt lands arbetande befolkning. Nu är det lantdagens vilja och hopp, att en ny, ljusare tid måtte gry i vårt
folks liv.
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Valtiopäivien avajaiset marraskuun 13. päivänä 1917. II vp
puhemies Lundson

Lantdagens öppnande den 13 november 1917. II rd
talman Lundson

Täysistunto marraskuun 12. päivänä 1917
Ilmoitusasiat:

Puhemies:
Kun valtiopäiväjärjestyksen 24 §:n määräyksiä valtiopäiväin avaamisesta voidaan nykyään ainoastaan osittain toteuttaa, ehdottaa puhemiehistö eduskunnan
päätettäväksi, että valtiopäivät avataan huomenna tiistaina tämän kuun 13 päivänä seuraavan ohjelman mukaan: 1:ksi pidetään valtiopäiväjärjestyksen 24 §:ssä
määrätty jumalanpalvelus; ja 2:ksi puhemies täysi-istunnossa toteaa, että valtiopäiväin avajaispäivänä on pidettävä tiistai marraskuun 13 päivä.

Puheenvuoron saatuaan lausuu Ed. Hänninen-Walpas:
Esitetty ehdotus on heinäkuun 18 päivänä hyväksytyn valtalain käytäntöön sovelluttamista. Minä mielihyvällä hyväksyn ehdotuksen.

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään.
Täysistunto marraskuun 13. päivänä 1917
Täysi-istuntoa jatketaan k:lo 2 i.p.

Puhemies:
Eduskunnan eilen tekemän päätöksen mukaisesti on minun ilmoitettava, että valtiopäiväin avajaispäivänä on pidettävä tiistai marraskuun 13 päivä.
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Plenum den 12 november 1917
Anmälningsärenden:

Talmannen:
Enär föreskrifterna i 24 § L.O. angående öppnandet av lantdagen för närvarande endast delvis kunna förverkligas, föreslår presidiet, att lantdagen ville besluta, att öppnandet sker i morgon, tisdagen den 13 i denna månad, i följande ordning: 1) förrättas den i 24 § L.O. föreskrivna gudstjänsten samt 2) talmannen
fastslår vid plenum, att tisdagen den 13 november bör anses vara dagen för lantdagens öppnande.

Efter en replik (Ptkrj. sid. 89) godkännes talmannens förslag.

Plenum den 13 november 1917
Plenum vidtager ånyo kl. 2 e.m.

Talmannen:
Enligt det av lantdagen i går fattade beslutet äger jag fastslå, att tisdagen den 13
november bör anses vara dagen för lantdagens öppnande.
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 28. päivänä 1918. Ylim. vp
valtionhoitaja Svinhufvud – puhemies Ingman

Lantdagens öppnande den 28 september 1918. Urtima rd
riksföreståndare Svinhufvud – talman Ingman

Suomen kansan edustajat!
Hallitus on kutsunut eduskunnan kokoon ylimääräisille valtiopäiville valitsemaan kuningassukua Suomen valtakunnalle. Koska uuden hallitusmuodon säätäminen kuitenkin olisi tärkeä ennenkuin vaaliin ryhdytään, on hallitus katsonut
velvollisuudekseen antaa eduskunnalle esityksen hallitusmuodosta. Eduskunnalla on siis suoritettavana erittäin painavat tehtävät. Saattamalla ne onnelliseen tulokseen eduskunta laskisi varman pohjan nuoren valtakuntamme olemukselle
ja vahvistaisi sen aseman sisään ja ulospäin. Eduskunnan työn onnistuminen on
sitäkin tähdellisempi, kun kansamme asema nykyisinä myrskyisinä aikoina on
vaikea ja vaaranalainen. Mutta vaikeudet ja vaarat eivät saa meitä pelottaa. Kansan oma kunto lopultakin ratkaisee sen kohtalon. Tietoisuus siitä antaa luottamusta tulevaisuuteen ja lisää vastuunalaisuuden tunnetta.
Toivoen menestystä eduskunnan työlle julistan täten valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Regeringen har kallat lantdagen till urtima möte för att välja konungahus för
landet. Enär det likväl vore av vikt, att ny regeringsform kunde antagas, innan
valet äger rum, har regeringen ansett det vara sin plikt att till lantdagen jämväl
överlämna proposition angående regeringsform. Lantdagen har sig sålunda förelagt uppgifter av utomordentlig betydelse. Genom att lösa dessa uppgifter skulle lantdagen lägga en säger grund för vårt unga rikets tillvaro och stärka dess
ställning såväl inåt som utåt. Ett lyckligt utförande av lantdagens arbete vore så
mycket mera av nöden, som vårt folk under nuvarande stormiga tider beﬁnner
sig i ett svårt och farligt läge. För faror och svårigheter få vi dock icke rädas. Ett
folks öde beror i sista hand av dess egen duglighet. Medvetandet härom är ägnat
att stärka tillförsikten till framtiden och öka ansvarskänslan.
I det jag önskar lantdagen framgång i dess arbete förklarar jag härmed lantdagen öppnad.

Puheeseen vastasi puhemies Ingman lausuen:
Kunnioitettu Herra Senaattori! Vapauden äsken saavuttanut kansamme elää yhä
suurten ratkaisujen aikaa. Mailmansodan verisistä melskeistä se tosin tähän asti
on säästynyt ja kansamme harras toivo on, että se edelleenkin mahtaisi varjeltua
niihin joutumasta. Mutta mailmansodan nostamat mainingit vyöryvät voimak- 50 -
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kaina lähimmässä läheisyydessämme. Sisäiset olomme eivät vielä ole voineet
saavuttaa riittävää lujuutta. Valitettavat ilmiöt osoittavat, että kauan maassamme vallinnut laittomuuden järjestelmä ja tunnoton kiihotus yhä kantavat hedelmiä lain rikkomisissa, velvollisuudentunnon heikkoudessa, isänmaan yhteisestä
edusta välinpitämättömässä hajanaisuudessa ja omanvoitonpyynnissä, josta varsinkin vähävaraiset kansanainekset raskaasti kärsivät. Tällaisissa oloissa tulee
eduskunnan työ erityisen vastuunalaiseksi. Eduskunnan tulisi olla se vartiotorni, josta sanalla ja teolla oikeat, kirkkaat merkit annetaan vaarojen ympäröimälle kansalle. Eduskunnan on omalla työllään laskettava se vankka perustus, jolle tulevatkin sukupolvet voivat kansamme onnen ja menestyksen rakentaa. Tällainen työ edellyttää palavaa isänmaanrakkautta kaikissa, joiden korkeaksi tehtäväksi se on suotu. Erityisesti eduskunnan työ menestyäkseen sen ohessa vaatii, että se tässä hengessä tapahtuu kiinteässä yhteistoiminnassa maan hallituksen kanssa. Siitä, että tämä nytkin on oleva mahdollista, että suurta yhteistä työtä voidaan tehdä täysin avomielisesti ja luottamuksellisesti, olette Te, Herra Senaattori, hallituksen esimiehenä varmana takeena. Lausun Teille julki eduskunnan kunnioituksen tunteet.

Talet besvaras av talmannen Ingman, som på ﬁnska yttrar:
Ärade herr senator!
Vårt folk, som nyss vunnit sin frihet, står fortfarande inför stora avgöranden.
Det har visserligen förskonats från världskrigets blodiga gny och vårt folks varma förhoppning är att det allt framgent måtte bevaras från att indragas i detsamma, men de dyningar världskriget upprört, rulla mäktiga i vårt närmaste grannskap.
Våra inre förhållanden hava icke ännu kunnat vinna tillräcklig fasthet.
Beklagliga företeelser ådagalägga, att det hos oss länge vidmakthållna systemet
av laglöshet ävensom en samvetslös upphetsning förfarande bära frukt i form av
lagbrott och svaghet i pliktkänsla, i en söndring, som alstrar likgiltighet för fosterlandets gemensamma bästa, och i en hänsynslös strävan efter egen vinning,
vilken medfört tunga lidanden särskilt för de obemedlade. Under sådana förhållanden gestaltar sig lantdagsarbetet synnerligen ansvarsfullt. Lantdagen bör vara det vakttorn, från vilket i ord och gärning rätta, klara signaler givas åt ett av
faror omgivet folk. Lantdagen bör med sitt eget arbete lägga den fasta grund,
på vilken även kommande släkten kunna bygga vårt folks lycka och framgång.
Ett sådant arbete förutsätter en brinnande fosterlandskärlek hos alla, vilka fått
sig denna höga uppgift förelagd. Särskilt måste lantdagens arbete för att vinna
framgång ske i fast samverkan med landets regering. Att detta även nu skall vara möjligt, att det stora gemensamma arbetet skall kunna utföras fullt öppet och
förtroendefullt, därför borgar Ni, herr senator, såsom regeringens främste man
tillfullo.
Jag frambär härmed till Eder uttrycken av lantdagens vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset marraskuun 8. päivänä 1918
valtionhoitaja Svinhufvud – puhemies Nevanlinna

Lantdagens öppnande den 8 november 1918
riksföreståndare Svinhufvud – talman Nevanlinna

Arvoisat Suomen kansan Edustajat!
Eduskunta kokoontuu aikana, jolloin maailman sota lähenee loppuansa, hartaasti
kaivattu rauha siintää jo ihmiskunnalle. Ainoastaan idän anarkia, joka sodan jäljissä uhkaa levitä länteen, on edelleen vaarana kaikelle yhteiskuntajärjestykselle. Mutta toivokaamme, että tuo vaara ei pääse häiritsevästi vaikuttamaan maamme oloihin eikä eduskunnan tärkeään työhön. Viime varsinaisilta valtiopäiviltä
jäivät kesken käsittelemättä useat hallituksen esitykset, kuten painolaista, yhdistyslaista, muutoksista kunnallislakeihin y.m. Eduskunta saa nyt 22 päivänä viime lokakuuta annetun lain nojalla jatkaa kaikkien näiden esitysten käsittelyä, ja
hallitus odottaa, että eduskunta sen tekee ilman eri alotteita hallituksen puolelta.
Erinäisistä muista uudistuksista, kuten sotalaitoksen järjestämisestä ja oppivelvollisuudesta tulee hallitus jättämään esityksiä eduskunnalle, joka myöskin saa
käsitelläkseen tämän vuoden tulo- ja menoarvion sekä esityksiä uusista veroista.
Varsin runsas työmäärä on siis eduskunnalla edessänsä, mutta alttiutta työhön ja
kykyä siihen ei tulle arvoisilta edustajilta puuttumaan.
Toivottaen eduskunnalle menestystä sen vastuunalaisessa tehtävässä julistan
valtiopäivät avatuiksi.
Ärade representanter för Finlands folk!
Lantdagen sammanträder å en tid, då världskriget nalkas sitt slut; den innerligt
efterlängtade freden är redan skönjbar för mänskligheten. Endast österns anarki, som i krigets fotspår hotar att utbreda sig åt väster, utgör alltjämt en fara för
all samhällsordning. Må vi dock hoppas, att denna fara icke inverkar störande på förhållandena i vårt land och lantdagens viktiga värv. Vid senaste lagtima lantdag blevo ﬂere av regeringens propositioner, såsom den angående tryckfrihetslag, angående lag om föreningar, om ändring av kommunallagarna m.ﬂ.
icke slutbehandlade. Lantdagen kan nu i stöd av lagen av den 22 sistlidne oktober till fortsatt behandling upptaga alla dessa propositioner, och regeringen
emotser, att lantdagen skrider därtill utan vidare initiativ från regeringens sida.
Särskilda andra reformfrågor, såsom de om militärväsendets nydaning och om
allmän värnplikt, skall regeringen överlämna till lantdagen, som tillika får sig
förelagd budgeten för detta år och förslag till nya skatter. Ett betydande arbete
förestår sålunda lantdagen, men vilja och förmåga till uppgifternas lösning skola säkerligen icke tryta hos de ärade representanterna.
Tillönskande lantdagen framgång i dess ansvarsfulla värv, förklarar jag densamma härmed öppnad.
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Puheeseen vastasi puhemies Nevanlinna lausuen:
Kunnioitettu Herra Senaattori!
Lyhyen väliajan jälkeen eduskunta jälleen on kokoontunut täyttämään tehtäviänsä. Niinkuin jo hallituksen esitykset osottavat, tulee eduskunnan näilläkin valtiopäivillä suorittaa mitä tärkein työ. Aika on suuri ja vakava. Se vaatii paljon kaikilta niiltä, joiden velvollisuutena on ohjata nuorta valtakuntaamme. Niin hallitukselta kuin eduskunnalta kysytään selvänäköisyyttä ja varmuutta. Niiltä vaaditaan vaarojen ja vaikeuksien täyttä tajua. Mutta niiltä vaaditaan myös iloista antaumusta suuriin tehtäviinsä, luottamusta puhtaiden pyrintöjensä menestymiseen
ja horjumatonta tulevaisuuden toivoa.
Eduskunta on oppinut Teissä, Herra Senaattori, tuntemaan miehen, joka raskaina aikoina on runsaasti osottanut näitä kansallemme nytkin niin tärkeitä avuja. Eduskunta ilmituo minun kauttani Teille vilpittömän kunnioituksensa.
Högt ärade herr Senator!
Efter en kort mellantid har lantdagen åter samlats för att fullgöra sitt värv. Såsom
allaredan av regeringens propositioner framgår, kommer lantdagen även denna
gång att hava att utföra ett betydelsefullt arbete.
Tiden är stor och allvarsam. Den ställer stora krav på alla dem, som hava att
leda vårt unga rike. Av såväl regering som lantdag kräves klarsynthet och fasthet. De böra fullt uppskatta farorna och vanskligheterna. Men de böra även besjälas av glad hängivenhet för sina stora uppgifter, av tro på framgången av sina
redliga strävanden och av fast förtröstan till framtiden.
Lantdagen har i Eder, herr Senator, lärt känna en man, den där i tunga tider i
rikt mått ådalagt dessa för vårt folk nu så betydelsefulla egenskaper. Lantdagen
frambär till Eder genom mig uttrycken för sin oskrymtade vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 4. päivänä 1919
valtionhoitaja Mannerheim – puhemies Relander

Lantdagens öppnande den 4 april 1919
riksföreståndare Mannerheim – talman Relander

Arvoisat edustajat!
Raskaat ovat ne uhrit olleet, joilla Suomen kansa on tehnyt Teille, edustajilleen,
mahdolliseksi sellaisena aikakautena kuin nykyinen on, jolloin veriset mullistukset ja anarkia ovat hävittäneet tai uhkaavat hävittää mahtavia ja kukoistavia
valtakuntia, taas kokoontua rauhalliseen, rakentavaan työhön.
Teillä, arvoisat edustajat, on nyt edessänne mitä laajakantoisimmat tehtävät,
ja – älkäämme koettako sitä itseltämme salata, – myöskin suuret vaikeudet.
Ne ulkopoliittiset vaikeudet, joihin maailmansota oli saattanut kansamme,
ovat tosin nyttemmin melkoisesti vähentyneet.
Me voimme ilolla todeta että niissäkin valtakunnissa, jotka ovat lähteneet voittajina tuosta suuresta maailmankamppailusta, suurempi luottamus kansaamme
kohtaan on päässyt valtaan, sittenkuin se on näyttänyt pystyvänsä kovana aikana keskellä levotonta ja hämmennyksissä olevaa maailmaa turvaamaan asemansa itsenäisenä, riippumatonta kansallista politiikkaa ajavana valtiona ja pysyttämään voimassa sisällistä järjestystä ja lainalaista yhteiskuntalaitosta, vaikka
idässä tapahtuva yhteiskunnan hajoitus yhä on ollut uhkaamassa.
Tätä lisääntynyttä luottamusta todistaa sekä aulius, millä lännen vallat ovat
käyneet poistamaan maassamme vallitsevaa nälänhätää ja puutetta, että vielä enemmän ne tosiasialliset, ystävälliset välit, joihin nämä vallat edustajainsa
kautta ovat asettuneet meitä kohtaan. Minulla on se varma vakaumus, että nämä välit saavat muodollisen vahvistuksen ja tulevat kehittymään, niin pian kun
Suomen kansa on täysin osoittanut, että horjumattomuus ja tyyni edistys ovat ne
johtotähdet, joita se on päättänyt yhä edelleenkin järkähtämättä seurata.
Maamme ja kansamme kehitys vaatii ehdottomasti säännöllisten taloudellisten olojen aikaansaamista sekä kauppayhteyden pikaista uudistamista ulkomaiden kanssa, entisen laajuisena. Hallitus pyrkii saavuttamaan tämän ulkomaille
lähettämiensä komisionien kautta.
Me pyrimme läheisiin ja ystävällisiin väleihin läntisten naapurikansojen
kanssa ja olemme sen vuoksi valmiit antamaan takeita siitä, etteivät mitkään
vaarat täältä päin voi niitä uhata.
Samalla kuin meidän täten tulee kaikin voimin työskennellä suhteittemme
lujittamiseksi ja kehittämiseksi kaikkiin niihin valtioihin, joiden kanssa me jo
olemme ystävällisissä väleissä, me emme voi välinpitämättömästi katsella niitä
kärsimyksiä ja sitä vainoa, joiden alaiseksi Suomen ulkopuolella asuvat heimolaisemme ovat joutuneet, ja heidän ankaraa taisteluaan kansallisten pyrkimystensä saavuttamiseksi.
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Ulkopoliittisten tarkoitusperiemme toteuttaminen vaatii tahdikkuutta, ymmärtäväisyyttä ja lujaa yhteistoimintaa eduskunnan ja hallituksen välillä, isänmaan riippumattomuus ja onni ylimpänä ja ainoana päämääränä.
Myöskin sisäisten olojemme rauhallinen kehitys saattaa suuria vaatimuksia
eduskunnan toiminnalle. Teidän on otettava käsiteltäväksenne kysymys maan
tulevasta hallitusmuodosta ja minä toivon, että eduskunnan eri puolueet voivat
yhtyä kannattamaan sellaista ehdotusta, joka takaa Suomelle turvatun ja itsenäisen kehityksen sisäänpäin ja ulospäin.
Älkäämme pyrkikö kestämättömiin päämääriin tai antako ulkona maailmassa raivoavan yhteiskunnallisen hirmumyrskyn vietellä itseämme kokeiluihin,
jotka, sen sijaan että keskittäisivät kaikki käytettävissä olevat voimat tuottavaan
työhön, ehdyttävät maan voiman valtiollisissa kiistoissa ja tekevät sen vaihtelevien virtausten temmellyskentäksi, suojattomaksi ulkonaisia vaaroja vastaan.
Sellaisina aikoina, joita me nyt elämme, saattaa ainoastaan se hallitusmuoto,
joka antaa hallitukselle riittävän arvovallan ja voiman, taata valtion säilymisen
ja rauhallisen kehityksen.
Hallitusmuotokysymyksen rinnalla on kysymys armeijamme lopullisesta järjestämisestä, jolle viime eduskunnassa laskettiin lainsäädännöllinen pohja.
Tämä meidän elinkysymyksemme täytyy saada niin ratkaistuksi, että maan
puolustuslaitos liiaksi rasittamatta kansamme taloudellista kannatusvoimaa kuitenkin tekee meille mahdolliseksi voimakkaasti puolustaa sitä edesvastauksellista, mutta samalla myös kunniakasta asemaa, joka meillä yhtenä länsimaiden
viimeisistä etuvartijoista on. Hallitus onkin jo ryhtynyt toimenpiteisiin sotilaslainsäädännön kehittämiseksi näitä päämääriä silmälläpitäen.
Valtiotalouden järjestely niin, että valtakunnan valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavat varat saadaan kokoon liiaksi rasittamatta kansaa ja varsinkaan sen vähäväkisiä kerroksia, tulee vaatimaan eduskunnan huolellista harkintaa. Noudattamalla tarpeellista säästäväisyyttä valtion
varojen käytössä ja edistämällä taloudellista tuotantoa, voitaneen saavuttaa tasapaino valtiontaloudessa.
Viimeksi koossa ollut eduskunta on lainsäädäntötoimin pannut alulle suuren
maanomistusolojen uudistuksen, joka tarkoittaa maanvuokraajain saattamista
sen maan itsenäisiksi omistajiksi, jota he viljelevät ja asuvat. Tämän tärkeän
uudistuksen nopea ja onnellinen toimeenpano tulee vaatimaan eduskunnalta ja
hallitukselta valpasta huolenpitoa ja yhteiskunnan puolelta alttiutta niihin uhrauksiin, joita tällainen toimenpide ehdottomasti vaatii.
Sosiaalisen lainsäädännön alalla on myöskin edessämme suuria tehtäviä, joiden toteuttamiseksi hallitus valmistaa eräitä eduskunnalle niin pian kuin suinkin annettavia esityksiä. Kauan valmistelun alaisena ollut kysymys oppivelvollisuuden säätämisestä toivottavasti nyt voidaan saada onnellisesti ratkaistuksi.
Mitä tässä olen esittänyt, osoittaa, että eduskunnalla on suuri ja vastuunlainen työ edessä. Suokoon Jumala, että se koituisi Suomen kansamme niin nykyisen kuin tulevienkin sukupolvien onneksi.
Samalla kuin lausun Teidät tervetulleiksi tähän Teidän edessänne olevaan
tärkeään työhön julistan yhdeksäntoistasataa yhdeksäntoista vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
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Tämän jälkeen esiinastui eduskunnan puhemies Relander, lausuen eduskunnan
kunnioituksen seuraavin sanoin:
Herra Valtionhoitaja!
Poikkeuksellisen vaikeana ajankohtana ihmiskunnan historiassa on nyt kokoontuneiden valtiopäivien suoritettava tärkeä tehtävänsä. Vakavina, kysyvinä kääntyvät tällä hetkellä Suomen kansan katseet tähän eduskuntaan.
Onnistuuko uuden eduskunnan löytää oikeat keinot niiden suurten kysymysten selvittämiseksi, jotka sen ratkaisua nyt odottavat? Pääseekö tajunta nykyisen tilanteen vakavuudesta niin eläväksi kaikissa eduskuntaryhmissä, että saadaan syntymään maallemme sellainen uusi hallitusmuoto, jonka turvissa todelliseen ja samalla valistuneeseen kansanvaltaan perustuva valtiollinen kehitys
käy mahdolliseksi? Voidaanko löytää keinoja luoda Suomen ja ulkovaltain välille sellaiset suhteet, että maamme itsenäisyys saadaan yleisesti tunnustetuksi, suhteet, jotka valmistavat meille tilaisuuden sisällisissä rauhan töissä ponnistaa voimamme kotoisien olojen järjestämiseksi? Tuleeko löytymään tie, joka vie
eri puolueita sikäli yhteisymmärrykseen, että saadaan syntymään hallitus, joka
– nojaamalla eduskunnan tukeen – voi järjestää maamme hallintoasiat siten, että täällä jokainen tuntee elävänsä vakavassa oikeusvaltiossa? Ja lopuksi, kykeneekö tämä eduskunta kaukonäköisellä, talouselämään kohdistuvalla lainsäädännöllä tekemään meillä voimakkaan nousun taloudellisen elämän alalla mahdolliseksi?
Näiden kysymysten edestä tahtoisi isänmaansa tulevaisuudesta huolehtiva
kansalainen kohottaa tulevaisuuden esirippua.
Hän ei saa niihin vielä vastausta. Tulevaisuus on sanattomana meidän edessämme, mutta luottaen eduskuntaansa, jonka se itse on valinnut, on Suomen
kansan tämä jännitetyn odotuksen aika elettävä.
Sen on rakennettava uskonsa siihen, että jokaista tämän eduskunnan jäsentä elähdyttää tällä hetkellä rehellinen pyrkimys palvella isänmaatansa, uhrata
kaikkensa sen tulevaisuuden hyväksi.
Kun me tässä mielessä käymme tulevaisuutta kohti, kun me koetamme kohottaa katseemme hetken vaikeuksien, hajaannuksen ja eripuraisuuksien yli, näemme me lujan uskomme ja vaikeiden ponnistustemme palkkana todellisesti vapaan Suomen. Me näemme, että kohtalon käsi on varannut meidänkin pienelle
kansallemme paikan onnellisten kansojen joukossa.
Herra Valtionhoitaja! Eduskunnan puolesta pyydän julkilausua Teille eduskunnan kunnioituksen.

Riksföreståndaren yttrade på ﬁnska och svenska:
Ärade representanter!
Tunga hava de offer varit, genom vilka ﬁnska folket berett Eder, dess representanter, möjlighet att i ett tidevarv som detta, då blodiga omvälvningar och anarki förintat eller hota att förinta mäktiga och blomstrande välden, återigen samlas till fredligt uppbyggande arbete.
Eder, ärade representanter, föreligga de mest vittbärande uppgifter och – vi
skola icke söka dölja det för oss – även stora svårigheter.
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De utrikespolitiska vanskligheter världskriget medfört för vårt folk hava visserligen numera betydligt minskats.
Vi kunna med tillfredsställelse konstatera, att också i de riken, som gått segrande ur den stora världskampen, ett större förtroende för vårt folk vunnit
insteg, sedan det visat sig kunna under en svår tid, mitt i en värld av oro och förvirring, hävda sin ställning som självständig stat med en oberoende, nationell
politik och bibehålla inre ordning och ett lagbundet samhällsskick, trots det fortsatta hotet av samhällsupplösning i öster.
Om detta ökade förtroende vittnar ej endast den beredvillighet, med vilken
västerns makter skridit till avhjälpandet av hunger, nöd och brist i vårt fosterland, utan än mer de faktiska vänskapliga relationer, som dessa makter genom
sina representanter inlett med oss. Regeringen hyser den fasta övertygelsen att
dessa relationer komma att formellt bekräftas och utvecklas, så fort Finlands
folk till fullo bevisat, att stabilitet och lugnt framåtskridande äro de ledstjärnor,
det föresatt sig att allt framgent orubbligt följa.
Vårt lands och vårt folks utveckling kräver oundgängligen åvägabringandet
av normala ekonomiska förhållanden och ett snabbt återknytande av handelsförbindelserna med utlandet i tidigare utsträckning. Genom utsända kommissioner
söker regeringen ernå detta.
Vi sträva till nära och vänskapliga relationer med våra grannfolk i väster och
äro därför beredda att lämna garantier för att inga faror härifrån kunna komma
att hota dem.
Samtidigt som vi sålunda med all kraft måste arbeta på stärkande och utvecklande av våra förbindelser med alla de stater, med vilka vi redan stå på vänskaplig fot, kunna vi ej med likgiltighet åse de lidanden och förföljelser, för vilka våra utanför Finland boende stamfränder äro utsatta, och deras hårda kamp för sina nationella mål.
Förverkligandet av våra utrikespolitiska syften kräva takt, klokhet och en fast
samverkan mellan lantdag och regering, med fosterlandets oberoende och lycka
såsom högsta och enda slutmål.
Också den fredliga utvecklingen av våra inre förhållanden ställer stora krav
på lantdagens verksamhet. Det förestår Eder att upptaga till behandling frågan
om landets blivande regeringsform, och hoppas jag, att lantdagens olika partier
skola kunna ena sig om ett förslag, som garanterar Finland en trygg, självständig inre och yttre utveckling.
Låtom oss icke söka uppnå ohållbara slutmål eller under intryck av den sociala orkan, som rasar i världen, låta förleda oss till experiment, vilka, i stället för
att koncentrera alla tillgängliga krafter till produktivt arbete, uttömma landets
styrka i politiska fejder och göra detsamma till en lekboll för växlande inﬂytanden, försvarslöst mot yttre faror.
Under tider sådana som de vi nu genomleva kan endast en regeringsform, som
giver regeringen tillräcklig auktoritet och styrka, garantera statens bestånd och
lugna utveckling.
Vid sidan av frågan om regeringsformen står frågan om ett deﬁnitivt ordnande av vår arméorganisation, för vilken vid senaste lantdag en legislativ grund
blivit lagd.
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Denna vår livsfråga måste bliva så löst, att landets försvarsväsen, utan att
överhövan betunga vårt folks ekonomiska bärkraft, dock giver oss möjlighet
att med styrka försvara den ansvarsfulla, men hedrande ställning vi innehava
såsom en av västerlandets sista utposter. Också har regeringen redan skridit till
åtgärder för utvecklandet av militärlagstiftningen med dessa huvudmål i ögnasikte.
Reglerandet av statshushållningen så, att de för den statliga och samhälleliga
verksamheten i riket behövliga medlen må kunna uppbringas utan att folket och
särskilt dess mindre bemedlade lager överhövan betungas, kommer att påkalla
lantdagens omsorgsfulla prövning. Genom iakttagande av tillbörlig sparsamhet
vid statsmedlens användning och genom att främja den ekonomiska produktionen torde jämvikt åstadkommas i statshushållningen.
Den senast församlade lantdagen har i lagstiftningsväg tagit iniativ till en reform beträffande jordägoförhållandena, avseende att av legotagarna göra självständiga ägare till den jord de odla och bebo. Denna viktiga reforms snabba och
lyckliga genomförande kommer att påkalla lantdagens och regeringens vakna
omsorg, samt från samhällets sida villighet till de offer en dylik åtgärd ovillkorligen kräver.
På den sociala lagstiftningens område förestå också stora uppgifter, för vilkas förverkligande regeringen utarbetar särskilda propositioner att till lantdagen
snarast överlämnas. Den sedan länge under beredning varande frågan om läroplikt skall nu, som det är att hoppas, kunna bringas till en lycklig lösning.
Vad jag här ovan anfört ådagalägger, att ett stort och ansvarsfullt arbete förestår lantdagen. Give Gud att det måtte lända till lycka för såväl nuvarande som
kommande generationer av vårt ﬁnska folk.
I det jag hälsar Eder välkomna till detta Edert förestående maktpåliggande
värv, förklarar jag 1919 års lagtima lantdag öppnad.

Härefter framträdde lantdagens talman Relander, som gav uttryck åt
lantdagens vördnad i följande ord:
Herr Riksföreståndare!
Under en exceptionellt ödesdiger tidpunkt i mänsklighetens historia går nu församlade lantdag att fullfölja sin viktiga uppgift. Allvarligt spörjande riktas det
ﬁnska folkets blickar i denna stund mot dess representanter.
Skall den nya representationen lyckas ﬁnna de rätta medlen för utredandet av
de stora frågor, vilka nu bida sin lösning? Förmår insikten om lägets allvar bliva
så levande inom lantdagens alla grupper, att en sådan ny regeringsform för vårt
land fås till stånd, i vars hägn en på verklig och tillika upplyst demokrati byggd
politisk utveckling möjliggöres? Skola utvägar öppna sig för skapandet av sådana relationer mellan Finland och utlandet, att landets självständighet blir allmänt
erkänd, relationer, vilka skänka oss tillfälle att under fredens värv spänna våra
krafter för ordnandet av våra egna förhållanden? Skall en väg utﬁnnas för samförstånd mellan de olika partierna därhän, att en regering kommer till stånd, vilken stödjande sig på folkrepresentationen förmår ordna landets styrelse sålunda,
att envar i detta land äger känslan av att leva inom ett fast rättssamhälle? Och
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slutligen, förmår denna representation genom framsynt lagstiftning på det ekonomiska området möjliggöra ett kraftigt uppsving inom vår folkhushållning?
Inför dessa spörsmål önskade envar medborgare med omtanke för fosterlandets framtid höja framtidens förlåt.
Men svaret uteblir. Framtiden står stum inför oss. Dock, i förlitan på den representation Finlands folk självt utsett, skall denna tid av spänd förväntan genomlevas.
Folket kan förlita sig på, att varje medlem av denna församling i denna stund
besjälas av önskan att tjäna sitt fosterland, att offra allt för dess framtida väl.
Då vi med detta uppsåt möta framtiden, då vi söka höja blicken utöver stundens vanskligheter, söndring och split, står för vårt öga såsom lönen för fast förtröstan och tung möda ett verkligen fritt Finland. Vi skola se, att försynens hand
berett även vårt ringa folk ett rum bland lyckliga nationer.
Herr Riksföreståndare! På lantdagens vägnar anhåller jag att inför Eder få
frambära lantdagens vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 20. päivänä 1920
presidentti Ståhlberg – puhemies Relander

Riksdagens öppnande den 20 mars 1920
president Ståhlberg – talman Relander

Suomen kansan Edustajat!
Kun eduskunta nyt kokoontuu 1920 vuoden valtiopäiville, lausun Teidät tervetulleiksi tehtäväänne, toivottaen siitä isänmaalle runsaita ja pysyväisiä tuloksia.
Hyväksikäyttäen valtiopäiväjärjestykseen vuonna 1918 tehtyä lisäystä, voi
eduskunta ryhtyä välittömästi jatkamaan edellisiltä valtiopäiviltä vireillä olevain asiain keskeytynyttä käsittelyä. Toivottavasti niin ollen saadaan pian päätetyksi myöskin Ahvenanmaan itsehallintoa koskeva kiireellinen kysymys ja saadaan muun muassa säädetyiksi pientiloja sekä eräiden vuokra-alueiden itsenäistyttämistä koskevat lait kansamme yhteiskunnallisen rakenteen sekä välttämätön oppivelvollisuus sen sivistyspohjan vahvistamiseksi.
Laajakantoinen merkitys kansamme henkiselle elämälle on myöskin sillä olojen kehityksen vaatimalla uskonnonvapauslainsäädännöllä, josta nyt tulee esitys eduskunnalle annettavaksi, samaten kuin erinäisistä muistakin tarpeellisiksi käyneistä lainsäädäntötoimenpiteistä. Niiden lisäksi on eduskunnalla myöhemmin odotettavana vielä valmisteltavina olevia esityksiä. Valtion tulo- ja menoarvion, joka voi perustua täksi vuodeksi vahvistettuun, koettaa hallitus saada esitetyksi niin hyvissä ajoin, että sillä alalla nyt tulo- ja menoarvion valmistusajankin puolesta päästään säännölliselle kannalle. Edessämme on useita välttämättömiksi käyneitä suuria uudistuksia: oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen, tarkoitustaan vastaavan ja oikeudenmukaisen verojärjestelmän luominen,
puolustuslaitoksen ja sosialivakuutuksen järjestäminen sekä uuden maanvuokralainsäädännön täydentäminen tehokkaan asutustoiminnan aikaansaamisella
myöskin varsinaisia tilattomia varten. Näiden uudistuksien alalta tulee ehdotuksia valmisteltavaksi ja osaksi jo nyt alkavilla valtiopäivillä eduskunnan käsiteltäväksi taikka esilletulevia asioita käsiteltäessä huomioon otettavaksi.
Nyt kokoontuneen eduskunnan tehtävä ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan sisäiseen rakennustyöhön. Sekä hallituksen että eduskunnan huomiota vaatii Suomen saavuttaman kansainvälisen aseman yhä varmemmaksi ja selvemmäksi vakaannuttaminen. Samalla kuin Suomi, muuttamatta ulkopolitiikkansa suuntaa,
tahtoo voimassa pitää ja edelleen kehittää ystävällisiä suhteita muihin valtioihin, on estettävä yritykset sen valtioalueen silpomiseksi, jonka kansainvälisesti
ehdoitta ja rajoituksitta itsenäiseksi tunnustettu Suomen tasavalta käsittää, siis
myöskin Ahvenanmaan erottaminen Suomen yhteydestä. Ulkovaltojen kanssa
on aikaansaatava tarvittavia kauppa- y.m. sopimuksia. Välit itäisen naapurimme kanssa on saatava selvitetyiksi Suomen kansan oikeutta ja etua vastaaval- 60 -
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la tavalla, mikäli mahdollista yhteistoiminnassa toisten asianomaisten valtioiden sekä Suomea tähänkin asti tukeneiden suurvaltain kanssa. Siihen yhteyteen
kuuluu myöskin sen oikeuden toteuttaminen, joka Suomella on Jäämerelle vievään Petsamon alueeseen, sekä itsemääräämisoikeuden saavuttaminen Itä-Karjalan heimolaiskansoille.
Niiden tärkeiden, osaksi eduskunnan muodollista ratkaisuakin vaativain tehtäväin suorittamiseen hallitus puolestaan käypi nojautuen eduskuntaan ja luottaen eheään kansaneduskunnan tukeen ja myötävaikutukseen. Kannatusta vaaditaan puheenalaisten tehtäväin mahdollisimman onnelliseen ratkaisuun sekä
koko eduskunnan että yhteiskunnan ja yksityisten kansalaisten puolelta. Vilpitön pyrkimys kohtalokkaana aikana, myrskylaineiden ulkona kuohuessa, turvaamaan itsenäisen Suomen ja Suomen kansan tulevaisuuden elinehdot saattakoon vaikeuksista huolimatta mahdolliseksi sitä varten tarvittavan voimakkaan,
kaikki tunteiden, käsitysten ja etujen ristiriidat voittavan yhteishengen ja yhteistoiminnan kansamme sekä sen eduskunnan keskuudessa.
Julistan 1920 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Presidentin puheeseen vastasi eduskunnan puhemies, tri Relander seuraavin
sanoin:
Kunnioitettava Herra Presidentti!
Muutama päivä on vain kulunut siitä kun vuoden 1919 valtiopäivät lopettivat
työnsä. Kokoontuneina nyt tämän lyhyen väliajan jälkeen vuoden 1920 valtiopäiville, olemme täysin tietoisia siitä, että se työ, joka meillä nyt on edessämme,
on tavallista vaikeampi. Voidaksemme lainsäädäntötyöllämme lujittaa maamme
valtiollista ja taloudellista itsenäisyyttä, vaaditaan meiltä tällä hetkellä valtiollista kaukonäköisyyttä ehkä enemmän kuin koskaan ennen.
Arkaluontoisina ovat meidän edessämme sellaiset tärkeät kysymykset kuin
rauhankysymys itäisen naapurimme kanssa, Ahvenanmaan kysymys sekä lukuisat mitä erilaisimmat kysymykset, jotka ovat kiinteässä kosketuksessa valtioelämämme ja taloudellisen riippumattomuutemme vakiinnuttamisen kanssa.
Onnistummeko nämä kysymykset onnellisesti ratkaisemaan sen on lähiaika osoittava. Vakuutettuina siitä, että nyt työnsä alkanut eduskunta tulee näihin kysymyksiin suhtautumaan ennakkoluulottomasti, huomioonottaen olevat
olot sellaisina kuin historian kulku ne on eteemme asettanut, uskallamme toivoa, että niin tulee tapahtumaan. Mitä vaikeampi on tehtävämme, sitä tarmokkaammin käymme siihen käsiksi, tietoisina siitä, että meidän takanamme seisoo Suomen kansa.
Korkeina käyvät tällä hetkellä ajan pyörteet kautta koko maailman. Maailmansodan jättämät kirot tempovat kansoja ja yksilöitä tuohon ”kaikkien taisteluun kaikkia vastaan”, taisteluun, jonka ääriviivat tuskin enää ovat havaittavissakaan. Ne, jotka nyt ovat heikkoja, hapuilevia, jotka epätoivoisina kadottavat itseluottamuksensa, ne sortuvat ja häviävät historian näyttämöltä. Ne, jotka näissä suurten maailmantapahtumain ristiaallokoissa jaksavat säilyttää mielenmalttinsa, uskonsa tulevaisuuteen, uskonsa siihen, että rauhankaipuu kaikissa kansoissa on lopultakin kasvava niin voimakkaaksi, että se palauttaa rauhan
maailmaan, ne voittavat, niiden on tulevaisuus.
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Suomen kansa on aikojen kuluessa saanut paljon kärsiä, mutta se ei ole koskaan kärsimyksissään kadottanut uskoaan tulevaisuuteen. Tietoisuus tästä on
oleva meille parhaana tukena alkaessamme näiden valtiopäiväin vaikean työn.
Herra Presidentti!
Lausun Teille julki eduskunnan kunnioituksen tunteet ja vakuutuksen, että
eduskunta tulee seisomaan kanssanne meille kaikille niin rakkaan isänmaamme onnen suojamuurina.

Presidenten yttrade på ﬁnska och svenska:
Representanter för Finlands folk.
Då riksdagen nu sammanträder till 1920 års riksdag, hälsar jag Eder välkomna
till fullgörande av Edert värv, vilket jag hoppas skall för fosterlandet medföra
rikliga och bestående resultat.
Tillgodogörande sig den år 1918 till lantdagsordningen gjorda tilläggsbestämmelsen, kan riksdagen skrida till att omedelbart fortsätta behandlingen av de
ärenden, som icke blivit å föregående riksdag slutbehandlade. Det är sålunda
att hoppas, att den brådskande frågan om självstyrelse för Åland även snart
blir avgjord, samt att lagar åstadkommas bland annat angående småbrukslägenheter och särskilda legoområdens förklarande för självständiga, så ock om en
ovillkorligen påkallad läroplikt till stärkande av vårt folks samhällsbyggnad och
höjande av dess bildningsgrund.
Av vittbärande betydelse för vårt folks andliga liv är även den av tidsförhållandenas utveckling betingade lagstiftningen angående religionsfrihet, varom proposition nu kommer att riksdagen föreläggas, liksom ock angående särskilda andra nödigbefunna lagstiftningsåtgärder. Dessutom har riksdagen senare att emotse propositioner, vilka tills vidare äro under beredning. Regeringen
skall vinnlägga sig om att statsförslaget, grundande sig på den för innevarande
år godkända budgeten, överlämnas i så god tid, att man på detta område även
vad beträffar tiden för statsförslagets fastställande skall komma till normala förhållanden. Oss förestå många nödvändigblivna omfattande reformer, reform av
ett ändamålsenligt och rättvist skattesystem, ordnandet av försvarsväsendet och
socialförsäkringen samt den nya jordlegolagstiftningens förfullständigande genom en effektiv kolonisationsverksamhet till förmån för även de i egentlig mening obesuttna. Förslag berörande dessa nydaningsområden skola utarbetas och
delvis redan vid den nu begynnande riksdagen förekomma till behandling eller
påkalla beaktande vid behandlingen av föreliggande ärenden.
Den nu sammanträdande riksdagens uppgift inskränker sig likväl ej till enbart inre nydaningsarbete. Såväl regeringens som riksdagens uppmärksamhet
kommer att tagas i anspråk av befästandet och klargörandet av Finlands nyvunnna internationella ställning. Jämte det Finland, utan ändring av riktningen för
dess utrikespolitik, vill upprätthålla och ytterligare utveckla vänskapliga förbindelser till andra makter, böra alla försök att göra intrång på det statsområde, som den folkrättsligt utan villkor och inskränkningar såsom självständig erkända republiken Finland omfattar, omintetgöras, således även Ålands avskiljande från Finlands gemenskap. Med utländska makter skola nödiga handelsoch andra avtal fås till stånd. Förhållandet till vår östra granne bör fås ordnat på
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ett med ﬁnländska folkets rätt och fördel överensstämmande sätt, såvitt möjligt
i samråd med övriga intresserade stater och de stormakter, vilka också hittills
skänkt Finland sitt stöd. I samband härmed står även förverkligandet av den rätt,
som Finland har till det till Ishavet ledande Petschenga-området [Petsamo], samt
självbestämningsprincipens tillämpning beträffande frändefolket i öst-Karelen.
Till lösningen av dessa maktpåliggande uppgifter, vilka delvis erfordra även
riksdagens formella avgörande, skall regeringen för sin del skrida, stödande sig
på riksdagen och förlitande sig på folkrepresentationens enhälliga understöd
och medverkan. Hela riksdagens, samhällets och enskilda medborgares stöd
kräves för ifrågavarande uppgifters bästa möjliga lösning. En uppriktig strävan
att under en skickelsediger tid, då stormens vågor gå höga ute i världen, befästa livsvillkoren för det självständiga Finland och det ﬁnska folkets framtid, må
göra det möjligt att, trots svårigheterna, med övervinnande av stridiga känslor,
uppfattningar och intressen ernå härför erforderlig stark solidaritetskänsla och
samverkan hos vårt folk och dess riksdag
Jag förklarar 1920 års riksdag öppnad.

Presidentens tal besvarades av riksdagens talman dr. Relander:
Högtärade Herr President.
Blott få dagar hava förﬂutit sedan 1919 års riksdag avslutade sin verksamhet. Då
vi efter denna korta tid sammankommit till 1920 års riksdag, äro vi fullt förvissade om att det arbete, som förestår oss, är mer än vanligt mödosamt. För att
kunna i lagstiftningsväg befästa landets politiska och ekonomiska självständighet, kräves av oss i denna stund politisk fjärrsynthet i måhända högre grad än
någonsin förr.
Framför oss ligga sådana betydelsefulla, ömtåliga frågor som den om avslutande av fred med vår östra granne, om Åland samt om talrika andra förhållanden, vilka stå uti intimt samband med ernåendet av stadga i vår statliga tillvaro
och vårt ekonomiska oberoende.
Huruvida det skall lyckas oss att ﬁnna en gynnsam lösning för dessa spörsmål, skall den närmaste framtiden utvisa. Övertygade om att den nu i verksamhet trädande riksdagen skall fördomsfritt möta de förelagda uppgifterna, aktgiva på förhållandena sådana de igenom historiens utveckling trätt oss till mötes,
våga vi hoppas, att så skall ske. Ju mer krävande vårt arbete är, med desto större energi taga vi ihop med detsamma medvetna om at bakom oss står Finlands
folk.
Högt slå tidens svallvågor utöver hela världen i denna stund. Världskrigets förbannelse störtar nationer och individer i ett ”allas krig mot alla”, en kamp, vars
omfattning knappast kan överblickas. De, som nu stå svaga, trevande, som av
misströstan förlora sin självtillit, de krossas och försvinna från historiens skådebana. Men de, vilka i de väldiga världshändelsernas virvel förmå bevara sin
själsnärvaro, sin tro på framtiden, sin övertygelse om att längtan efter fred engång skall inom alla folk växa sig så stark, att den återställer friden på jorden, de
skola segra, deras är framtiden.
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Finlands folk har under tidernas förlopp fått utstå många lidanden, men det
har aldrig under hemsökelserna förlorat tron på framtiden. Medvetandet härom
skall bli vårt bästa stöd då vi nu skrida till denna riksdags betydelsefulla uppgifter.
Herr President!
Jag hembär inför Eder riksdagens känslor av aktning och försäkran att riksdagen skall jämte Eder stå fast såsom ett värn för vårt dyra fosterland.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 1. päivänä 1921
presidentti Ståhlberg – puhemies Wuolijoki

Riksdagens öppnande den 1 april 1921
president Ståhlberg – talman Wuolijoki

Suomen kansan edustajat!
Toivotan Teidät tervetulleiksi nyt alkaville valtiopäiville.
Näidenkin valtiopäivien tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan valtiontalouden
järjestely, joka nyt on paremmalla menestyksellä kuin viime kerralla saatava sekä hallituksen että eduskunnan puolesta valmiiksi säännölliseen aikaan. Siihen
asiaan liittyy vaikuttavana tekijänä eduskunnassa vireillä oleva uuden tullitaksan ehdotus. Yhtä tärkeä kuin vaikea tehtävä on saada siinä ristiriitaisia etuja tasapuolisesti huomioonottaen tuotantoelämää ja tarveaineiden kulutusta liiaksi
rasittamatta valtiovaraston tarve turvatuiksi.
Niistä uusista esityksistä, jotka annetaan eduskunnalle, tahtoo aviopuolisoiden oikeussuhteita koskeva yksityisoikeudellisellakin alalla tehdä laiksi saman
yhdenvertaisuuden miehen kanssa, jonka nainen valtiossa ja kunnassa jo on äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen nähden saavuttanut. Sitä uudistusta varten on
epäilemättä jo kansamme oikeuskäsitys kypsynyt. Suomen valtio- ja kansantalouteen suuresti vaikuttava on se uusi asevelvollisuuslaki, joka nyt annetaan
eduskunnan perustuslainmukaisesti käsiteltäväksi ja jonka kautta Suomen puolustuslaitos on vakinaisesti saatettava sellaiselle kannalle, että se kykenee turvaamaan Suomen vapauden ja itsenäisyyden. Hallituksen esityksessä on koetettu säästää kansan työvoimaa ja varoja niin paljon kuin tarkoitusperää uhraamatta on mahdollista. Mutta jollei Suomen kansa osoita olevansa valmis puolustamaan olemassaoloansa tarpeen vaatimia uhrauksia pelkäämättä, on turha odottaa sitä toisten hyväntahtoisuudelta. Siihen on, maamme vaaranalaisessa asemassa, tehokas puolustuslaitos välttämätön, eikä sitä suinkaan tee vähemmän
välttämättömäksi se, että Suomen sotalaitos sekä järjestysmuodoltaan että tehtävältään on oleva yksinomaan puolustusta varten, sopusoinnussa kansamme noudattaman ulkopolitiikan kanssa.
Että Suomen on edelleenkin noudatettava rauhallista puolustuspolitiikkaa,
siitä on käsitys maassamme yhä yksimielisemmäksi vakaantunut ja saanut tukea myöskin muiden valtioiden, suurvaltainkin, menettelystä. Toivottavasti Tarton rauhan täytäntöönpanokin, sitä epäilemättä kohtaavista vaikeuksista huolimatta, saadaan ilman pahempia häiriöitä suoritetuksi, ja sen kautta myöskin taloudelliset suhteet, sikäli kuin Venäjän olot sallivat, taas järjestymään. Myöskin
Norjan kanssa aiheutuu uusista rajaoloista neuvotteluita, jotka varmaankin voidaan saada molemminpuoliseksi tyytyväisyydeksi päättymään. Jatkaen nykyistä ulkopolitiikkansa suuntaa voi Suomi tästedes käyttää hyväkseen sitä tukea,
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minkä täysi jäsenyys kansainliitossa tuottaa, kunhan siinä vain pienetkin valtiot
saavat nauttia oikeuttansa sääntöjen mukaisesti.
Varsinainen tukensa on vapaan Suomen kuitenkin löydettävä itsessään, valtiotietoisuudessa, kansalaiskunnossa ja elävässä tahdossa voimassapitää ja kehittää asemaamme sivistyskansana ja riippumattomana valtiona. Olkoon eduskunnan työ näillä valtiopäivillä omansa edistämään tuon tarkoitusperän saavuttamista.
Julistan 1921 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Presidentin puheeseen vastaten lausui eduskunnan puhemies Wuolijoki:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan puolesta pyydän saada lausua Teille, Herra Presidentti, eduskunnan
kunnioituksen.

Republikens President förklarade riksdagen öppnad med följande ord på
ﬁnska och svenska språken:
Representanter för Finlands folk.
Jag hälsar eder välkomna till den riksdag, som nu vidtager.
Även för denna riksdag kommer statsregleringen att bliva en av dess viktigaste uppgifter och bör det nu ﬁnnas större utsikt än senast att få densamma såväl
från regeringens som riksdagens sida slutförd i normal tid. Till sagda fråga ansluter sig såsom en betydande faktor det vid riksdagen anhängiga förslaget till ny
tulltariff. Att med objektivt beaktande av stridiga intressen och utan att den produktiva verksamheten och konsumtionen av förnödenheter överhövan betungas få statsverkets behov tillgodosedda är härvid en lika viktig som svårlöst uppgift.
Bland de nya propositioner, vilka till riksdagen överlämnas, avser propositionen om makars rättsförhållanden att även i privaträttsligt hänseende giva kraft
av lag åt samma likställighet med mannen som kvinnan allaredan vunnit i avseende å rösträtt och valbarhet inom stat och kommun. För denna reform har
rättsmedvetandet hos vårt folk utan tvivel redan mognat. Av väsentlig betydelse för Finlands stats- och folkhushållning är den nya värnpliktslag, som nu överlämnas till grundlagsenlig behandling av riksdagen och som bör ställa Finlands
försvarsväsen på sådan ordinarie fot, att detsamma förmår betrygga Finlands frihet och självständighet. I regeringens proposition har man sökt spara på folkets
arbetskraft och medel så långt detta är möjligt utan att syftemålet förfelas. Men
därest icke Finlands folk visar sig redo att, utan fruktan för nödvändiga uppoffringar, värja sin existens, är det fåfängt att lita till andras välvilja. Härför är, i
vårt lands vanskliga ställning, ett effektivt försvarsväsen av nöden och ingalunda mindre nödvändigt för den skull att Finlands militär till såväl organisation
som uppgift, i överensstämmelse med vårt folks utrikespolitik, uteslutande avser landets försvar.
Att Finland även framgent bör följa en fredlig försvarspolitik, därom har uppfattningen i vårt land allt mera enhälligt stadgat sig och vunnit stöd i andra staters, även stormakters, handlingssätt. Det är även att hoppas att verkställighe- 66 -
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ten av freden i Dorpat skall, trots tvivelsutan mötande svårigheter, försiggå utan
större störingar och därigenom även de ekonomiska relationerna, såvitt förhållandena i Ryssland sådant medgiva, åter bliva ordnade. Även med Norge föranleda nya gränsförhållanden underhandlingar, som utan tvivel kunna leda till en
för båda parterna tillfredsställande lösning. Vidhållande den nuvarande riktlinjen för sin utrikespolitik, kan Finland härefter tillgodogöra sig det stöd, som fullständigt medlemskap i folkens förbund erbjuder, så framt även mindre stater inom detsamma få åtnjuta sin rätt enligt förbundets stadgar.
Sitt egentliga stöd bör det fria Finland dock ﬁnna hos sig självt, i statsmedvetandet, medborgerlig dygd och en levande vilja att vidmakthålla och utveckla
vår ställning såsom kulturfolk och oberoende stat. Må arbetet vid denna riksdag
vara ägnat att främja förverkligandet av detta mål.
Jag förklarar 1921 års lagtima riksdag öppnad.

Till svar på presidentens tal yttrade riksdagens talman Wuolijoki:
Republikens Högtärade Herr President!
Å riksdagens vägnar anhåller jag att för Eder, Herr President, få frambära riksdagens högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 7. päivänä 1922
presidentti Ståhlberg – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 7 september 1922
president Ståhlberg – talman Kallio

Suomen kansan edustajat.
Se eduskunta, joka nyt ryhtyy tehtäväänsä, hallitusmuodon mukaan edustamaan
Suomen kansaa, on valittu täyden kolmivuotiskauden jälkeen toimitetuilla lakimääräisillä vaaleilla. Siten ovat Suomen tasavallan olot kansaneduskunnan uudistumiseenkin nähden järjestyneet säännölliselle kannalle.
Uuden eduskunnan kokoonpanossa ei vaalien tulokseksi ole tullut ehdotonta enemmistöä millekään puolueeksi kiteentyneelle ajatussuunnalle. Lailliset
eduskuntapäätökset täytyy sentähden useinkin saada syntymään sovitteluilla eri ryhmäin ja edustajain kesken. Se tulee epäilemättä aiheuttamaan vaikeuksia. Mutta toivoa sopii, että vilpitön tahto asettaa isänmaan yhteiset edut ja
asiallisiin tuloksiin pääseminen erikoisharrastuksia ja toisarvoisia eroavaisuuksia ylemmäksi sekä lojaalinen menettely on tekevä menestyksellisen eduskuntatyön mahdolliseksi. Sovitteluilla ja hyvällä tahdolla on niinikään koetettava saada eduskunnassa riittävä pysyväinen enemmistö hallituksen tueksi, jotta tehokas ja johdonmukainen tasavallan asiain hoito sekä sisään- että ulospäin kävisi mahdolliseksi.
Eduskunta kokoontuu nyt alkaville valtiopäiville säännöllisemmissä ja rauhallisemmissa oloissa kuin milloinkaan ennen vapaassa Suomessa. Kansainvälinen asema on yhä vakaantunut, muiden valtioiden kanssa on aikaansaatu yhä
säännöllisempiä suhteita. Myöskin sisäinen järjestys ja turvallisuus on, valitettavista rikollisuuden ilmauksista huolimatta, lujittunut ja taloudellinen elämä on
yhä enemmän palannut säännöllisille raiteille. Kaikki tämä tarjoaa eduskunnalle mahdollisuuden ja hyvän pohjan ulkonaisen rauhanpolitiikan sekä sisäisen
rakennustyön edelleen jatkamiseen. Sikäli kuin vielä eräät tärkeät kysymykset,
jotka edelliseltä eduskunnalta ovat siirtyneet näihin valtiopäiviin, saadaan onnelliseen ratkaisuun, itse hallitusmuodon säännöksiin muutosta tekemättä, niin
ovat itsenäisen Suomen kiireelliset perustavat työt lainsäädännön alalla saatu
pääosaltaan suoritetuiksi ja eduskunta voi rauhassa käydä toimittamaan säännöllisiä kansaneduskunnan tehtäviä tarvitsematta enää niin paljon kuin ennen
sivuuttaa säännöllisiä valtiopäiväin aikojakaan.
Niiden asiain joukossa, jotka on jätetty lepäämään yli vaalien, on muun muassa uskonnonvapauden järjestäminen, uusi asevelvollisuuslaki ja asutuslainsäädännön täydentäminen. Uskonnonvapauden periaate on, lainsäädännössäkin edellytettynä, jo enemmän kuin puoli vuosisataa odottanut toteutumistaan.
Uudella asevelvollisuuslailla puolustuslaitoksemme olisi ilman enempää viipy- 68 -
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mistä saatava sellaiselle vakinaiselle kannalle, että se, tyydyttäen mitä asiantuntemus pitää välttämättömänä, tehokkaasti turvaisi Suomen vapauden ja itsenäisyyden. Koko yhteiskuntarakenteemme terveydelle ja lujuudelle ratkaisevan tärkeä asutustoiminta taas kaipaa ajoissa lainsäädäntöä, joka turvaa maansaannin mahdollisuudet tilattomille, silloinkin, kun vuokratilain omaksi lunastaminen sekä valtionmaiden ja virkatalojen käyttäminen ei riitä tositarvetta tyydyttämään.
Paitsi lepäämään jääneitä kysymyksiä tulee useita muitakin lainsäädäntöasioita, joita viime valtiopäivillä ei ehditty saada päätökseen, uusien esitysten nojalla eduskunnassa loppuun käsiteltäviksi, ja niiden lisäksi annetaan osaksi nyt,
osaksi myöhemmin hallituksen esityksiä uusistakin asioista.
Erityistä eduskunnan huomiota ja harkintaa tulee vaatimaan ensi vuoden tulo- ja menoarvio, jota epäilemättä ei ole helppo saada järjestetyksi samalla kansan tarpeiden tyydyttämistä ja tarpeellista säästäväisyyttä varteenottaen. Mutta
valtiotalouden jo saavuttama tasapaino, raha-arvon vakaantuminen, suotuisaksi
muodostunut kauppatasaus sekä verrattain hyvä vuodentulo helpottavat onneksi tehtävän suorittamista. Esityksen mukaan saataisiin tulo- ja menoarvion järjestely toimeen ilman mitään veronkorotuksia ja uusia veroja, kun nyt on käynyt
mahdolliseksi saada valtiolle kulkulaitoslaina, joka jo 1918 vuoden valtiopäivillä päätettiin hankittavaksi. Se viime vuosina tulo- ja menoarvion järjestelyä vaikeuttanut seikka, ettei ole voitu käyttää luottoa sellaisiinkaan tuottaviin valtiontarkoituksiin, jotka luonnostaan ovat lainavaroilla eikä verotuksella suoritettavat, on poikkeusoloissa saattanut olla välttämätön ja tarpeellinenkin. Mutta kovin kauan sen ei ole mahdollista jatkua arveluttavasti rasittamatta veronmaksajia ja rajoittamatta tarpeellista olojen kehitystä.
Tulo- ja menoarvion yhteydessä on koetettava saada tyydytetyksi kohtuullisen palkkauksen tarve valtion palveluksessa oleville. Useimpain virkamiesten, erittäinkin tärkeimmissä ja vastuunalaisimmissa olevain, palkkaus on sekä siviiliviroissa että puolustuslaitoksessa rahanarvon alentuessa huonontunut
ilmeisesti riittämättömäksi ja kaipaa pikaista korjausta, jos mieli välttää yleisen
edun pahoin vaaranalaiseksi joutumista. Itsenäisen valtion asiain hoito on kuitenkin siksi tärkeä, myöskin niillä aloilla, joilla työn tulosten arvo ei ole suorastaan rahassa laskettavissa, että kansallamme ei ole varaa antaa kykeneväin ainesten liiaksi vetäytyä pois muille toimialoille, johon jo on näkynyt arveluttavia oireita taloudellisista syistä eroamisissa ja hakukelpoisten virkaan pyrkijäin
puutteessa. Sopimusluontoisiin palkkauksiin turvautumisella, joka tulisi verrattomasti kalliimmaksikin, ei epäkohta olisi yleisemmin autettavissa. Eduskunnassa otettaneekin vakavasti harkittavaksi, eikö ole pidettävä tarpeen vaatimana ja ajan oloon myöskin taloudellisesti edullisempana tyydyttävässä taloudellisessa asemassa oleva kelvollinen virkamiehistö, joka voi täyttää sille asetettavat vaatimukset kykyyn, työtehoon, tunnollisuuteen ja valtion etujen harrastukseen nähden.
Toivottaen vilpittömästi menestystä nyt alkavalle eduskuntatyölle ja lausuen
Teidät tervetulleiksi tehtäväänne, julistan täten 1922 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
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Presidentin puheeseen vastaten lausui eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan puolesta pyydän saada lausua Teille, herra Presidentti, eduskunnan
kunnioituksen.

Republikens President förklarade riksdagen öppnad med följande på
ﬁnska och svenska framsagda ord:
Representanter för Finlands folk.
Den riksdag, som nu vidtager med sin verksamhet för att i enlighet med regeringsformen representera Finlands folk, är vald medelst lagtima val, förrättade
efter en fullt tilländalupen treårsperiod. Sålunda hava förhållandena i republiken Finland även med avseende å representantförsamlingens nyval bragts i normal ordning.
Valresultaten hava i riksdagens sammansättning icke medfört absolut majoritet för någon av de politiska meningsriktningar, som uppbäres av ett visst parti. Lagliga riksdagsbeslut måste därför ofta nog fås till stånd genom sammanjämkningar mellan olika grupper och representanter. Detta kommer tvivelsutan
att förorsaka svårigheter. Men man måste hoppas, att en redlig vilja att ställa fosterlandets gemensamma fördel och ernåendet av konkreta resultat över enskilda
särintressen och underordnade skiljaktigheter skall i förening med lojalt tillvägagående göra ett framgångsrikt riksdagsarbete möjligt. Genom sammanjämkningar och god vilja bör man likaledes sträva till att i riksdagen åstadkomma en
tillräcklig och varaktig majoritet till stöd för regeringen, på det att ett effektivt
och konsekvent handhavande av republikens in- och utrikespolitiska angelägenheter bleve möjligt.
Representationen sammanträder till nu begynnande riksdag under mera normala och lugna förhållanden än någonsin förr i det fria Finland. Det internationella läget har allt mer stadgats, med andra makter hava allt mera normala relationer fåtts till stånd. Även den inre ordningen och säkerheten hava, oaktat beklagliga yttringar av brottslighet, befästs och det ekonomiska livet har allt mer
återgått i normala gängor. Alla dessa omständigheter erbjuda riksdagen möjlighet och en god grundval för fortsatt fullföljande av en fredlig utrikespolitik och
det inre uppbyggnadsarbetet. För såvitt yttermera vissa särskilt viktiga frågor,
som från föregående riksdag överförts till denna, fås till ett lyckligt avgörande,
utan ändring av själva regeringsformens stadganden, kunna det självständiga
Finlands mest brådskande grundläggande arbeten på lagstiftningens område till
huvudsaklig del anses vara slutförda och riksdagen kan i ro skrida till folkrepresentationens normala uppgifter utan att i samma mån som tillförene vara nödsakad att överskrida den ordinarie tiden för riksdagens sammanvaro.
Bland de frågor, som lämnats att vila över valen, må särskilt framhållas religionsfrihetens ordnande, den nya värnpliktslagen och kolonisationslagstiftningens förfullständigande. Religionsfrihetens princip har, ehuru förutsatt även i
lagstiftningen, redan under mer än ett halvt sekel fått vänta på sitt förverkligande. Genom den nya värnpliktslagen borde vårt försvarsväsen utan vidare uppskov fås på sådan ordinarie fot att detsamma, med tillgodoseende av krav som
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sakkunskapen uppställer såsom oeftergivliga, skulle effektivt trygga Finlands
frihet och självständighet. För den för hela vår samhällsbygnads hälsa och fasthet högst betydelsefulla kolonisationsverksamheten åter kräves en lagstiftning,
som i tid garanterar möjligheten till jordförvärv åt obesuttna även i sådana fall,
då inlösen av legoområden samt utnyttjande av statsjord och boställen icke äro
tillfyllest för tillfredsställande av det verkliga behovet.
Förutom de frågor, som lämnats vilande, bliva även många andra lagstiftningsärenden, vilka under senaste riksdag icke hunno avgöras, på grund av nya
propositioner föremål för slutlig behandling av riksdagen, och därtill komma
nya regeringspropositioner att dels nu vid riksdagens öppnande, dels senare till
riksdagen överlämnas.
Särskild uppmärksamhet och noggrant övervägande från riksdagens sida påkallar behandlingen av nästa års budget, vars reglering tvivelsutan ej kan utan
svårighet genomföras, med samtidigt beaktande av landets behov och iakttagande av nödig sparsamhet. Men statsﬁnansernas redan uppnådda jämvikt, penningvärdets stabilisering, en gynnsam handelsbalans och en jämförelsevis god
årsskörd underlätta lyckligtvis uppgiftens fullgörande. I enlighet med propositionen skulle budgetregleringen kunna åstadkommas utan några skatteförhöjningar och nya skatter, enär det blivit möjligt att för staten erhålla det kommunikationslån, om vars upptagande beslut fattades redan av 1918 års lantdag. Den
på ordnandet av de senaste årens budgetreglering menligt inverkande omständigheten, att det icke befunnits möjligt att medelst kreditoperationer ﬁnansiera
ens sådana produktiva statsändamål, vilka enligt sin natur böra förverkligas genom lån och icke genom beskattning, har under undantagsförhållanden kunnat
vara oundviklig och till och med hälsosam. Men i längden kan detta förhållande icke fortgå utan att i betänklig grad betunga de skattdragande och hämma utvecklingens gång.
I samband med budgetregleringen borde ett skäligt tillgodoseende av de i
statstjänst anställdas lönebehov fås till stånd. Avlöningen för ﬂertalet tjänstemän
inom såväl civilstaten som försvarsväsendet, i synnerhet för dem, som innehava
mera ansvarsfulla och viktiga befattningar, har till följd av det sjunkande penningvärdet försämrats så att den blivit uppenbart otillräcklig. En snabb lönereglering bör fördenskull genomföras för att icke den allmänna välfärden skall lida
allvarsam skada. Handhavandet av en självständlig stats angelägenheter är dock,
även på områden, där arbetsresultatets värde icke kan i penningar omedelbart
uppskattas, av den betydelse, att vårt folk icke har råd att i alltför hög grad låta
dugliga förmågor övergå till andra verksamhetsområden, vartill betänkliga ansatser redan visat sig i avskedstaganden på grund av ekonomiska skäl och i avsaknad av kompetenta sökande till lediga tjänster. Genom avlöningar, grundade på avtal, vilket system även skulle ställa sig ojämförligt dyrare, skulle sagda
missförhållande icke kunna i större utsträckning avhjälpas. Inom riksdagen torde ock komma till allvarligt övervägande, huruvida det icke är av behovet påkallat och i längden även ekonomiskt fördelaktigare att äga en under tillfredsställande ekonomiska förhållanden arbetande, duglig tjänstemannakår med möjlighet att uppfylla de fordringar, som på densamma kunna ställas i avseende å förmåga, arbetsintensitet, samvetsgrannhet och bevakande av statens intressen.
- 71 -

1922

Med uppriktiga välönskningar till det nu begynnande riksdagsarbetet och
hälsande Eder välkomna till Edert värv, förklarar jag härmed 1922 års lagtima
riksdag öppnad.

Besvarande presidentens tal yttrade riksdagens talman Kallio:
Högtärade Herr President!
Å riksdagens vägnar ber jag att till Eder, herr President, få uttala riksdagens
vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1923
presidentin puolesta pääministeri Kallio – puhemies Virkkunen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1923
å presidentens vägnar statsminister Kallio – talman Virkkunen

Suomen kansan edustajat!
Tasavallan Presidentin estettynä ollessa lausun Teidät tervetulleiksi nyt alkaville
valtiopäiville ja julistan 1923 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Eduskunnan puhemies lausui tämän jälkeen:
Herra Pääministeri!
Eduskunnan puolesta pyydän ilmituoda eduskunnan kunnioituksen Tasavallan
Herra Presidenttiä kohtaan.
Represanter för Finlands folk!
På grund av förfall för Republikens President hälsar jag Eder välkomna till nu
vidtagande riksdag och föklarar lagtima riksdagen år 1923 öppnad.

Riksdagens talman yttrade härefter på ﬁnska:
Herr Statsminister!
Å riksdagens vägnar anhåller jag att få frambära uttrycken av riksdagens vördnad gentemot Republikens President.
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Valtiopäivien avajaiset toukokuun 3. päivänä 1924
presidentti Ståhlberg – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 3 maj 1924
president Ståhlberg – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Perustuslaillisessa järjestyksessä toimitettujen uusien vaalien jälkeen on eduskunta nyt kokoontunut alkamaan tehtävänsä suorittamista. Lausun Teidät siihen
tervetulleiksi.
Eduskunta voi ryhtyä tehtäväänsä rauhallisten ulkonaisten olojen vallitessa.
Suomen kansainvälisen aseman vakaantuminen ja sen kehittämistä tarkoittava työ valtioiden välisillä sopimuksilla on häiriöittä jatkunut myöskin nykyisen
hallituksen aikana, joka on ilmoittanut katsovansa, että sen tehtävä päättyy niin
pian kuin on käynyt selville, miten kokoonpannulla hallituksella on eduskunnan luottamus.
Sisäisten hallitusasiain alalla on niinikään aikaisempaa toimintaa jatkettu.
Kansantaloudessamme ovat erityistä huomiota vaatineet viime syksynä maanviljelystä kohdanneen kadon johdosta tarvittavat toimenpiteet; niitä on eduskunnan myöntämillä varoilla järjestetty ja suoritettu, niin että työansioilla on helpotettu syömäviljan hankintaa ja siemenen saanti on turvattu. Jos pian alkava kesä
muodostuisi suotuisaksi, voitaisiin puheenalainen vaikeus pitää pääasiassa voitettuna, vaikka sen vaikutukset eivät voi olla pitemmällekin tuntumatta.
Eduskunnan käsiteltäväksi on valmistettu koko joukko hallituksen esityksiä. Monista asioista, joita ei viime valtiopäivillä ehditty loppuun käsitellä, annetaan nyt uudet esitykset. Ja sen ohessa on muitakin, osaksi tärkeitä ja kiireellisiä, enimmäkseen aikaisemmin alullepantuihin esitöihin nojautuvia ehdotuksia valmistunut eduskunnalle esitettäväksi. Niinpä on jo viime valtiopäivillä esitettyä verokuorman helpottamista tarkoittavaa suunnitelmaa laajennettu uusillakin ehdotuksilla veronmuutoksista ja vanhentuneiden verojen lakkauttamisesta; ja toiselta puolen on katsottu tarpeelliseksi pyytää määrärahoja, puolustuslaitoksen kehittämiseksi, asuntopulan lieventämiseksi ynnä muihin kiireellisiin
tarpeisiin. Näiden esitysten hyväksyminen edellyttää kyllä melkoista lisäystä
valtion menoarvioon, mutta valtiotalouden edullinen tila viime vuoden lopulla ja sen edelleen jatkuminen vuoden alkukuukausina näyttävät tarjoavan siihen
rahallisen mahdollisuuden.
Runsas ja omien alotteiden kautta vielä karttuva työmäärä on eduskunnalla siten edessänsä. Menestyköön sen onnellinen suorittaminen kansamme tositarpeiden tyydyttämiseksi, sen laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja sen itsenäisyyden vahvistamiseksi. Eri mielipiteistä huolimatta käyköön mahdolliseksi sitä varten tarvittava yhteistoiminta ja selviytyköön myöskin hallitussuunta, joka
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voi saada riittävästi laajan, lujan ja pysyväisen kannatuksen eduskunnassa. Siinä toivossa julistan 1924 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Presidentin puheeseen vastaten lausui eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavaltamme Presidentti!
Niissä vaaleissa, jotka Herra Tasavallan Presidentti on määrännyt vaalikauden
kestäessä toimeenpantaviksi on kansa valinnut meidät lakia säätävän ja valtiotaloudesta huolehtivan valtiovallan edustajiksi. Pyrkimyksenämme on oleva, että
me velvollisuutemme mukaisesti myötävaikuttaisimme Teidän rinnallanne, tasavaltamme Herra Presidentti, lakipohjaisen kehityksen suojamuurina yhteiskuntamme rakennustyössä.
Eduskunnan puolesta pyydän lausua Teille, Herra Presidentti, eduskunnan
kunnioituksen.

Presidenten förklarade riksdagen öppnad med följande på ﬁnska och
svenska framsagda ord:
Representanter för Finlands folk.
Efter det nya val i grundlagsenlig ordning ägt rum, har riksdagen nu samlats till
fullgörande av sitt uppdrag. Jag hälsar Eder härtill välkomna.
Riksdagen kan strida till sitt värv under lugna yttre förhållanden för vårt
land. Befästandet av Finlands internationella ställning och arbetet för dess utveckling genom fördrag med andra stater hava utan störingar fortgått även under tiden för den nuvarande regeringen, som förklarat sig anse sitt värv slutfört,
så snart det framgått, vilken sammansättning regeringen för åtnjutande av riksdagens förtroende skall hava.
På området av inre regeringsärenden har den tidigare verksamheten likaledes fortsatts. Inom vår folkhushållning hava nödiga åtgärder i anledning av den
missväxt, som senaste höst drabbade landets jordbruk, påkallat en särskild uppmärksamhet; med anslag av riksdagen hava sådana åtgärder ordnats och verkställts, anskaffande av brödsäd har underlättats genom arbetsförtjänst och tillgång på utsäde betryggats. Ifall den snart begynnande sommaren gestaltar sig
gynnsam, torde ifrågavarande svårighet kunna anses i huvudsak övervunnen,
om ock dess verkningar ännu en tid framåt måste göra sig kännbara.
För riksdagens behandling har utarbetats en mängd regeringspropositioner.
Angående ﬂere frågor, vilka icke hunno slutbehandlas vid senaste riksdag, avlåtas nu nya propositioner. Därjämte hava även andra, delvis viktiga och brådskande, mest på tidigare förarbeten grundade förslag blivit färdiga att till riksdagen överlämnas. Sålunda har den redan senaste riksdag förelagda planen att
lindra skattetungan ytterligare utvecklats genom nya förslag om skattelindring
och upphävande av föråldrade skatter; och å andra sidan har det befunnits nödigt att anhålla om anslag till försvarsväsendets utveckling, lindrande av bostadsbristen med ﬂera brådskande behov. Godkännandet av dessa propositioner förutsätter visserligen ett avsevärt tillskott i statsbudgeten, men statshushållningens gynnsamma ställning vid slutet av senaste år och fortfarande under
årets första månader synes erbjuda ﬁnansiella möjligheter härtill.
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En stor och genom egna initiativ ytterligare ökad arbetsbörda förestår sålunda riksdagen. Måtte dess värv krönas med framgång till fyllande av vårt folks
verkliga behov, till befästande av dess lagliga samhällsordning och dess självständighet. Måtte, trots olika meningar, ett härför nödigt samarbete varda möjligt och även riktlinjerna klarna för en regering, åtnjutande tillräckligt omfattande, fast och varaktigt stöd hos riksdagen. I denna förhoppning förklarar jag
1924 års lagtima riksdag öppnad.

Besvarande presidentens tal yttrade riksdagens talman Kallio på ﬁnska:
Ärade Herr Republikens President.
Vid de val, Republikens Herr President under fortgående valperiod förordnat
skola äga rum, har folket utsett oss till representanter för den lagstiftande och
statshushållningen vårdande statsmakten. Vår strävan skall gå ut på att i enlighet
med vår plikt vid sidan av republikens Herr President som en skyddsmur för den
lagbundna utvecklingen medverka i arbetet för vårt samhälles uppbyggande.
Å riksdagens vägnar ber jag att till Eder, Herr President, få uttala dess aktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1925
presidentti Ståhlberg – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 4 februari 1925
president Ståhlberg – talman Kallio

Suomen kansan edustajat! Lausun Teidät vastuunalaiseen tehtäväänne tervetulleiksi sillä toivomuksella, että ne monet, osaksi varsin tärkeät ja laajakantoiset
asiat, jotka joko perintönä edellisiltä valtiopäiviltä taikka uusien alotteiden nojalla tulevat eduskunnan käsiteltäviksi, saataisiin onnelliseen ratkaisuun.
Suomen suhteet ulkovaltoihin ovat edelleenkin pysyneet hyvinä ja rauhallisina. Siihen kansainväliseen yhteistyöhön, jolla Kansainliiton toimesta pyritään
saamaan aikaan järjestettyä oikeustilaa ja taattua turvallisuutta eri valtioiden
kesken, on Suomikin valtuutettujensa kautta ottanut osaa. Ja samalla kuin mielenkiinnolla odotetaan näiden pyrkimysten, vaikkapa vain asteettainkin, johtavan tuloksiin, jotka varsinkin pienille, vähemmän edullisessa asemassa oleville
valtioille olisivat arvokkaita, on samassa tarkoituksessa valmisteltu erikoissopimuksia yksityisten maiden välillä. Niinpä äskettäin Helsingissä pidetyssä Suomen ja sen eteläisten naapurien ministerikokouksessa on valmistettu sopimus
niiden välillä ehkä sattuvain riitaisuuksien sovittelusta ja rauhallisesta ratkaisusta. Tämä sopimus esitetään nyt eduskunnan hyväksyttäväksi.
Toinen kansainvälinen sopimus, maamme sisäisille oloille erittäin tärkeä, tarkoittaa väkijuomain salakuljetuksen estämistä. Tämä asia, josta kymmenen eri
valtion valtuuskuntaa viime vuoden lopulla Helsingissä teki yhteisen ehdotuksen, on nyt hallituksen harkittavana. Jos ehdotettu sopimus tulisi voimaan ja sitä vielä täydennettäisiin eduskunnalle nyt esitettävällä lailla nopeakulkuisista
moottorialuksista sekä tehokkaammilla säännöksillä salakuljetusrikosten rankaisemisesta, josta esitys tulee myöhemmin annettavaksi, saataisiin toivottavasti sulku sille turmeluksen lähteelle, miksi juovutusjuomain salakuljetus on
muodostunut. Saattaa kuitenkin näyttäytyä, että se rikollisuus, johon tuo salakuljetus ja sen elättämä juoppous on ollut varsin vaikuttavana tekijänä, vaatii suoranaisempiakin vastustamiskeinoja lainsäädännön taholta, niinkuin rangaistusmääräysten koventamista ihmishenkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvista rikoksista sekä niitä koskevain asiain käsittelyn jouduttamista tuomioistuimissa, jo ennen yleistä rikos- ja oikeudenkäyntilainsäädännön uudistusta. Ja tehokkaankin lainsäädännön sekä viranomaisten toimenpiteiden lisäksi tarvitaan epäilemättä vielä, että kaikki kansalaiset, joille kansamme elinjuurien turmeltuminen ei ole yhdentekevä, karttavat epäkohdan välillistäkin suosimista ja antavat valtiovallan ponnistuksille sitä vastaan voimakasta
tukea ja kannatusta.
Niiden asiain joukossa, jotka näillä valtiopäivillä odottavat eduskunnan käsittelyä, on useita sellaisiakin, jotka koskevat valtioelämän, itsehallinnon, maan- 77 -
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puolustuksen, maatalousopetuksen perustavia järjestelytoimenpiteitä ja jotka
eivät enää sietäisi tuonnemmaksi siirtymistä. Olisi sentähden suotava, että ne
saataisiin valmiiksi, mikäli mahdollista jo kevätistuntokaudella, niin että syksyllä jäisi riittävästi aikaa tulo- ja menoarvion käsittelylle ynnä muille asioille
ja että vähitellen päästäisiin säännölliseen, eri aloilla kylläkin tarvittavaan lainsäädäntötyöhön.
Julistan täten 1925 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Presidentin puheeseen vastaten lausui eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Tasavallan Presidentti.
Valtiopäiväjärjestyksen edellyttämänä aikana on eduskunta kokoontunut tämän vaalikauden toisille valtiopäiville jatkamaan alotettua työtään. Viime valtiopäiviltä periytyneet hallituksen esitykset, joihin Herra Presidentti puheessaan viittasi, tulee eduskunta ottamaan ensimäisinä työohjelmaansa ja viivytyksittä ne käsittelemään. Eduskunta käy työhönsä syvästi tietoisena siitä, että kansamme odottaa eduskunnan tarmokkaasti yhteistoiminnassa hallituksen
kanssa jatkavan sitä työtä, joka valtiollisesti yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti edelleen eheyttää ja vahvistaa olojamme.
Herra Presidentti! Eduskunnan puolesta pyydän saada lausua Teille, Herra
Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioituksen.

Presidenten förklarade riksdagen öppnad med följande på ﬁnska och
svenska framsagda ord:
Representanter för Finlands folk! Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla värv med den förhoppning, att de många delvis synnerligen viktiga och vittbärande frågor, vilka antingen såsom arv från föregående riksdag eller på grund av
nya initiativ nu komma till riksdagens behandling, skola erhålla en lycklig lösning.
Finlands relationer till andra makter hava fortfarande varit goda och fredliga.
Uti det internationella samarbete, som genom Nationernas förbund åsyftar att
åstadkomma ett ordnat rättstillstånd och en tryggad säkerhet emellan de skilda
staterna, har även Finland genom sina befullmäktigade tagit del. Och jämte det
man med intresse emotser, att dessa strävanden, åtminstone gradvis, skola leda
till resultat, vilka vore av särskild betydelse för små stater i mindre gynnsamt läge, ha i samma syfte fördrag emellan enskilda länder utarbetats. Sålunda har vid
den nyligen i Helsingfors hållna ministerkonferensen för Finland och dess sydliga grannar uppgjorts en konvention om förmedling och fredlig lösning av dem
emellan möjligen uppkommande tvister. Denna konvention förelägges nu riksdagen till godkännande.
Ett annat, för vårt lands inre förhållanden högst betydelsefullt internationellt
fördrag åsyftar att förhindra smuggling av spritdrycker. Denna fråga, angående vilken tio delegationer för olika stater mot slutet av senaste år i Helsingfors
enades om ett gemensamt förslag, är nu underställd regeringarnas prövning. Om
den föreslagna konventionen skulle träda i kraft och ytterligare fullständigades
med en lag angående snabbgående motorfarkoster, vilken nu förelägges riksda- 78 -
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gen, ävensom med verksammare stadganden angående straff för smugglingsförbrytelser, varom proposition kommer att senare avlåtas, bör man kunna hoppas att en damm åstadkommes mot den källa till fördärv, som smugglingen av
rusdrycker blivit. Det kan emellertid visa sig att den brottslighet, vartill smugglingen och den härav närda dryckenskapen utgjort verkande faktorer, påkallar
även mera direkta åtgärder från lagstiftningens sida, såsom skärpande av straffbestämmelserna för brott mot människoliv och kroppslig integritet samt skyndsammare behandling vid domstol av mål rörande dessa, redan före en allmän
reform av straff- och rättegångslagstiftningen. Och jämte en effektiv lagstiftning samt åtgärder från myndigheternas sida erfordras utan tvivel ytterligare, att
alla medborgare, för vilka undergrävandet av vårt folks livsrötter icke är likgiltigt, undvika även medelbart gynnande av nämnda missförhållande och skänka
statsmaktens ansträngningar mot detsamma kraftigt stöd och medhåll.
Bland ärenden, vilka föreligga till behandling vid denna riksdag, ﬁnnas ﬂera
sådana, vilka angå grundläggande organisationsåtgärder för ordnandet av statslivet, självstyrelsen, landsförsvaret, undervisningen i lanthushållning, och vilka icke skulle tåla vidare uppskov. Önskvärt vore därför, att dessa bleve slutbehandlade, såvitt möjligt redan vid vårsessionen, på det att tillräcklig tid under hösten återstode för behandling av statsförslaget och andra ärenden samt att
vi småningom komme till ett regelmässigt, på olika områden väl behövligt, lagstiftningsarbete.
Jag förklarar härmed 1925 års lagtima riksdag öppnad.

Besvarande presidentens tal yttrade riksdagens talman Kallio på ﬁnska:
Republikens Högtärade Herr President.
På i lantdagsordningen förutsatt tid har riksdagen sammankommit till sin andra
session under denna valperiod för att fortsätta sitt arbete. De från senaste riksdag
ärvda regeringspropositionerna, som Herr Presidenten åberopade i sitt tal, skall
riksdagen upptaga som de första på sitt arbetsprogram och behandla dem utan
dröjsmål. Riksdagen påbörjar sitt arbete djupt medveten om att vårt folk väntar
att riksdagen energiskt och i samråd med regeringen fortsätter det arbete, som i
statligt, socialt och ekonomiskt avseende allt mer helar och stärker våra förhållanden.
Herr President! På riksdagens vägnar ber jag att till Eder, Republikens Herr
President, få frambära dess högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1926
presidentti Relander – puhemies Virkkunen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1926
president Relander – talman Virkkunen

Suomen kansan edustajat!
Sen jälkeen kuin valtiopäiväjärjestys sillä tavoin muutettiin, että vireillä olevat
asiat sinä aikana, minkä edustajien toimivalta kestää, ilman muuta siirtyvät seuraaviin valtiopäiviin, on edustajien toimivaltakausi muodostunut tosiasiallisesti yhdeksi ainoaksi lainsäädäntökaudeksi. Tälläkin kertaa on Teidän käsiteltävänänne melkoinen joukko asioita, jotka edellisten valtiopäivien perintönä jo yksinään antavat eduskunnalle runsaasti työtä.
Täten siirtyneistä esityksistä mainittakoon hallituksen ehdotus laiksi virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan, mikä laki muodostaa välttämättömän täydennyksen siihen lainsäädäntöön, joka koskee maan virkamieskunnan asemaa.
Tämän lain valmistumisesta riippuu osaltaan myöskin niiden uudistusten toimeenpano maan hallinnossa, jotka tarkoittavat virkakoneistomme työtehon lisäämistä.
Edelleen on näille valtiopäiville siirtynyt maamme maatalouden kehitykselle
suuriarvoinen maatalouskorkeakoulukysymys. Perustava merkitys opilliselle sivistyksellemme on katsottava olevan lailla, joka tulee säädettäväksi oppikoulun
järjestysmuodon perusteista. Valtiovaraimme hoidolle merkityksellinen asia sisältyy esitykseen valtion liikeyritysten hoidon yleisistä perusteista, mikä jo useamman vuoden vireillä ollut ehdotus tullee näi1lä valtiopäivillä käsitellyksi.
Uusiakin tärkeitä ja osittain kiireellistä ratkaisua vaativia esityksiä annetaan
eduskunnalle sekä nyt valtiopäiviä avattaessa että myöhemmin istuntokauden
kuluessa. Näiden joukosta tahdon mainita muutamia huomattavimpia.
Tänään jätetään eduskunnalle kauan valmistelun alaisena ollut esitys kansakoululaitoksen kustannuksista, jota koskeva lakiehdotus on suunniteltu entistä
tarkoituksenmukaisemmin järjestämään valtion ja kunnan osuuden kansanopetuksen kustannuksiin. Tässä yhteydessä tulee myös ratkaistavaksi eduskunnan
pyytämä kansakoulunopettajien palkkojen järjestely.
Samoin jätetään eduskunnalle nyt ehdotus uudeksi tielainsäädännöksi, joka
on tarkoitettu korjaamaan aikaisemmassa tätä asiaa koskevassa lainsäädännössä havaittuja puutteita.
Valmistelun alaisina hallituksessa ovat m.m. pitkiä esitöitä kysyvät esitykset
pysyväisestä tullitarifﬁsta sekä tekijänoikeuslaista. Edellinen esitys tulee varmaan olemaan yksi niitä, joihin nähden kansamme keskuudessa vallitsee toisistaan suuresti eriäviä mielipiteiltä, mutta kun ottaa huomioon, että pysyvän tullitarifﬁn aikaansaaminen on koko taloudelliselle elämällemme ensiluokkaisen
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tärkeä asia, on syytä toivoa, että se, eri mielipiteitä sovittelemalla, tulee lähitulevaisuudessa saamaan tyydyttävän ratkaisun. Laki tekijänoikeudesta on sekin
ollut jo kauan perusteellisen valmistelun alaisena. Koska tätä alaa koskeva lainsäädäntömme on vanhentunut vaikeuttaen tai estäen liittymistämme tällä alalla
tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin, on toivottavaa, että tämä laadultaan vaikea lainsäädäntötoimi saadaan ennen pitkää onnellisesti suoritetuksi.
Paljon työtä ja tasapuolista harkintaa on eduskunnalta vaativa ensi vuoden tulo- ja menoarvio, jonka pysyttäminen tasapainossa veronmaksajia ylenmäärin
rasittamatta on sekä hallituksen että eduskunnan yhteisenä pyrkimyksenä.
Suhteemme ulkovaltoihin, jotka kauttaaltaan edelleenkin ovat hyvät, ovat yhä
kiinteytymässä. Tänään jätetään eduskunnalle esitys Suomen ja Unkarin välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä, maiden, joiden kansoja yhdistävät vuosituhansien taakse palautuvat kulttuurisiteet. Useita muita kauppasopimuksia
on tekeillä, osittain aivan valmistumassakin.
Niihin sovintomenettelyä ja välitystuomiota koskeviin sopimuksiin, joita
olemme tehneet Suomenlahden eteläpuolisten kansojen ja viimeksi myös Saksan kanssa, liittyy näinä päivinä valmistunut sopimus Liettuan kanssa, todisteena niistä ystävällisistä suhteista, jotka vallitsevat meidän ja Liettuan kansan
kesken.
Aivan lähiaikoina tulee eduskunnalle esitettäväksi sopimukset riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisusta Suomen sekä toiselta puolen Ruotsin, Tanskan ja
Norjan kanssa, joiden sopimusten sisällyksestä on päästy yksimielisyyteen meidän ja mainittujen maiden hallitusten kesken. Tällaisia sopimuksia valmistautuvat nykyhetkellä kaikki pohjoismaiden läheiseen kulttuuriyhteyteen kuuluvat
kansat keskenään tekemään. Näiden sopimusten suuri periaatteellinen kantavuus on siinä, että ne ovat ehdottomia, sisältäen sen, että kaikki mahdollisesti esiintyvät riitaisuudet, joita ei voida muuten sovittaa, ovat lopullisesti ratkaistavat oikeustietä. Sellaisina ovat ne uuden aikakauden enteitä, ajan, jolloin kansainvälisetkin riitakysymykset ratkaistaan oikeuden perustuksella eikä asevoimin.
Toivottaen Teille työn ilosta ja tuloksista rikasta työkautta julistan 1926 vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Puheeseen vastaten lausui puhemies Virkkunen:
Eduskunnan puolesta ilmituon Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
kunnioituksen.

Presidenten förklarade riksdagen öppnad med följande på ﬁnska och
svenska framsagda ord:
Representanter för Finlands folk!
Sedan lantdagsordningen undergått den ändring, att oavgjorda ärenden utan vidare övergå till följande riksdag under hela den tid folkrepresentanternas uppdrag varar, har riksdagens mandatperiod i själva verket artat sig till en enda lagstiftningsperiod. Även denna gång haven I att behandla en mängd ärenden, vilka såsom arv från föregående sessioner redan ensamt för sig bereda riksdagen
ett drygt arbete.
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Bland de sålunda överförda propositionerna må nämnas regeringens förslag
till lag angående tjänstemäns rätt att kvarstå i tjänst, vilken lag utgör en nödvändig komplettering till lagstiftningen rörande tjänstemannakårens i landet ställning. Åstadkommandet av denna lag utgör i sin mån en förutsättning för genomförandet av de reformer i landets förvaltning, vilka avse att öka arbetskapaciteten i vårt ämbetsmaskineri.
Vidare har till denna riksdag övergått den för utvecklingen av landets lanthushållning betydelsefulla frågan om inrättandet av en lantbrukshögskola. Av
grundläggande betydelse för vår andliga odling måste den lag anses vara, som
är avsedd att stiftas angående grunderna för organisationen av lärdomsskolan.
En för vår statshushållning viktig fråga utgör förslaget rörande de allmänna
grunderna för skötseln av statsverkets affärsföretag, vilket förslag, som redan
under ﬂera år varit anhängigt, väl skall vid denna riksdag vinna sin lösning.
Även nya propositioner av vikt, delvis sådana, som fordra ett skyndsamt avgörande, överlämnas till riksdagen såväl nu vid riksdagens öppnande som senare under sessionen. Bland dessa vill jag nämna några särskilt betydelsefulla.
I dag överlämnas till riksdagen den redan en längre tid beredda propositionen
angående kostnaderna för folksskoleväsendet. Lagförslaget härom är avsett att
ändamålsenligare än tidigare reglera statens och kommunernas andel i kostnaderna för folkundervisningen. I samband därmed skall även avgöras av riksdagen äskad reglering av folkskollärarnas löner.
Tillika överlämnas nu till riksdagen förslag till ny väglagstiftning, åsyftande
att avhjälpa de brister, varmed den tidigare lagstiftningen på detta område befunnits vara behäftad.
Under beredning i regeringen äro bl.a. de med långvariga förarbeten förknippade förslagen om varaktig tulltariff och om upphovsmannarätt. Det förra förslaget skall säkert vara en av de frågor, rörande vilka mycket avvikande meningar bland vårt folk äro rådande, men då i betraktande tages, att åstadkommandet av en varaktig tulltariff utgör en fråga av största vikt för hela vårt ekonomiska liv, har man skäl att hoppas, att densamma, genom sammanjämkning
av olika meningar, skall i närmaste framtid erhålla en tillfredsställande lösning.
Lagen om upphovsmannarätt har, även den, redan länge varit under grundlig
beredning. Emedan vår föråldrade lagstiftning på detta gebit försvårat eller förhindrat vår anslutning till internationella fördrag, vilka avslutats på detta område, får man hoppas, att denna till sin art svårlösta lagstiftningsåtgärd skall inom
kort lyckligt fullbordas.
En uppgift, krävande mycket arbete och opartisk prövning, har riksdagen sig
förelagd i följande års budgetreglering. Såväl regeringens som riksdagens gemensamma strävan är ju att bibehålla statsbudgeten i jämvikt utan att skattebetalarna över hövan betungas.
Våra alltigenom goda relationer till främmande makter fortbestå och bliva än
fastare. I dag överlämnas till riksdagen proposition om godkännande av handelsfördraget mellan Finland och Ungern, mellan länder, vilkas folk förenas av
kulturband, som gå årtusenden tillbaka i tiden. Flera andra handelsfördrag äro
under beredning, delvis även så gott som i sin fullbordan.
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Till de konventioner om förlikning och skiljedom, vilka avslutats med folken
söder om Finska viken och senast även med Tyskland, ansluter sig den i dessa
dagar fullbordade konventionen med Litauen, såsom vittnesbörd om de vänskapliga relationer, som råda mellan oss och Litauens folk.
Konventionerna mellan Finland å ena sidan samt Sverige, Danmark och Norge
å andra sidan om fredlig lösning av tvistigheter, angående vilka konventioners
innehåll enstämmighet ernåtts mellan vår regering och nämnda länders regeringar, komma likaledes att i närmaste framtid föreläggas riksdagen. Dylika fördrag bereda sig alla nordens till samma nära kulturkrets hörande folk i detta nu att avsluta med varandra. Dessa fördrags stora principiella bärvidd ligger
däri, att de äro ovillkorliga och således innebära, att alla möjligen uppkommande tvistigheter, vilka icke kunna annorlunda lösas, skola slutligt avgöras på rättslig väg. De varsla i sin mån om ett nytt tidevarv, en tid, varunder även mellanfolkliga tvistigheter lösas på rättslig grund och icke med vapenmakt.
Tillönskande Eder en verksamhetsperiod rik på arbetsglädje och resultat, förklarar jag 1925 års lagtima riksdag öppnad.

Besvarande presidentens tal yttrade riksdagens talman Virkkunen på ﬁnska:
På riksdagens vägnar ber jag att till Eder, Republikens Herr President, få frambära dess högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 5. päivänä 1927
presidentti Relander – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 5 september 1927
president Relander – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Kun lakimääräisillä vaaleilla valittu uusi eduskunta aloittaa nyt vastuunalaisen
ja tärkeän työnsä, tapahtuu tämä ulkonaisesti suotuisain edellytysten vallitessa.
Maamme valtiollinen elämä on jatkuvasti vakiintunut tarjoten entistä suurempia mahdollisuuksia rauhalliselle ja tulokselliselle työskentelylle maan ja kansan hyväksi. Taloudelliset olomme ovat niinikään tällä hetkellä edulliset. Vuodentuloa, josta maan taloudellinen elämä niin suuresti riippuu, voidaan pitää lupaavana ja teollisuuskin työskentelee suotuisissa olosuhteissa. Myöskin valtion
rahallinen asema on hyvä. Meillä on näinollen täysi syy luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen.
Vaikka siis ulkonaisia vaikeuksia ei tällä hetkellä ole näkyvissä, tulee eduskunnalla nyt alkavalla istuntokaudella kuitenkin olemaan runsas työtaakka
kannettavanaan. Jo edelliseltä eduskunnalta perintönä olevat, lepäämään jääneet lait tulevat monilukuisuutensa ja tärkeytensä vuoksi vaatimaan suuren osan
eduskunnan työstä. Niiden joukossa on ensi tilalla mainittava uuden valtiopäiväjärjestyksen säätäminen, erinäiset maan puolustusta koskevat asiat samoinkuin
maatalouden edistämistä tarkoittavat lait.
Näiden asiain lisäksi on hallituksen toimesta valmistettu eduskunnalle joukko uusia esityksiä, joista osa voidaan antaa eduskunnalle jo nyt eduskuntatyön
alkaessa. Näistä tulee hallituksen esitys ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi siihen liittyvine veroesityksineen tavan mukaan vaatimaan runsaan osan eduskunnan istuntokaudesta. Muista esityksistä kiintyy huomio ensi kädessä niihin,
jotka tarkoittavat maan tuotannollisen toiminnan edistämistä, valistustyön jatkuvaa tehostamista, samoinkuin toistaiseksi meillä monessa suhteessa puutteellisen sosialihuollon kehittämistä. Myöskin kieltolain edelleen tehostamiseen samoinkuin eräiden kunnallisten olojen korjaamiseen on hallitus kiinnittänyt huomiota ja valmistanut niistä esityksiä eduskunnalle. Valmistusasteella on hallituksessa lisäksi useita muita kysymyksiä, muun muassa ehdotus uudeksi aviokaareksi.
Ulkopoliittisissa suhteissa on tasaista kehitystä jatkunut. Siitä ovat todistuksena nekin uudet sopimukset vieraiden valtioiden kanssa, jotka nyt alkavalla istuntokaudella tullaan jättämään eduskunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. Suhteiden järjestely ja ylläpitäminen yksityisten valtioiden kanssa muodostaa kuitenkin vain yhden puolen itsenäisen valtion ulkopoliittisessa toiminnassa. Kansainvälinen elämä yhä moninaistuvine kysymyksineen asettaa eri mai- 84 -
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den hallituksille ja eduskunnille jatkuvasti uusia tehtäviä, jotka vaativat osakseen erikoista huomiota. Varsinkin on näin asianlaita sellaisiin maihin nähden,
jotka, kuten Suomi, vasta äskettäin ovat saavuttaneet itsenäisyyden. On tärkeää, että Suomessakin täysin oivalletaan tämän kansainvälisen toiminnan merkitys, sillä sen kautta varmimmin vakiintuu maan asema itsenäisenä valtiona.
Myös eduskunnalta se vaatii yhä kiinteämpää kansainvälisen elämän ilmiöiden
tarkkaamista.
Olen varma siitä, että eduskunnalle on osoittautuva mahdolliseksi suoriutua
edessään olevasta työstä onnellisesti, maata ja sen eri väestökerroksia hyödyttävällä tavalla. Tämän tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että olemassa olevia mielipide-eroavaisuuksia tasoitetaan ja kaiken toiminnan päämääräksi asetetaan yhtenäisen isänmaan etu. Näin menetellen eduskunta puolestaan lujittaa tasavaltamme perusteita ja itsenäisyyttämme, joiden kymmenvuotista olemassaoloa me tämän vuoden lopussa olemme tilaisuudessa viettämään.
Toivottaen menestystä eduskunnan alkavalle työlle julistan vuoden 1927 valtiopäivät avatuiksi.

Eduskunnan puhemies Kallio tervehti Tasavallan Presidenttiä seuraavin
sanoin:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti !
Huolestunein mielin on kansamme seurannut Herra Tasavallan Presidentin pitkäaikaista sairautta. Kokoutunut eduskunta kansamme ohella tuntee iloa Teidän
parantumisenne johdosta. Eduskunnan puolesta ilmituon Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioituksen.

Presidenten förklarade riksdagen öppnad med följande på ﬁnska och
svenska framsagda ord:
Representanter för ﬁnska folket.
Då den i laga ordning valda nya riksdagen vidtager med sitt ansvarsfulla och viktiga arbete, sker detta under till det yttre gynnsamma förutsättningar. Vårt lands
politiska liv har vunnit allt större stadga, erbjudande större möjligheter än förut
för fredligt och framgångsrikt arbete till fromma för land och folk. Våra ekonomiska förhållanden äro likaså för närvarande fördelaktiga. Årsskörden, av vilken
landets ekonomiska liv är i så hög grad beroende, kan anses lovande, och jämväl industrin arbetar under gynnsamma omständigheter. Även statens ﬁnansiella
ställning är god. Vi hava alltså fullt skäl att med tillförsikt se framtiden an.
Ehuru sålunda yttre svårigheter icke för närvarande äro för handen, kommer
riksdagen likväl under nu begynnande session att hava en dryg arbetsbörda. Redan de såsom arv från föregående riksdag vilande lagarna komma till följd av
sitt stora antal och sin betydelse att kräva en stor del av riksdagens arbete. Bland
dem må nämnas stiftandet av ny riksdagsordning, särskilda landets försvar rörande ärenden ävensom lagar avseende lantbrukets förkovran.
Härutöver har genom regeringens försorg utarbetats en mängd nya propositioner, av vilka en del kan överlämnas till riksdagen redan vid sessionens början. Av dessa kommer regeringens proposition angående statsförslaget för in- 85 -
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stundande år jämte därtill hörande skattepropositioner som vanligt att kräva en
del av riksdagens sessionstid. Av övriga propositioner fästes uppmärksamheten
främst vid dem, som avse främjande av landets produktiva verksamhet, upplysningsarbetets fortsatta utveckling samt den hos oss i ﬂere avseenden ännu bristfälliga sociala omvårdnaden. Även förbudslagens ytterligare skärpning och rätttande av vissa kommunala förhållanden har varit föremål för regeringens uppmärksamhet, och hava propositioner till riksdagen härom utarbetats. På förberedande stadium beﬁnna sig i regeringen dessutom ﬂere andra frågor, bl.a. förslaget till ny giftermålsbalk.
I utrikespolitiskt hänseende har den jämna utvecklingen fortgått. Härom vittna
jämväl de nya fördrag med utländska stater, vilka under nu begynnande session
komma att överlämnas till riksdagens prövning och godkännande. Reglerandet
och upprätthållandet av relationer med enskilda stater utgör dock endast en sida av en självständig stats utrikespolitiska verksamhet. Det internationella livet
med dess allt mångfaldigare frågor pålägga de olika ländernas regeringar och
representanter ständigt nya uppgifter, vilka påkalla särskild uppmärksamhet.
Särskilt är detta fallet beträffande sådana länder, vilka liksom Finland först nyligen vunnit självständighet. Det är av vikt att man även i Finland uppfattar betydelsen av denna internationella verksamhet, ty därigenom befästes säkrast landets ställning såsom självständig stat. Även av riksdagen fordras allt större aktgivande på det internationella livets företeelser.
Jag är övertygad om att det för riksdagen skall visa sig möjligt att lyckligen
utföra det förestående arbetet till gagn för landet och dess olika folklager. För
vinnande av detta resultat är det av nöden att rådande meningsskiljaktigheter utjämnas och att såsom främsta mål för all verksamhet uppställes fäderneslandets
gemensamma bästa. Sålunda befäster riksdagen för sin del republikens grunder
och vår självständighet, vilkas tioåriga tillvaro vi i slutet av detta år äro i tillfälle att ﬁra.
Med önskan om framgång för riksdagens begynnande arbete förklarar jag
1927 års riksdag öppnad.

Riksdagens talman riktade sig till Republikens President med följande ord:
Republikens högtärade Herr President.
Med bekymrat sinne har vårt folk följt med Herr Presidentens långvariga sjukdom. Den församlade riksdagen känner jämte hela vårt folk glädje över Edert
tillfrisknande. På riksdagens vägnar framför jag till Eder, Republikens Herr
President, riksdagens vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1928
presidentti Relander – puhemies Virkkunen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1928
president Relander – talman Virkkunen

Suomen kansan edustajat!
Kun eduskunta kokoontuu nyt alkaville valtiopäiville, ovat eduskuntatyötä järjestelevät säännökset entisestään suuresti muuttuneet. Viime syksynä eduskunnassa hyväksytty uusi valtiopäiväjärjestys on tullut vahvistetuksi ja siinä löytyvät uudet määräykset ovat astuneet voimaan. Joskin uudessa valtiopäiväjärjestyksessä pääperiaatteet ovat jokseenkin samat, joille entinen valtiopäiväjärjestys rakentui, muuttavat uudet säännökset monessa suhteessa eduskunnan tähänastista työtapaa. Siten on, kosketellakseni esimerkiksi maan ulkoasiain hoitoa,
uudessa valtiopäiväjärjestyksessä hallitukselle varattu tilaisuus tarvittaessa kutsua koolle eduskunnan ulkoasiainvaliokunta myös valtiopäiväin keskeydyttyä
tai päätyttyä, samalla kun tämän valiokunnan tehtävät on nyt tarkemmin määritelty. Täten on maan ulkopolitiikan hoidon alalla luotu tarpeelliset edellytykset entistä kiinteämmälle yhteistoiminnalle eri valtioelinten kesken. Pidän itsestään selvänä, että myös tämän uuden järjestelyn aikana tulee maamme ulkopolitiikassa, jonka rehellisenä pyrkimyksenä on ylläpitää ja kehittää hyviä ja ystävällisiä suhteita kaikkiin ulkovaltoihin, huomio kiintymään niihin kysymyksiin, jotka tarkoittavat rauhantilan säilyttämistä kansakuntien kesken, erikoisesti siihen
kansainväliseen yhteistyöhön, jonka päämääränä on kansainvälisten riitaisuuksien ratkaiseminen yksinomaan rauhanomaista tietä.
Tyydytyksellä on todettava, että eduskunta tälläkin kertaa saa aloittaa työnsä sekä ulko- että sisäpoliittisesti suotuisissa olosuhteissa. Ratkaistavia asioita
tulee eduskunnalla nytkin olemaan runsaasti. Vaikkakin viime istuntokausi oli
työn suoritukseen nähden varsin tuloksellinen, siirtyi siitä näille valtiopäiville
huomattava määrä ratkaisemattomia asioita, niiden joukossa 29 hallituksen esitystä ja 18 eduskuntaesitystä. Tärkeimmistä näille valtiopäiville siirtyneistä hallituksen esityksistä mainittakoon sosialisen lainsäädännön alaan kuuluvat sairausvakuutuslaki sekä muutokset työväentapaturmavakuutuslakiin, tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen perusteita koskeva lakiesitys, esitys uudeksi aviokaareksi, lakiesitykset rikollisuuden vastustamisesta ja eräiden kieltolain säännösten muuttamista sekä metsätalouden edistämistä tarkoittavat esitykset. Näille valtiopäiville siirtyneiden hallituksen esitysten joukossa on myös esitys Suomen ja Ruotsin välillä viime joulukuussa tehdyn kauppasopimuksen hyväksymisestä. Tämä sopimus on osaltaan osoituksena maamme ja sen läntisen naapurin kesken vallitsevista hyvistä suhteista ja tarkoitettu niitä edelleen kehittämään.
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Edellisiltä valtiopäiviltä siirtyvien töiden lisäksi saa eduskunta käsiteltäväkseen joukon hallituksen valmistamia uusia esityksiä. Ohjelmansa mukaisesti tahtoo hallitus kiinnittää erikoista huomiota kysymyksiin, jotka tarkoittavat vähäväkisten ja ennen kaikkea maaseudun sekä erityisesti maan syrjäisinten seutujen väestön vaikean aseman huojentamista. Näitä kysymyksiä koskevista esityksistä voidaan jo tänään jättää eduskunnalle esitys, joka tarkoittaa ruisjauhojen
ja ruokasuolan kuljetuksen helpottamista Pohjois-Suomen syrjäisimmille seuduille samoin kuin esitys uudisviljelyspalkkioista pienviljelijöille eräissä osissa
Oulun, Kuopion ja Viipurin läänejä. Samoin jätetään eduskunnalle tänään esitys sianlihan ja kananmunien viennin edistämisestä vientipalkkiota käyttämällä. Erikoisen maininnan ansaitsee tässä yhteydessä myös eduskunnalle tänään
jätettävä esitys, jonka tarkoituksena on erityisellä lailla järjestää vuosi vuodelta
yhä tärkeämmiksi käyneet maanparannustyöt maataloudessa.
Tahtoen osaltaan edistää yhteistyötä kansojen kesken on hallitus, joka pitää
tätä yhteistyötä taloudellisellakin alalla erittäin tärkeänä, päättänyt eduskunnalle ehdottaa Suomen yhtymistä tullimuodollisuuksien lieventämistä tarkoittavaan kansainväliseen yleissopimukseen, mistä esitys myös tänään eduskunnalle annetaan.
Kun edustajienkin taholta tultaneen tälläkin kertaa jättämään eduskunnalle runsaasti eduskunta-aloitteita, on eduskunnalla nytkin raskas työkausi edessään. Meidän on toivominen, että eduskunta tälläkin kertaa, suorittaen työnsä
sovinnollisessa, kansaamme eheyttävässä ja rakentavassa mielessä, on tästä tehtävästään menetyksellä suoriutuva. Toivoen teille tuloksista rikasta työkautta julistan vuoden 1928 valtiopäivät avatuiksi.
Finska folkets Representanter!
Då riksdagen sammanträder till nu begynnande session, hava de bestämmelser,
som reglera riksdagsarbetet, undergått väsentliga förändringar. Den av riksdagen
senaste höst antagna nya riksdagsordningen har stadfästs, och däri ingående nya
bestämmelser hava trätt i kraft. Om ock grundprinciperna i den nya riksdagsordningen i det närmaste äro desamma som de, på vilka den gamla byggde, ändra
dock de nya bestämmelserna i ﬂera hänseenden riksdagens arbetssätt. Sålunda är exempelvis – för att beröra handhavandet av rikets utrikesärenden – i den
nya riksdagsordningen möjlighet förbehållen regeringen att vid behov sammankalla riksdagens utrikesutskott också då riksdagsarbetet är avbrutet eller avslutat; samtidigt hava detta utskotts uppgifter nu närmare ﬁxerats. Härigenom har
på området för skötseln av landets utrikespolitik skapats nödiga förutsättningar
för en intimare samverkan än tidigare mellan de olika statsorganen. Jag ﬁnner
det självklart, att även under denna nya ordning vårt lands utrikespolitik, vars ärliga strävan är upprätthållandet och utvecklandet av goda och vänskapliga förbindelser med alla utländska makter, kommer att hava uppmärksamheten fäst på
de spörsmål, som avse bevarandet av freden mellan nationerna, och i synnerhet
på det mellanfolkliga samarbete, vars mål är internationella tvistigheters biläggande på uteslutande fredlig väg.
Med tillfredsställelse må konstateras, att riksdagen jämväl denna gång kan
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begynna sitt arbete under såväl utrikes- som inrikespolitiskt gynnsamma förhållanden. Frågor, som vänta på riksdagens avgörande, föreligga även nu i riklig mån. Trots att senaste riksdag med hänsyn till det utförda arbetet var synnerligen resultatrik, övergår till denna riksdag en ansenlig mängd oavgjorda ärenden, bland dem 29 propositioner och 18 motioner. Av de viktigaste propositioner, som stå över till denna riksdag, må nämnas de till området för den sociala
lagstiftningen hörande propositionerna angående sjukförsäkring och ändringar i
lagen rörande arbetares olycksfallsförsäkring, vidare lagförslaget om grunderna
för statsförslaget och statsbokslutet, propositionen angående ny giftermålsbalk,
lagförslagen rörande brottslighetens bekämpande och ändrande av särskilda bestämmelser i förbudslagen, samt propositionen avseende skogsskötselns befrämjande. Bland de regeringspropositioner, som stå över till denna riksdag, föreligger även den om godkännandet av det emellan Finland och Sverige senaste december avslutade handelsavtalet. Detta avtal är i sin mån ett uttryck för de goda
förbindelser, som råda mellan vårt land och dess västra grannland, och är avsett
att ytterligare utveckla dessa relationer.
Utom de arbeten, som stå över från föregående riksdag, får riksdagen nu till
behandling ett antal av regeringen utarbetade nya propositioner. I överensstämmelse med sitt program vill regeringen särskilt fästa uppmärksamheten vid de
frågor, som avse lindrandet av den svåra belägenhet, vari de mindre bemedlade i landet samt framförallt landsbefolkningen och i synnerhet befolkningen i
landets mest avsides belägna trakter beﬁnna sig. Av de propositioner, som beröra dessa frågor, kan redan i dag till riksdagen överlämnas propositionen rörande underlättande av transporten av rågmjöl och koksalt till Norra Finlands avlägsnaste trakter, ävensom propositionen om premiering av nyodlingar åt småbrukare i vissa delar av Uleåborg, Kuopio och Viborgs län. Jämväl överlämnas i
dag till riksdagen proposition avseende främjande av utförseln av ﬂäsk och ägg
genom exportpremiering. Särskilt omnämnande förtjänar i detta sammanhang
även den proposition, som i dag överlämnas till riksdagen, och som avser att
medels en särskild lag ordna de år för år i lanthushållningen allt viktigare vordna jordförbättringsarbetena.
Strävande till att, i vad på densamma ankommer, främja det mellanfolkliga
samarbetet, har regeringen, som anser detta samarbete jämväl på det ekonomiska området synnerligen viktigt, beslutit att för riksdagen föreslå Finlands anslutning till den internationella konventionen rörande förenkling av tullformaliteterna, varom proposition också i dag till riksdagen överlämnas.
Då även riksdagsmännen jämväl denna gång torde komma att väcka en mängd
motioner, har riksdagen också nu framför sig en krävande arbetsperiod. Må vi
hoppas, att jämväl denna riksdag, utförande sitt värv i samförståndets och det
uppbyggande arbetets tecken till vårt folks enande och vårt lands bästa, skall
med framgång fylla denna sin uppgift. Tillönskande Eder en arbetstid, rik på resultat, förklarar jag 1928 års riksdag öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Virkkunen
lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Uusi valtiopäiväjärjestys, jonka sovelluttaminen tästä lähtien on luova aikaisemmasta käytännöstä osaksi poikkeavia muotoja eduskunnan toiminnalle, tuottaa
nyt ensi kerran eduskunnalle kunnian nähdä valtiopäivätyönsä avajaistilaisuudessa keskuudessaan valtakunnan päämiehen. Tässä eduskunnalle mieluisassa vierailussa tahdomme nähdä uuden ilmauksen siitä läheisestä ja kiinteästä
yhteistyöstä, jonka tulee vallita molempien valtiomahtien, maan hallituksen ja
maan eduskunnan, välillä. Ainoastaan näiden kummankin keskinäiseen luottamukseen ja horjumattomaan yhteishenkeen perustuneena voi menestyä se valtakunnallinen rakentamistyö, jota molemmat yhdessä johtavat ja johon tässä maassa on kaikkien kunnon kansalaisten voimassaolevan oikeusjärjestyksen pohjalla
otettava voimiensa mukaan osaa isänmaan ja kansakunnan onneksi. Tasavallan
nykyisyyden ja tulevaisuuden lujittaminen vaatii kaikkien kansalaisten, puolueiden, kieliryhmien, yhteiskuntaluokkien altista myötävaikuttamista kansamme
ulkonaisen ja sisäisen, sen valtakuntaa rakentavan voiman enentämiseksi kaikilla nykyaikaisen elämän moninaisilla aloilla.
Vakuutettuna siitä, että niin hyvin hallitusta kuin eduskuntaa elähdyttää tämä tietoisuus ja tämä velvoitus, kunnioittavimmin tervehdän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan puolesta.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Virkkunen, som yttrade:
Republikens Herr President!
Den nya riksdagsordningen, vars tillämpning härefter kommer att skapa från tidigare praxis delvis avvikande former för riksdagens verksamhet, skänker nu för
första gången riksdagen äran att vid riksdagsarbetets påbörjande i sin krets hälsa rikets överhuvud. I detta för riksdagen angenäma besök vilja vi se ett nytt uttryck för det intima och fasta samarbete, som bör råda mellan de båda statsmakterna, landets regering och landets riksdag. Endast på grundvalen av ömsesidigt
förtroende och orubblig gemensamhetsanda mellan dessa båda kan det statliga
uppbyggnadsarbete lyckas, som dessa vardera gemensamt leda och i vilket alla
redbara medborgare i detta land på basen av gällande rättsordning äga deltaga i
mån av sina krafter till båtnad för fosterlandet och folket. Tryggandet av republikens nutid och framtid kräver beredvillig medverkan av alla medborgare, partier,
språkgrupper och samhällsklasser för stärkandet av vårt folks yttre och inre, dess
statsbyggande kraft på alla det moderna livets mångahanda områden.
I övertygelsen om, att såväl regering som riksdag livas av detta medvetande
och denna förpliktelse, hälsar jag eder, Republikens Herr President, vördsammast på riksdagens vägnar.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1929
presidentti Relander – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 februari 1929
president Relander – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Lausun Teidät tervetulleiksi vastuunalaiseen tehtäväänne. Teen sen sillä toivomuksella, että ne monet, osaksi erittäin tärkeät ja laajakantoiset asiat, jotka nyt
alkavana istuntokautena tulevat eduskunnassa käsiteltäviksi, saataisiin onnelliseen ratkaisuun.
Eduskunta ryhtyy työhönsä rauhallisten ulkonaisten olojen vallitessa. Suhteemme ulkovaltoihin ovat edelleenkin pysyneet hyvinä, hallituksen jatkaessa rauhanomaista, valtakuntamme kansainvälisen aseman lujittamista tarkoittavaa ulkopolitiikkaa. – Siihen kansainväliseen työhön, jonka tarkoituksena on
yhteisymmärryksen edistäminen kansojen kesken, yleisen rauhan vakiinnuttaminen, valtioiden keskinäisen turvallisuuden lisääminen ja sen kautta välttämättömän edellytyksen luominen asevarustusten supistamiselle, on Suomi niin
hyvin Kansainliiton ja sen neuvoston jäsenenä kuin muullakin tavoin voimiensa mukaan edelleen ottanut osaa. Ulkopolitiikkamme rauhanomaisen tarkoitusperän mukaisesti on Suomi suhtautunut myötämielisesti viime vuoden elokuussa Pariisissa tehtyyn, sodan ehkäisemistä tarkoittavaan yleissopimukseen, pannen erityistä arvoa sen yleismaailmallisuuteen ja semminkin siihen, että tämä
sopimus tulisi käsittämään kaikki Suomen kannalta tärkeät valtiot. Hallitus, joka toivoo sopimuksen määräysten mahdollisimman pian tulevan voimaan, antaa
nyt eduskunnalle esityksen Suomen yhtymisestä siihen.
Edelleen on hallitus antanut eduskunnalle esityksen viime joulukuussa tehdyn suomalais-unkarilaisen sovittelu- ja välitystuomiosopimuksen hyväksymisestä, mikä sopimus sekin on osaltaan todistuksena näiden molempien kansojen
kesken vallitsevista hyvistä suhteista, niin myös esityksen erinäisten muutosten
hyväksymisestä Suomen ja Saksan väliseen välitysoikeudellista ja sovintomenettelyä koskevaan sopimukseen.
Mitä maamme sisäisiin asioihin tulee, on aluksi mainittava, että maatamme viime syksynä kohdanneen kadon aiheuttamien vaurioiden torjuminen on
vaatinut osakseen jatkuvaa kiinteätä huomiota hallituksen taholta. Eduskunnan myöntämillä varoilla on eri puolille maata järjestetty soveliaita yleisiä töitä
ansiomahdollisuuksien lisäämiseksi ja tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty
riittävän ja kunnollisen kylvösiemenen saannin turvaamiseksi ensi kasvukautta varten. Maatalouden alalla vallitsevien vaikeiden luotto-olojen parantamiseksi on ryhdytty valmistaviin toimenpiteisiin metsänluottokysymyksen uudelleen
järjestämiseksi. Samoin on eduskunnan päätöksen mukaisesti Osuuskassojen
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Keskuslainarahasto-Osakeyhtiön nauttimaa valtion takuuta maalaiskuntain luotontarpeen tyydyttämiseksi entisestään lisätty.
Valtion toiminta on viime vuosina ollut ilahduttavassa määrin suunnattuna
vähäväkisen kansanosan taloudellisen aseman parantamiseen. Hallitus toivoo
näissä pyrkimyksissä saavansa jatkuvaa tukea eduskunnan taholta. Aikaisemmin alullepantu lainsäädäntö sosialivakuutuksen kehittämiseksi on saatettava
tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Paraikaa on hallituksessa valmistettavana
esitys kauan vireillä olleeksi lastensuojelulaiksi. Kun eduskunnalle nyt annetaan esitys laiksi kunnallisille mielisairaaloille ja tuberkulosia sairastavien hoitolaitoksille annettavasta valtioavusta, on useita vuosia päiväjärjestyksessä ollut
kysymys tehokkaista toimenpiteistä mielisairaalaolojen järjestämiseksi ja yhä
tuhoisaksi osoittautuvan keuhkotaudin vastustamiseksi nyt siirtymässä ratkaisuasteelle.
Lisääntynyt rikollisuus on herättänyt yleistä huolestumista kansassamme.
Sen vastustamiseen on koko yhteiskunnan ja eritoten valtiovallan taholta riittävää huomiota kiinnitettävä. Rikollisuuden torjumiseksi on hallituksessa suunnittelun alaisena toimenpiteitä, joiden avulla valtiovalta saa nykyistä paremmat
mahdollisuudet järjestyksen ylläpitämiseen maassa. Suunnitelluista toimenpiteistä tullaan antamaan eduskunnalle esitys niin pian kuin eräät tarpeelliset valmistelutyöt on ennätetty loppuun suorittaa.
Niin hyvin maan henkisen kulttuurin kuin hallintotehtävien tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta tärkeä virkamiesten palkkauskysymys odottaa ratkaisuaan. Tietoisena siitä, ettei ole yleisedun mukaista riittämättömän palkkauksen
vuoksi antaa kykenevimpien virkamiesainesten siirtyä valtion toimista muille
työaloille, yhtä vähän kuin se on virkamiesten omalta ja valtion edun kannalta katsoen tarkoituksenmukaista saattaa virkamiehet yleisemmin riittävän toimeentulon hankkimiseksi itselleen ja perheilleen turvautumaan sivulta hankittavaan ansiotyöhön, joka parhaimmissakin tapauksissa alentaa sen työn määrää
ja laatua, jonka he varsinaisessa virkatoimessaan muuten voisivat suorittaa, on
hallitus katsonut välttämättömäksi ryhtyä valmistamaan ehdotusta voimassaolevan palkkauslain muuttamiseksi. Asiasta on hallituksella tarkoitus kohdakkoin antaa esitys eduskunnalle. Tässä esityksessä, jonka hyväksyminen samalla on helpottava niiden suunnitelmien toteuttamista virasto-olojemme uudelleen
järjestämiseksi ja virkamiesten työtehon lisäämiseksi, jotka ovat käsiteltävinä
osittain hallituksessa osittain vartavasten asetetussa virastolautakunnassa, on
hallitus ottava huomioon ne rajoitetut taloudelliset mahdollisuudet, jotka meillä
ovat olemassa, samoin kuin ehdottamalla suunnitellut korotukset asteettain voimaantuleviksi sen vaikean rahataloudellisen ajan, jossa me paraikaa elämme.
Hallitus toivoo, että sille yhdessä eduskunnan kanssa on onnistuva saattaa tämä
vaikea kysymys täysin asiallisella pohjalla oikeudenmukaiseen ja valtion edun
varteen ottavaan ratkaisuun.
Toivottaen parhainta menestystä nyt alkavalle eduskuntatyölle julistan 1929
vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
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Representanter för det ﬁnska folket!
Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla värv. Jag gör det i den förhoppning att de många, delvis synnerligen viktiga och vittbärande ärenden, vilka under nu instundande session komma att av riksdagen handläggas, skola bringas
till ett lyckligt avgörande.
Riksdagen skrider till sitt arbete under rådande fredliga yttre förhållanden.
Våra relationer till främmande makter äro alltjämt goda och regeringen fortsätter landets hittills följda, på en fredlig utveckling och ett stärkande av rikets
mellanfolkliga ställning inriktade utrikespolitik. – Finland har fortfarande, såväl i sin egenskap av medlem i Nationernas Förbund och dess Råd som även i
övrigt, efter sin förmåga tagit del i det internationella arbete, som åsyftar främjande av samförstånd mellan folken, stärkande av allmän fred, ökande av tryggheten staterna emellan och såmedels skapande av nödvändiga förutsättningar
för ett begränsande av rustningarna. I överensstämmelse med den uppriktigt
fredliga karaktären hos vår utrikespolitik har Finland med sympati omfattat det
i augusti månad senaste år i Paris ingångna allmänna fördraget till förebyggande av krig, med fästat avseende särskilt å dess universella karaktär och isynnerhet den omständighet, att detta fördrag komme att omfattas av alla för Finlands
vidkommande betydande stater. Regeringen, som hyser förhoppningen att fördragets bestämmelser snarast möjligt skola träda i kraft, överlämnar nu till riksdagen förslag om Finlands anslutning till detsamma.
Vidare skall regeringen till riksdagen överlämna förslag till ratiﬁcering av
det i sistförﬂutna december månad ingångna förliknings- och skiljedomsfördraget mellan Finland och Ungern, vilket fördrag även det är ett bevis på de mellan dessa båda folk rådande goda relationerna, liksom även ett förslag till ratiﬁcering av särskilda ändringar i skiljedoms- och förlikningskonventionen mellan Finland och Tyskland.
Beträffande vårt lands inre angelägenheter bör främst nämnas hurusom upphjälpande av de skador den missväxt medfört, som senaste höst drabbade landet, fortfarande kräver stor uppmärksamhet från regeringens sida. Med av riksdagen beviljade medel hava i olika delar av landet anordnats lämpliga allmänna
arbeten för att öka befolkningens möjligheter till utkomst, och nödiga åtgärder
för erhållande av ett tillräckligt och gott utsäde för nästa växtperiod har vidtagits. För förbättrande av på jordbrukets område rådande svåra kreditförhållanden har regeringen skridit till förberedande åtgärder med syfte att omorganisera skogskrediten. Likaså har i enlighet med riksdagens beslut den statsgaranti,
som Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag hittills åtnjutit, yttermera ökats för att tillfredsställa landskommunernas kreditbehov.
Statens verksamhet har under de senaste åren i glädjande hög grad varit inriktad på förbättrandet av de mindre bemedlade folklagrens ekonomiska ställning.
Regeringen hoppas i dessa sina strävanden fortfarande kunna räkna på riksdagens understöd. Den tidigare påbörjade lagstiftning, vars syfte är en utveckling av socialförsäkringen, bör ändamålsenligt genomföras. Förslag till en sådan länge ifrågasatt lag om barnskydd föreligger för närvarande till beredning
i regeringen. Då till riksdagen nu överlämnas förslag till lag angående statsun-
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derstöd för kommunala sinnessjukhus och tuberkulossanatorier, står den sedan
många år på dagordningen upptagna frågan om verksamma åtgärder för sinnessjukhusens organisation och bekämpande av den allt fortfarande för vårt folk så
olycksbringande lungsoten, sålunda inför sitt avgörande.
Den tilltagande brottsligheten har uppväckt allmänt bekymmer hos vårt folk.
Åt dess bekämpande bör hela samhället och särskilt statsmakten ägna tillräcklig uppmärksamhet. För brottslighetens avvärjande föreligger i regeringen förslag till åtgärder, tack vare vilka statsmakten skulle få större möjligheter än hittills att upprätthålla ordningen i landet. Då särskilda nödvändiga förberedande
arbeten hunnit slutföras, kommer förslag rörande de planerade åtgärderna att föreläggas riksdagen.
Den såväl för landets andliga kultur som för den ändamålsenliga skötseln av
statsförvaltningen viktiga frågan om tjänstemännens löner avvaktar en lösning.
Fullt medveten om, att det icke är förenligt med det allmänna bästa att låta de
mest kompetenta tjänstemannaelement till följd av otillräcklig avlöning övergiva statens tjänst för annan verksamhet, lika litet som det är med tjänstemännens
egen och statens fördel överensstämmande att i större utsträckning tvinga dem
att, för att förskaffa sig och sina familjer en tillräcklig utkomst, trygga sig till bisysslor, varigenom även i bästa fall såväl kvantiteten som kvaliteten av det arbete de i sin ordinarie tjänst prestera, förringas, har regeringen ansett nödvändigt
att skrida till utarbetande av förslag till ändring av gällande lönelag. Regeringen
har för avsikt att med det snaraste för riksdagen framlägga proposition i denna sak. I denna proposition, vars godkännande komme att underlätta realiserandet av de planer rörande omorganisationen av våra ämbetsverk och ökandet av
tjänstemännens arbetsintensitet, vilka äro under behandling dels i regeringen,
dels i den enkom härför tillsatta ämbetsverkskommittén, skall regeringen beakta de begränsade ekonomiska möjligheter, som föreligga, samt genom att föreslå de planerade förhöjningarnas successiva genomförande, jämväl det tillskärpta läge på penningemarknaden vi för närvarande beﬁnna oss i. Regeringen hoppas, att det skall lyckas densamma att i samverkan med riksdagen på rent saklig grund bringa denna allvarliga fråga till ett rättvist och statens fördel beaktande avgörande.
I det jag tillönskar Eder i det nu begynnande riksdagsarbetet den bästa framgång, förklarar jag 1929 års lagtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Kallio
lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Avauspuheessanne olette Te, herra Tasavallan Presidentti, kiinnittänyt eduskunnan huomiota hallituksen pyrkimyksiin päästä ulkopolitiikassa yhä suurempaan
yhteisymmärrykseen ja vuorovaikutukseen kansojen kesken, sekä siihen kansainväliseen työhön, joka tarkoittaa valtioiden keskinäisen turvallisuuden lisäämistä.
Samoin saimme tietää, että eduskunnalle annetaan hallituksen esitys Suomen
yhtymisestä sodan ehkäisemistä tarkoittavaan yleissopimukseen.
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Eduskunta, joka tämänsuuntaisiin sovun ja rauhan turvaamista tarkoittaviin
pyrkimyksiin on aina myötämielisesti suhtautunut ja jolle hallitusmuotomme
takaa osuuden valtiotahdon muodostamiseen, tulee viivyttelemättä velvollisuutensa mukaisesti harkitsemaan esityksissä olevien toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta.
Samoin on eduskunta ottava perustuslain mukaiseen käsittelyyn kaikki ne
maamme sisäisiä asioita koskevat hallituksen esitykset, joista herra Tasavallan
Presidentti ilmoitti eduskunnalle esitykset annettavan.
Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta arvioida, mihin tuloksiin eduskunta tulee eri esityksiin nähden, mutta siitä voimme olla vakuutettuja, että kaikki parlamentaarinen toiminta, sen kehittäminen tasavaltamme nykyisyyden ja tulevaisuuden lujittamiseksi samoinkuin sen eri kansalaispiirien ja eri yhteiskuntaluokkien hyvinvoinnin edistämiseksi tulee saamaan eduskunnan puolelta asiallisen, maan kokonaisuuden tarpeita silmälläpitävän käsittelyn.
Tietoisena siitä, että isänmaan ja kansan parasta tarkoittava työ elähyttää niin
hyvin hallitusta kuin eduskuntaakin, pyydän saada eduskunnan puolesta kunnioittavimmin tervehtää Teitä, herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som yttrade:
Republikens Herr President!
I Edert tal har Ni, Republikens Herr President, fäst riksdagens uppmärksamhet på regeringens strävan att i utrikespolitiken ernå allt större samförstånd och
växelverkan mellan folken, samt vid det internationella arbete, som avser att öka
staternas inbördes trygghet.
Likaså erforo vi, att till riksdagen kommer att överlämnas regeringsproposition angående Finlands anslutning till det allmänna fördraget till förebyggande av krig.
Riksdagen, som alltid med sympati förhållit sig till strävanden av detta slag,
vilka avse tryggande av samförstånd och fred, och vilken regeringsformen tillförsäkrar en andel vid skapandet av statsviljan, kommer ofördröjligen att, sin
plikt likmätigt, pröva ändamålsenligheten av de i propositionen angivna åtgärderna.
Likaså skall riksdagen till grundlagsenlig behandling upptaga alla de vårt
lands inre angelägenheter berörande förslag, beträffande vilka Republikens
Herr President meddelade, att propositioner komma att till riksdagen avlåtas.
I detta nu är det ej möjligt att avgöra, till vilka resultat riksdagen skall komma beträffande de olika propositionerna, men därom kunna vi vara övertygade,
att i all parlamentarisk verksamhet och i dess utvecklande för befästande av vår
republiks nutid och framtid liksom för främjande av dess olika medborgarkretsars och samhällsklassers välmåga, riksdagen endast kommer att anlägga sakliga synpunkter, vilka avse hela landets bästa.
Medveten om, att arbetet till fromma för fosterland och folk besjälar såväl regering som riksdag, ber jag att å riksdagens vägnar vördsammast få framföra
dess hälsning till Eder, Republikens Herr President.
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Presidentti Lauri Kristian Relander ja puhemies Kyösti Kallio avaavat vuoden 1929 toiset valtiopäivät eduskunnan istuntosalissa Heimolan talossa.
President Lauri Kristian Relander och talman Kyösti Kallio öppnar 1929 års andra riksdag i riksdagens plenisal i Heimolahuset.
Kuva / Foto: Otavan kuva-arkisto
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Valtiopäivien avajaiset elokuun 2. päivänä 1929. II vp
presidentti Relander – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 augusti 1929. II rd
president Relander – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Kun eduskunta toimitettujen uusien vaalien jälkeen nyt kokoontuu valtiopäiville, lausun Teidät tervetulleeksi suorittamaan edesvastuullista tehtäväänne.
Viime valtiopäivillä hyväksyi eduskunta Suomen yhtymisen n.s. Pariisin sopimukseen sodan hylkäämisestä kansallisen politiikan välikappaleena, sopimuksen lopullisen voimaantulon riippuessa siitä, että kaikki alkuperäiset allekirjoittajavaltiot sen ratiﬁoivat. Kun tämä nyt on tapahtunut, on kyseessäoleva
tärkeä sopimus viime kuun 24 päivänä yleisesti ja lopullisesti tullut voimaan.
Pyrkien osaltansa määrätietoisesti myötävaikuttamaan rauhan vakiinnuttamiseen on Suomen hallitus suhtautunut myötämielisesti myös siihen, Kansainliiton viime vuoden yleiskokouksessa laadittuun yleissopimukseen, joka tarkoittaa lisääntyneiden mahdollisuuksien luomista kansainvälisten riitojen ratkaisemiseksi yksinomaan rauhanomaisin keinoin. Eduskunnalle annetaan nyt esitys
Suomen yhtymisestä tähän sopimukseen.
Todisteena Suomen ja sen läheisten naapurimaiden kesken vallitsevista hyvistä suhteista ovat osaltaan myös ne sopimukset, jotka hallitus, eduskunnan lausumaa toivomusta noudattaen, on tehnyt Skandinavian maiden ja Viron kanssa
passipakon poistamisesta ja korvaamisesta henkilöllisyystodistuksilla.
Suhteemme itäiseen naapuriimme ovat myöskin jatkuvasti kehittyneet suotuisaan suuntaan. Siten on hallitus äskettäin tehnyt Neuvostoliiton kanssa Tarton rauhansopimuksen edellyttämän sopimuksen tullivalvonta-alueista Suomenlahdella, mikä sopimus jo on tullut molemmin puolin ratiﬁoiduksi, Neuvostoliiton samalla ratiﬁoidessa v. 1925 tehdyn n.s. Helsingin sopimuksen salakuljetuksen vastustamisesta.
Valvoen valtakunnan etuja kauppapoliittisella alalla on hallitus, missä vaikeuksia on syntynyt tai epäkohtia ilmaantunut, diplomaattista tietä tai turvautumalla erikoisneuvotteluihin koettanut saada ne poistetuiksi. Tässä tarkoituksessa on m.m. ryhdytty Turkin kanssa v. 1926 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen tultua irtisanotuksi neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Voimme lyhyesti todeta, että suhteemme ulkovaltoihin ovat jatkuvasti pysyneet hyvinä.
Valtakuntamme sisäisissä oloissa kiintyy huomio jatkuvasti rahamarkkinain
kireyteen. Oireena tilanteen paranemisesta voidaan kuitenkin mainita viennin lisääntymisen ja tuonnin vähenemisen kautta edullisemmaksi muodostunut
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kauppatase. Jos lisäksi – kuten tällä hetkellä näyttää – tämän vuoden sato muodostuu verraten edulliseksi, on hyvin todennäköistä, että nykyisistä taloudellisista vaikeuksista aletaan vähitellen selviytyä.
Hallitus ei tietenkään ole voinut olla huomioonottamatta vallitsevaa taloudellista tilannetta valmistaessaan ensi vuoden tulo- ja menoarviota. Asiaa koskevassa esityksessä, joka nyt tavallista aikaisemmin annetaan eduskunnalle, on
johdonmukaisesti noudatettu suurta säästäväisyyttä, silti tietenkään vaarantamatta valtion oleellisia etuja ja maan taloudellisen ja henkisen kulttuurin säännöllistä kehitystä. Menoarvioon on myös otettu määräraha valtion viran ja toimen haltijain palkkauksen parantamiseksi, koska hallituksen käsityksen mukaan tärkeät valtion ja yhteiskunnan edut sitä vaativat. Näin menetellessään on
hallitus osaltaan tahtonut helpottaa tämän vaikeaksi käyneen kysymyksen asiallista ja oikeudenmukaista ratkaisua.
Ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksen ohella annetaan eduskunnalle nyt
valtiopäiviä avattaessa joukko muita hallituksen esityksiä. Niistä ovat useat sellaisia, joita viime valtiopäivillä ei ehditty loppuun käsitellä.
Uusista esityksistä ansaitsee tulla mainituksi esitys uudeksi leimaverolaiksi,
joka esitys olennaisissa kohdissa rakentuu uusille perusteille. Se on tarkoitettu
tuottamaan yleisölle helpotusta, siinä kun m.m. virastoihin annettavat asiakirjat
ehdotetaan vapautettaviksi leimamaksuista.
Moniin tärkeihin sosiaalisiin kysymyksiin on hallitus kiinnittänyt huomiota.
Edellyttäen lepäämään jätetyn sairausvakuutuslain tulevan nyt alkavilla valtiopäivillä lopullisesti hyväksytyksi, on lain täytäntöönpanon valmistelu jo annettu
tehtäväksi komitealle, jonka myös tulee valmistaa uudet ehdotukset vanhuus- ja
työkyvyttömyysvakuutusta sekä tapaturmavakuutuslain muutosta varten. Merkittävää edistysaskelta sosiaalisen huollon alalla tietää kauan valmisteilla ollut
lastensuojelulaki, josta nyt annetaan eduskunnalle esitys. Lähiaikoina valmistuu myös esitys alkoholistihuollosta ja ehdotus uudeksi irtolaislaiksi.
Useihin muihin sivistysmaihin verraten ei kauppalainsäädäntö meillä Suomessa ole pysynyt yleisen kehityksen tasolla. Muun muassa on meillä kauan kaivattu lakimääräyksiä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi. Tarkoituksella saada
tässä suhteessa välttämätön korjaus aikaan jätetään eduskunnalle asiasta esitys.
Kosketeltaessa valtakuntamme sisäisiä asioita on tehostettava valtiovallan
velvollisuutta lain sallimin keinoin estää kaikki maanpetoksellinen ja muu yhteiskuntajärjestystä vastaan tähdätty rikollinen toiminta maassa. Suomen kansa rakastaa rauhaa, sen vakaana pyrkimyksenä on omalta osaltansa myötävaikuttaa kansainvälisen rauhan säilymiseen. Yhtä päättävästi se torjuu kaikki yritykset, jotka tähtäävät sisäisen rauhan häiritsemiseen. Tästä johtuu, että kansa
odottaa sekä eduskunnalta että hallitukselta määrätietoista toimintaa kaikkea
tähän tähtäävää rikollista kiihoitusta vastaan. Samanaikaisesti kuin rikollisten
ainesten lainvastaista toimintaa tarkoin valvotaan, on valtiovallan huolehdittava niiden kansanosien toimeentulomahdollisuuksien parantamisesta, jotka uurastavasta työstä huolimatta elävät taloudellisissa vaikeuksissa. Yhteiskuntamme on kyllä – kansanvaltaisena yhteiskuntana – kyllin luja kestämään lainalaista
yhteiskuntajärjestystä vastaan kohdistetut hyökkäysyritykset, mutta sisäpoliittisen jännityksen välttämiseksi ja yleisen työrauhan säilyttämiseksi on välttämätöntä, ettei nyt kosketeltuihin sairaalloisiin ilmiöihin yhteiskunnassa välinpitä- 98 -
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mättömyydellä suhtauduta.
Huolestumista ovat viime aikoina olleet omansa herättämään eräät ilmiöt eri
kieliryhmien suhtautumisessa toisiinsa. Isänmaalle ei saata olla onneksi ja menestykseksi, yhtä vähän kuin se on kummankaan ryhmän etujen mukaista, että
tämä suhde muodostuu kireäksi. Maan ja kansan parasta silmällä pitäen on toivottava, että kieliryhmien keskinäinen suhde saadaan säilymään luottamuksellisena ja että sitä häiritsevät erimielisyydet tulevat sovittelujen kautta asiallisella pohjalla tasoitetuiksi. Eduskunnalla on varmaan oleva useinkin tilaisuus osaltansa edistää asian onnellista ratkaisua.
Arvoisat kansan edustajat! Teitä odottaa tälläkin kertaa runsas työmäärä. Vakuutettuna siitä, että Te suoritatte työnne maan ja kansan parasta silmällä pitäen ja toivottaen tälle työlle parhainta onnea ja menestystä julistan 1929 vuoden
toiset valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket!
Då riksdagen efter nyval nu samlas, hälsar jag Eder välkomna till Edert ansvarsfulla värv.
Senaste riksdag godkände Finlands anslutning till det s.k. Pariser-fördraget
angående krigets utdömande såsom ett den nationella politikens redskap, vilket
fördrags deﬁnitiva trädande i kraft var beroende därav, att alla ursprungliga signatärmakter komme att ratiﬁcera detsamma. Då detta nu skett, har ifrågavarande viktiga fördrag den 24 sistförlidna månad allmänt och deﬁnitivt trätt i kraft.
I strävan att för sin del målmedvetet bidraga till fredens stabilisering har
Finlands regering även ställt sig sympatisk till den av Nationernas Förbunds senaste assemblé utarbetade generalakt, som avser skapandet av ökade möjligheter
för slutande av mellanfolkliga tvister genom enbart fredliga medel. Proposition
om Finlands anslutning till denna konvention förelägges nu riksdagen.
Ett bevis på de mellan Finland och dess nära grannländer rådande goda relationerna utgöra i sin mån även de överenskommelser, som regeringen i enlighet med
av riksdagen uttalad önskan avslutat med de skandinaviska länderna och Estland
angående passtvångets avskaffande och passens ersättande med resekort.
Våra relationer till vårt östra grannland hava även de utvecklats i gynnsam
riktning. Sålunda har regeringen nyss med Rådsrepublikernas Förbund avslutat en av fredsfördraget i Dorpat förutsedd överenskommelse angående tullbevakningsdistrikten i Finska viken, vilken överenskommelse redan ratiﬁcerats av
vardera parten, varvid Rådsrepublikernas Förbund samtidigt ratiﬁcerat den år
1925 avslutade s.k. Helsingfors-konventionen rörande motarbetande av smuggling.
Bevakande rikets intressen på det handelspolitiska området har regeringen,
där svårigheter uppstått eller missförhållanden framträtt, sökt få dem avlägsnade på diplomatisk väg eller genom inledande av speciella underhandlingar. I detta avseende har bl.a., sedan det med Turkiet år 1926 avslutade handels- och sjöfartsfördraget uppsagts, inletts underhandlingar för åstadkommande av ett nytt
fördrag.
Vi kunna i korthet konstatera, att våra relationer till främmande makter alltjämt förblivit goda.
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Vad beträffar vårt rikes inre förhållanden, riktas uppmärksamheten fortfarande på penningemarknadens stramhet. Såsom symptom på en förbättring av
situationen kan dock nämnas, att handelsbalansen blivit gynnsammare till följd
av exportens ökning och importens minskning. Om därtill – såsom det i detta
nu synes – skörden detta år blir jämförelsevis god, är det mycket sannolikt, att vi
småningom komma ut ur nuvarande ekonomiska svårigheter.
Regeringen har givetvis icke kunnat undgå att vid uppgörande av statsförslaget för nästa år taga i betraktande den rådande ekonomiska situationen. I
den budgetproposition, vilken nu, tidigare än vanligt, förelägges riksdagen, har
följdriktigt iakttagits stor sparsamhet, naturligtvis dock utan att rikets väsentliga intressen och utvecklingen av landets ekonomiska och andliga kultur äventyrats. Å statsförslagets utgiftssida har intagits ett anslag för förbättrande av
innehavares av tjänst och befattning i riket tillkommande avlöning, enär enligt
regeringens åsikt viktiga stats- och samhällsintressen kräva en sådan förbättring. Genom detta förfarande har regeringen för sin del velat underlätta ett sakligt och rättvist avgörande av denna invecklade fråga.
Jämte budgetpropositionen förelägges riksdagen nu vid dess öppnande en
mängd andra propositioner. Bland dessa ﬁnnas ﬂere sådana, vilka icke hunno
slutbehandlas vid senaste riksdag.
Av nya propositioner är att omnämna propositionen med förslag till ny stämpellag, vilken i väsentliga avseenden är byggd på nya grundvalar. Den avser att
bringa allmänheten lättnader, bl.a. genom förslaget att från stämpelavgifter fritaga handlingar, som inlämnas till ämbetsverken.
Regeringen har ägnat uppmärksamhet åt många viktiga sociala frågor. Under
förutsättning att sjukförsäkringslagen, som lämnats att vila, vid nu begynnande riksdag deﬁnitivt antages, har förberedandet av lagens bringande i verkställighet redan uppdragits åt en kommitté, som även äger uppgöra nya förslag avseende ålderdoms- och invaliditetsförsäkring samt ändring av olycksfallsförsäkringslagen. Barnskyddslagen, som länge förberetts och beträffande vilken proposition nu förelägges riksdagen, kommer att utgöra ett anmärkningsvärt framsteg på området för social välfärd. Färdiga bliva även inom kort en proposition
om alkoholistvård och ett förslag till ny lag rörande lösdrivare.
I jämförelse med många andra kulturländer har handelslagstiftningen hos oss
i Finland icke hållit jämna steg med den allmänna utvecklingen. Bland annat har
man sedan länge hos oss saknat lagbestämmelser avseende förhindrande av illojal konkurrens. För att en nödvändig rättelse i detta avseende måtte åvägabringas, förelägges riksdagen en proposition i ämnet.
På tal om vårt rikes inre angelägenheter må framhävas statsmaktens skyldighet att med de medel lagen giver förhindra all landsförrädisk och annan mot
samhällsordningen riktad brottslig verksamhet i landet. Det ﬁnska folket älskar fred, dess allvarliga strävan är att för sin del bidraga till den mellanfolkliga fredens bevarande. Lika beslutsamt avvärjer det alla anslag, som åsyfta den
inre fredens störande. Härav följer, att folket såväl av riksdagen som av regeringen förväntar en målmedveten verksamhet emot varje därtill syftande brottslig agitation. På samma gång som brottsliga elements lagstridiga åtgöranden
noga stävjas, bör statsmakten draga försorg om förbättrande av de befolknings- 100 -
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lagers utkomstmöjligheter, vilka trots ett idogt arbete leva i ekonomiska svårigheter. Vårt samhälle är visserligen – såsom ett demokratiskt samhälle – tillräckligt starkt för att hålla stånd mot angreppsförsök, riktade mot den lagbundna
samhällsordningen, men för att hindra spänning på inrikespolitikens fält, och för
att bevara förutsättningarna för arbetsfred på alla områden, är det nödvändigt att
icke ställa sig likgiltig gentemot nu berörda osunda företeelser i samhället.
Ägnade att väcka bekymmer hava de sista tiderna vissa företeelser varit i de
olika språkgruppernas förhållande till varandra. Det kan icke lända fäderneslandet till lycka och välgång, lika litet som det är överensstämmande med någondera gruppens intressen, att detta förhållande blir spänt. Med beaktande av
landets och folkets bästa är det att hoppas, att ett förtroendefullt inbördes förhållande mellan språkgrupperna skall kunna bibehållas och att de meningsdivergenser, som störa detta förhållande, skola på saklig grund utjämnas genom ömsesidigt tillmötesgående. Riksdagen skall säkert ofta komma i tillfälle att i sin
mån främja en lycklig lösning av denna fråga.
Ärade folkrepresentanter! Eder väntar även denna gång en dryg arbetsbörda.
Övertygad därom, att I skolen utföra Edert arbete med beaktande av landets och
folkets bästa, och i det jag tillönskar detta arbete all lycka och framgång, förklarar jag 1929 års senare riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Niissä vaaleissa, jotka huhtikuun 19 päivänä määrättiin toimeenpantaviksi, on
kansalla ollut tilaisuus lausua mielensä hajoitetun eduskunnan toiminnasta ja
määrätä nykyisen eduskunnan kokoonpano. Kansa ottikin entistä vilkkaammin osaa vaaleihin. Me voimme nyt todeta, että eduskunnan kokoonpano suurin
piirtein jäi vaaleissa, ennalleen. Valitun eduskunnan velvollisuus on nyt jatkaa
edeltäjänsä työtä. Ryhtyessään sille kuuluviin tehtäviin tuntee eduskunta vastuunalaisuutensa valtakunnan lainsäädännön ja valtiotalouden hoidon määräävänä elimenä. Eduskunta toivoo, että maan hallituksen ja eduskunnan keskinäinen
yhteistyö on muodostuva luottavaksi ja läheiseksi, jota valtion asioitten menestyksellinen hoito ja parlamentaarinen toiminta edellyttää.
Kosketellessanne puheessanne maan sisällisiä asioita kiinnititte Te, Herra
Tasavallan Presidentti, eduskunnan huomiota m.m. olemassaolevaan yhteiskuntavastaiseen ja rikolliseen toimintaan. Te huomautitte, Herra Presidentti,
että kansa odottaa hallitukselta ja eduskunnalta päättävää ja määrätietoista toimintaa tätä rikollisuutta vastaan. Lainvastainen toiminta ja kurittomuus ovatkin
valitettavasti saaneet eri piireissä ja eri muodoissa sellaisen pelottavan laajuuden, että ne syvästi huolestuttavat kaikkia oikein ajattelevia kansalaisia ja ennen kaikkea myöskin eduskuntaa. Suomen kansa voi kumminkin olla elävästi vakuutettu siitä, että eduskunta tulee puolestaan tekemään sen ehkäisemiseksi voitavansa, sillä Suomen kansan itsenäisyys ja vapaus sekä hallitusmuotomme hengen mukaisen kansanvaltaisen valtioelämän kehittäminen ja suojaaminen kaikkia vaaroja vastaan tulee olemaan aina eduskunnan kunniatehtävä.
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Siinä hartaassa toivossa, että edessäoleva isänmaan ja kansan parasta tarkoittava työ tulee olemaan maan hallituksen ja eduskunnan yhteisenä pyrkimyksenä, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan
Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens högtärade Herr President!
Vid de val, om vilkas verkställande den 19 april förordnades, har folket varit i
tillfälle att uttala sin åsikt rörande den upplösta riksdagens verksamhet och att
bestämma den nuvarande riksdagens sammansättning. Folket deltog även livligare än förr i valen. Vi kunna nu konstatera, att riksdagens sammansättning vid
valen i stora drag blev oförändrad. Den valda riksdagens skyldighet är nu att fortsätta sin föregångares arbete. Då riksdagen skrider till de på densamma ankommande uppgifterna, känner riksdagen sitt ansvar såsom bestämmande organ för
rikets lagstiftning och skötseln av statshushållningen. Riksdagen hoppas, att det
inbördes samarbetet mellan landets regering och riksdagen skall gestalta sig förtroendefullt och intimt, vilket ett framgångsrikt handhavande av statens ärenden
och den parlamentariska verksamheten förutsätter.
Då Ni i Edert tal berörde landets inre angelägenheter fäste Ni, Republikens
Herr President, riksdagens uppmärksamhet bl.a. vid den existerande samhällsﬁentliga och brottsliga verksamheten. Ni påpekade, Herr President, att folket av
regering och riksdag emotser en beslutsam, målmedveten verksamhet mot denna brottslighet. Den lagstridiga verksamheten och tygellösheten hava i själva
verket beklagligtvis i olika kretsar och i olika former erhållit en sådan skrämmande omfattning, att detta djupt bekymrar alla rättänkande medborgare och
framför allt även riksdagen. Finlands folk kan emellertid vara livligt övertygat
därom, att riksdagen å sin sida kommer att göra vad i dess förmåga står för deras motarbetande, ty det ﬁnska folkets självständighet och frihet samt utvecklandet av ett med andan i vår regeringsform överensstämmande demokratiskt statsliv och skyddandet av detsamma mot alla faror kommer städse att vara en hedersuppgift för riksdagen.
I den innerliga förhoppningen, att det förestående arbetet till fosterlandets och
folkets bästa kommer att utgöra regeringens och riksdagens gemensamma strävan, har jag äran på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1930
presidentti Relander – puhemies Virkkunen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1930
president Relander – talman Virkkunen

Suomen kansan edustajat!
Ryhtyessänne jälleen lyhyen loma-ajan jälkeen lainsäädäntötyöhönne on Teillä edessänne paljon vaativa ja edesvastuullinen tehtävä. Kannustakoon Teitä tässä työssänne rakkaus tähän maahan. Antakoon se Teille voimia rakentavaan työhön kansamme hyväksi.
Eduskunnalla on onni tälläkin kertaa alottaa työnsä rauhallisten ulkonaisten
olojen vallitessa. Suhteemme ulkovaltoihin ovat jatkuvasti hyvät ja rauhalliset.
Suomen kansa on rauhaa rakastava kansa, joka – niin paljon kuin siitä riippuu
– tahtoo elää sovussa muitten kansojen kanssa. Tämä kansan tahto on määrännyt suunnan itsenäisen Suomen tähänastiselle ulkopolitiikalle. Suomen ulkopolitiikka on rehellistä rauhanpolitiikkaa, joka rauhanomaisin ja oikeudellisin keinoin tahtoo lujittaa valtakunnan kansainvälistä asemaa. Voimiensa mukaan on
Suomi koettanut osallistua yleiseen kansainväliseen työhön rauhantilan vakiinnuttamiseksi maailmassa.
Pohjoismaisena ja Itämeren rantavaltiona kiinnostaa tietenkin Suomea ennenkaikkea rauhallisten olojen ja rauhallisen kehityksen turvaaminen Pohjolassa ja Itämeren ympärillä. Kaikki, mikä on omansa lisäämään vakavuutta tässä
suhteessa, on Suomen ulkopoliittisten harrastusten keskeisimpänä kohteena.
Meidän maamme ulkopolitiikkaan ei ole saattanut olla vaikuttamatta myöskään tietoisuus siitä, ettei kansainvälisissä suhteissa, yhtävähän kuin politiikan
muillakaan aloilla, ole hetkellisiä saavutuksia tavoteltava, vaan sitkeästi ja rauhallisesti pyrittävä pysyvämpää päämäärää kohti muistaen aina, että lopulta valtion kansainvälisellekin asemalle on ratkaiseva valtion sisäinen lujuus ja voima,
kansakunnan eheys, ja vakava tahto ylläpitää asemansa vapaiden kansojen keskuudessa.
Niiden esitysten johdosta, jotka nyt jätetään eduskunnalle, mainitsen tässä
yhteydessä esityksen Pysyväisen Kansainvälisen Tuomioistuimen perussääntöön ehdotettujen muutosten hyväksymisestä, jotka muutokset tarkoittavat tämän korkean oikeuslaitoksen toiminnan ja toimintavallan edelleen kehittämistä,
sekä esityksen Amerikan Yhdysvaltain liittymistä tähän tuomioistuimeen koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä.
Päähuomio edessäolevassa eduskuntatyössä tulee kohdistumaan valtakunnan
sisäisiin asioihin ja niistä ensi kädessä taloudellisiin kysymyksiin.
Se taloudellinen ahdinkotila, jossa elettiin vuosi 1929, jatkuu edelleenkin.
Löytyy kyllä viitteitä siihen, että taloudellisen pulan raskain vaihe olisi jo si- 103 -
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vuutumassa ja kiinteä pohja alkavalle elpymiselle saavutettu, mutta toistaiseksi
ovat ne vielä vain viitteitä, joista saattaa kyllä hyvää toivoa, mutta joille ei vielä
mitään varmaa tilannearviointia voi rakentaa. Paljon riippuu nyt siitä, miten valtiovallan taholta tähän tilanteeseen suhtaudutaan. Kansa odottaa tällä hetkellä
sekä hallitukselta että eduskunnalta tehokkaita toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi, ensi kädessä sellaisia, jotka tekisivät myöskin taloudellisen elämän elpymiselle niin tärkeän verojen helpotuksen mahdolliseksi. Ei riitä, että yksityiset kansalaiset taloudellisen asemansa parantamiseksi turvautuvat mahdollisimman tehokkaaseen säästäväisyyteen ja tuotannon uudelleen järjestelyyn, valtiovallan on huolehdittava siitä, että myöskin yleisiä – valtion ja kuntien – menoja
voidaan supistaa. Samanaikaisesti on välttämätöntä, että tuotannon laajentamiseen ja uudelleen järjestelyyn, samoin kuin valtion kannattaviin tuotannollisiin
tarkoituksiin tarvittavaa uutta pääomaa on pitkäaikaisen ja kohtuullisin ehdoin
hankitun luoton muodossa saatavissa.
Tarkoituksella tehdä yleisten – valtion ja kuntien – menojen supistaminen
mahdolliseksi jätetään eduskunnalle tänään hallituksen esitys lainsäädännöksi kunnille laeissa määrättyä rakennusvelvollisuutta varten asetettujen määräaikojen pidentämisestä.
Jos yleispiirteisesti asioita katsoen on olemassa lupaaviakin ilmiöitä taloudellisen elämän alkavasta elpymisestä, on toisaalta maan pääelinkeinon, maatalouden kohdalla todettava viime kuukausina tilanteen vaikeutuminen. Maanviljelijät eivät ole ehtineet vielä täysin selviytyä vuoden 1928 kadon seurauksista, kun
maatalouttamme viime syksynä kohtasi uusi pulan aihe, maatalous- ja sahateollisuustuotteiden hintojen äkillinen lasku ja sen yhteydessä menekin vaikeutuminen. Tilannetta on ollut omiaan vaikeuttamaan vielä poikkeuksellisesti viivästynyt talven tulo, minkä johdosta sekä varsinaiset maatalouden talvityöt, että erikoisesti metsäajot ovat myöhästyneet. Tämä on ollut erityisen raskasta vähävaraiselle pienviljelijäväestölle varsinkin syrjäseuduilla, missä puutavarasta ja metsätöistä saatavat tulot muodostavat tärkeän osan talonpojan tuloista. Kun luotonsaanti samalla on ollut vaikea, on maamiehen asema monin paikoin käynyt huolestuttavaksi.
Hallitus on koettanut sen käytettävissä olevien varojen ja valtuuksien puitteissa mahdollisuuksien mukaan helpottaa tilannetta. Kun maanviljelijäin osuustoiminnalliselle luottojärjestölle nyttemmin onnistunee eduskunnan myöntämän
valtion takuun turvin hankkia verraten edullinen ulkomainen laina, voitanee
tässä suhteessa odottaa tilanteen paranemista.
Luoton saannin helpottuminen ei kuitenkaan lopullisesti selvitä maatalouspulaa. Se on selvitettävissä ensi kädessä maamiesten omin ponnistuksin ankaran taloudellisuuden ja hyvin suunnitellun tuotannon avulla. Yhteiskunta ja valtio voivat tässä huomattavasti tukea maataloutta asettamalla kotimaiset maataloustuotteet kulutuksessa etusijalle. Tarkoituksenmukaisen tarifﬁ- ja kauppasopimuspolitiikan avulla voidaan myöskin maataloustuotteiden menekkimahdollisuuksia parantaa niin hyvin koti- kuin ulkomaan markkinoilla. Hallitus toivoo, että eduskunta suhtautuu myötämielisesti hallituksen tätä tarkoittaviin pyrkimyksiin.
Eräissä osissa valtakunnan koillisella rajaseudulla, nim. Kemijärven, Kuusamon ja Kuolajärven kunnissa elävän väestön taloudellinen asema on aivan eri- 104 -
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koisista syistä jo kauan ollut poikkeuksellisen vaikea ja epävarma. Isojakotoimitukset ovat siellä suuresti viivästyneet ja eritoten varsinaista omistusoikeutta
vailla olevien viljelys- ja asuntotilallisten asema senvuoksi jäänyt järjestämättä.
Pitkien esivalmistelujen jälkeen on hallitus nyt saanut valmiiksi kaksi lakiesitystä, joiden kautta, jos eduskunta ne, kuten toivottavaa on, hyväksyy, voitaneen
vihdoinkin saada selvyys sikäläisiin maanomistusoloihin ja siten luoduksi pohja
kysymyksessä olevien laajojen alueiden taloudelliselle kehitykselle.
Nykyinen taloudellinen pula-aika on lyönyt myöskin leimansa vallitsevaan
työttömyystilanteeseen. Työvälitystoimistoissa tehtyjen merkintöjen mukaan
nousi työttömien lukumäärä kuluvan vuoden tammikuun lopulla n. 12 500:aan,
mikä luku on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin vastaava luku v. 1929. Kun kumminkin sekä kuntien että valtion toimesta on ryhdytty laajakantoisiin toimenpiteisiin työttömyyden lieventämiseksi ja kun hallituksen käytettävissä on tänä
vuonna huomattavat työ- ja työttömyysmäärärahat, on syytä toivoa, että tilanne tässä suhteessa tulee lähiaikoina helpponemaan. Kaikessa tapauksessa seuraa hallitus tarkoin tilanteen kehitystä ja jos tähän tarkoitukseen osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi, tulee hallitus aikanaan tekemään eduskunnalle esityksen lisämäärärahan myöntämisestä.
Yhä kasvava rikollisuus ja siitä johtuva vankilatilojen lisääntyvä tarve antavat tätä nykyä maan hallitukselle aiheen vakavaan huolestumiseen. Tänään
eduskunnalle annettavassa esityksessä ehdottaa hallitus erinäisiä toimenpiteitä vankitilojen lisäämiseksi. Niinikään on hallitus ryhtynyt valmistamaan kysymystä sakkojen täytäntöönpanoa koskevien säännösten muuttamisesta siihen
suuntaan, että sakkojen maksaminen rahassa kävisi nykyistä helpommaksi. Kun
on välttämätöntä, että maan poliisikunta tehokkaalla tavalla kykenee, ei ainoastaan tapahtuneitten rikosten selvittämiseen ja syytteeseen saattamiseen, vaan
myöskin estämään rikosten tapahtumista, olisi tärkeätä, että hallituksen viime
syysistuntokaudella eduskunnalle jättämät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehostamista tarkoittavat esitykset, jotka esitykset viime istuntokaudella eivät ehtineet tulla loppuunkäsitellyiksi, saisivat eduskunnan taholta nyt kiireellisen huomion osakseen. Kun yhä lisääntynyt väkijuomain salakuljetus on suurena syynä järjestys- ja väkijuomarikosten kasvamiseen, on hallituksessa valmistettu suunnitelma meritse tapahtuvaa salakuljetusta ehkäisevän toiminnan
uudelleen järjestämiseksi. Eduskunnalle tulee lähiaikoina asiasta annettavaksi esitys ja toivoo hallitus, että se tulisi siksi ajoissa eduskunnassa käsitellyksi, että uusi järjestely jo ensi keväänä purjehduskauden alkaessa voidaan saattaa voimaan.
Taistelussa rikollisuutta vastaan on kumminkin ennen kaikkea tärkeätä, että
siinä valtiovalta ja lakiakunnioittava kansa tukevat toisiaan. Menestymisen perusedellytys on, että kansaan saadaan istutetuksi voimakas lainkuuliaisuuden
henki, niin että jokainen kunnon kansalainen käsittää kunnia-asiakseen kunnioittaa lakia ja toisen laillista oikeutta ja koskemattomuutta. Vain tällä tiellä
päästään päämäärään, vain lakiakunnioittavana kansana voi Suomen kansa menestyä ja säilyttää kunnialla sijansa kulttuurikansojen joukossa.
Lausuen Teidät – arvoisat kansanedustajat – tervetulleiksi ja toivottaen alkavalle työllenne parhainta menestystä, julistan v. 1930 varsinaiset valtiopäivät
avatuiksi.
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Representanter för det ﬁnska folket.
När I nu efter en kort tids ledighet åter vidtagen med Edert lagstiftningsarbete,
möter Eder en krävande och ansvarsfull uppgift. Mån I under detta arbete sporras av kärlek till detta land. Må denna kärlek skänka Eder krafter till uppbyggande arbete till lycka för vårt folk.
Riksdagen har förmånen att även denna gång kunna börja sitt arbete under
lugna yttre förhållanden. Våra relationer till utländska makter äro allt framgent
goda.
Finlands folk är ett fredsälskande folk, som – i vad av detsamma beror – vill
leva i sämja med övriga nationer. Denna folkets vilja har bestämt riktningen
för det självständiga Finlands utrikespolitik. Finlands utrikespolitik är en ärlig
fredspolitik, som med fredens och rättens medel vill stärka rikets internationella
ställning. I mån av sina krafter har Finland försökt taga del i det allmänna mellanfolkliga arbetet för fredliga förhållandens befästande i världen.
I egenskap av nordisk stat och kuststat vid Östersjön är Finland naturligtvis
framför allt intresserat av säkerställande av fredliga förhållanden och fredlig utveckling i Norden och kring Östersjön. Allt, som är ägnat att öka tryggheten i
detta avseende, är av central betydelse för Finlands utrikespolitiska strävanden.
Vårt lands utrikespolitik har icke kunnat undgå att röna inverkan jämväl av
medvetandet därom, att i de internationella förhållandena, liksom på politikens
övriga områden, det väsentliga icke är ögonblickets vinningar, utan en seg och
fredlig strävan mot mera bestående mål, i djup känsla av, att i sista hand även för
rikets internationella ställning avgörande är dess inre styrka och kraft, folkets
enighet och allvarliga vilja att upprätthålla sin ställning bland övriga fria folk.
Bland de propositioner, som nu överlämnas till riksdagen, må i detta sammanhang nämnas propositionen angående godkännande av protokollet rörande
ändringar i stadgan för den Fasta Mellanfolkliga Domstolen, vilka ändringar avse ett fortsatt utvecklande av denna höga rättsinstitutions verksamhet, samt propositionen om godkännande av protokollet angående Amerikas Förenta Staters
anslutning till sagda domstol.
Den huvudsakliga uppmärksamheten i det förestående riksdagsarbetet kommer att vara riktad på rikets inre angelägenheter och bland dem i första hand på
de ekonomiska frågorna.
De ekonomiska svårigheter, som år 1929 rådde, fortfara ännu. Tecken skönjas visserligen tydande på, att vågdalen i den ekonomiska krisen redan passerats, och att en fast grund för ett begynnande uppsving uppnåtts, men tillsvidare
är detta blott antydningar, vilka väl giva anledning till goda förhoppningar, men
på vilka något säkert bedömande av läget dock ännu icke kan grundas. Mycket
är beroende av statsmakternas förhållande till den nuvarande situationen. Folket
emotser i detta ögonblick såväl av regeringen som av riksdagen effektiva åtgärder för lägets lindrande, i första hand sådana, vilka skulle möjliggöra en skattelindring, som för det ekonomiska livets uppsving vore så viktig. Det är icke
nog, att den enskilda medborgaren, i syfte att förbättra sin ekonomiska ställning, iakttager en så effektiv sparsamhet som möjligt och vidtager förbättringar
i produktionen, utan jämväl statsmakten bör draga försorg därom, att också statens och kommunernas utgifter kunna minskas. Tillika är det nödvändigt, att för
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den privata produktionens utgivande och dess omorganisation, liksom ock för
statens vinstgivande, produktiva verksamhet erforderligt nytt kapital anskaffas
i form av långvarig och på skäliga villkor erhållen kredit.
I syfte att möjliggöra en minskning av statens och kommunernas utgifter,
överlämnas till riksdagen i dag en proposition angående lagstiftning om förlängning av de terminer, vilka fastställts för kommunerna för fullgörande av
dem i lag ålagd byggnadsskyldighet.
Om också vid en allmän överblick av läget lovande tecken på ett begynnande uppsving i det ekonomiska livet kunna skönjas, måste å andra sidan konstateras, att för landets huvudnäring, lanthushållningen, under senaste månaderna
en försämring av situationen inträtt. Lantbrukarna hade icke hunnit fullt återhämta sig efter följderna av 1928 års missväxt, innan vår huvudnäring senaste höst drabbades av en ny krisfaktor: det plötsliga prisfallet på jordbruks- och
sågindustriprodukter och i samband därmed en försvårad avsättning av desamma. Läget har ytterligare försämrats genom den exceptionellt sena vintern, till
följd varav såväl lantbrukarens egentliga vinterarbeten som särskilt skogsutdrivningarna försenats. Detta har varit synnerligen betungande för den obemedlade
småbrukarbefolkningen, särskilt i avsides belägna trakter, där intäkten av försålda trävaror och skogsarbeten utgöra en viktig del av bondens inkomster. Då
det därjämte varit svårt att erhålla kredit, har lantmannens läge i ﬂere trakter blivit bekymmersamt.
Regeringen har med till dess förfogande stående medel och inom ramen för
sina befogenheter sökt att, i mån av möjlighet, lindra situationen. Då lantbrukarnas kooperativa kreditorganisation numera lär kunna, mot av riksdagen beviljad
statsgaranti, erhålla ett jämförelsevis förmånligt utländskt lån, torde i detta avseende en förbättring av läget vara att emotse.
En lättare tillgång till kredit avhjälper dock icke slutligt krisen på jordbrukets
område. Den skall avhjälpas i första hand genom lantmännens egna ansträngningar, genom sträng sparsamhet och väl planlagd produktion. Samhället och
staten kunna härvid lämna avsevärt stöd genom att i sin förbrukning ställa inhemska jordbruksprodukter i främsta rummet. Med tillhjälp av en ändamålsenlig tariff- och handelsfördragspolitik kunna även lantbruksprodukternas avsättningsmöjligheter förbättras såväl på den inhemska som på den utländska marknaden. Regeringen hoppas, att riksdagen skall intaga en positiv ståndpunkt till
regeringens strävanden i detta syfte.
I några av rikets nordöstra gränstrakter, nämligen i Kemijärvi, Kuusamo och
Kuolajärvi kommuner har befolkningens ekonomiska ställning av speciella orsaker redan länge varit exceptionellt svår och osäker. Storskiftesförrättningarna
hava där i hög grad fördröjts och därigenom hava innehavarna av odlings- och
bostadslägenheter utan egentlig äganderätt icke kunnat få sin ställning slutligt
ordnad. Efter långa förarbeten har regeringen nu fått två lagförslag färdiga, genom vilka, om riksdagen, såsom att hoppas är, godkänner dem, klarhet slutligen
torde vinnas i dessa jordbesittningsförhållanden, och sålunda en grund skapas
för ifrågavarande vidsträkta områdens ekonomiska utveckling.
Den nuvarande ekonomiska krisen har även tryckt sin prägel på arbetstillgången i landet. Enligt vid arbetsförmedlingsbyråerna uppgjorda förteckningar
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uppgick antalet arbetslösa vid utgången av januari månad innevarande år till omkring 12,500, vilken siffra är inemot två gånger så stor som motsvarande siffra år
1929. Då emellertid såväl genom statens som kommunernas försorg vittgående
åtgärder vidtagits för arbetslöshetens lindrande och då regeringen detta år till sitt
förfogande har betydande arbets- och arbetslöshetsanslag, ﬁnnes skäl att hoppas,
att situationen i detta avseende under den närmaste tiden skall bliva lättare. I varje fall följer regeringen noga med lägets utveckling, och om de för detta ändamål
anvisade anslagen visa sig otillräckliga, skall regeringen i sinom tid till riksdagen överlämna proposition angående beviljande av tilläggsanslag.
Den alltjämt tillväxande brottsligheten och det därigenom ökade behovet av
fängelseutrymme giva för närvarande landets regering anledning till allvarliga
bekymmer. I en proposition, som i dag överlämnas till riksdagen, föreslår regeringen särskilda åtgärder för fångplatsernas ökande. Likaså har regeringen skridit till beredning av frågan om ändring av stadgandena angående verkställighet
av bötesstraff i den riktning, att böters erläggande i penningar bleve lättare än
för närvarande. Då det är nödvändigt, att poliskåren i landet effektivt förmår
icke allenast utreda inträffade brott och bringa deras förövare under åtal, utan
även förhindra förbrytelser, vore det av vikt, att regeringens under senaste höstsession till riksdagen överlämnade propositioner avseende ordningens och säkerhetens betryggande, vilka propositioner under senaste riksdagssession icke hunno slutbehandlas, nu bleve föremål för brådskande uppmärksamhet från riksdagens sida. Då den ökade smuggligen av rusdrycker i hög grad är orsak till
brottslighetens tillväxt, har inom regeringen uppgjorts en plan för omorganisation av bevakningen till förhindrande av smugglingen till sjöss. Till riksdagen
kommer inom den närmaste tiden att överlämnas en proposition i ärendet och
hoppas regeringen, att den måtte bliva i så god tid behandlad av riksdagen, att
den nya organisationen kan bringas i kraft redan nästa vår vid seglationsperiodens början.
I kampen mot brottsligheten är det dock framför allt av vikt, att statsmakten
och folket understöda varandra i lagarnas upprätthållande. En grundförutsättning för framgång härutinnan är, att bland folket fostras en orubblig anda av laglydnad, så att varje medborgare anser det vara en hederssak att akta lag och annans lagliga rätt och okränkbarhet. Endast på denna väg kan målet nås, endast
såsom ett laglydigt folk kan Finlands folk hava framgång i världen och med heder bevara sin plats i kulturfolkens krets.
Hälsande Eder – ärade folkrepresentanter – välkomna och tillönskande Eder
all framgång i Edert nu vidtagande arbete, förklarar jag 1930 års lagtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Virkkunen
lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Lyhyen loma-ajan jälkeen eduskunta on jälleen kokoontunut ryhtyäkseen suorittamaan vuoden 1930 valtiopäivien tehtäviä. Nämä tehtävät osaksi tulevat suoranaisesti liittymään edellisen vuoden valtiopäivien toimiin, siihen nähden et- 108 -
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tä viimemainituista on melkoinen joukko siirtynyt nyt alkaneilla valtiopäivillä ratkaistaviksi. Toiselta osalta eduskunta on työssään käyvä asiallisesti käsittelemään sekä hallituksen tänään antamia että myöhemmin annettavia uusia esityksiä että niitä eduskunta-aloitteita, joissa kansanedustajat valtiovalloille esittävät moninaisia toivomuksiansa. Näin monipuoliseksi muodostuvassa työssään
eduskunta on pyrkivä noudattamaan kahta yhtä tärkeätä ohjetta. Eduskunta tahtoo nojautua, elimellistä yhteyttä säilyttäen, aikaisemmin suoritetun valtiollisen
ja yhteiskunnallisen työn tuloksiin, joita kansakuntamme nykyjään käyttää hyväkseen. Ja näihin jo valmiisiin saavutuksiin eduskunta on liittävä omat täydennyksensä ynnä uudet suorituksensa, joita eduskunta elävän elämän vaatimusten
mukaan on katsova tarpeellisiksi valmistaa. Täten on parhaiten menestyvä se
valtakunnallinen ja kansallinen rakentamistyö, jota eduskunta on kutsuttu vuosi
vuodelta ja valtakausi valtakaudelta, sekä nykyisyyden että tulevaisuuden kehitystä silmälläpitäen, suorittamaan kansakunnan henkisen ja aineellisen voimistumisen hyväksi.
Molemmat ylimmät valtiovallat ovat, kun ne yhteisesti uhraavat voimansa
kansallisen edistämistyön palvelukseen, velvolliset kiinnittämään tarkan huomionsa niiden epäkohtien ja esteitten poistamiseen, jotka vaikeuttavat tasavallan hallinnon lujittumista ja kansan elämän nousemista. Tällaisia epäkohtia ja
esteitä on nytkin, sen pahempi, paljon. Niitäkin Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette juuri kuulemissamme sanoissa kosketelleet. Rohkaiskoon meitä tällöin
se tietoisuus, että ei ole muuta tietä, jolla kansan elämää edistetään ja kohotetaan, kuin on se, jota kuljetaan jatkuvasti ja kiinteästi taistellen kansan elinvoimia jäytäviä vihollisia vastaan. Suurimpia huolia herättävistä epäsuotuisista ilmiöistä näyttää nykyhetkenä erityisen vaaralliselta rikollisuuden tavaton lisääntyminen. Sen ehkäiseminen on valtiovalloille tuottanut kasaantuvia vaikeuksia,
mutta ne on voitettava. Hallituksen ja eduskunnan täytyy löytää tehokkaita keinoja puheena olevan kansassamme laajenevan vaurion vastustamiseksi. Kysyttävä on, eikö rangaistukseen tuomittujen rikollisten lisääntyminen ennen kuulumattomassa määrässä johdu, paitsi elämänkatsomusten löyhentymisestä, sellaisistakin syistä, jotka odottavat selvittämistä siinä tarkoituksessa, että rikollisuuden syiden paljastamisen jälkeen sitä voitaisiin ennakolta myöskin hallinnollisilla ja lainsäädännöllisillä toimilla ehkäistä. Joka tapauksessa on rikollisuuden
yhtämittainen kasvaminen kansassamme niin peloittava ilmiö, että se vaatii pahan ytimiin tähtääviä toimenpiteitä valtiovaltojen puolelta. Määrätietoiseksi kehitettävää taistelua rikollisuutta vastaan voidaankin käydä siinä rohkaisevassa
vakaumuksessa, että kansamme ydinaines on tervettä, pahalle vastustuskykyistä, ja että sentähden taistelukin on antava voittoja.
Tätä taistelutehtävää sekä kaikkia tasavallan ja kansakunnan tosihyväksi suoritettavia toimia on hallituksen ja eduskunnan täytettävä keskinäiseen luottamukseen perustuvassa, läheisessä yhteistyössä, niinkuin perustuslain säännökset edellyttävät ja nykyajan kaikilla elämänaloilla monistuvat tarpeetkin vaativat. Tässä tietoisuudessa minun on kunnia Teille, Herra Tasavallan Presidentti,
ilmituoda eduskunnan syvä kunnioitus.
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Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Virkkunen, som på
ﬁnska yttrade:
Republikens Herr President!
Efter en kort ledighet har riksdagen åter samlats för att vidtaga med sina uppgifter vid 1930 års riksdag. Dessa uppgifter komma delvis att direkte ansluta sig
till arbetet vid föregånde riksdag i betraktande därav, att från den sistnämnda
en avsevärd mängd ärenden överförts till avgörande vid nu begynnande riksdag.
Å andra sidan skall riksdagen gå att i sitt arbete sakligt behandla såväl regeringens i dag överlämnade propositioner och sådana, vilka senare komma att avlåtas, som de riksdagsinitiativ, i vilka folkrepresentanterna för riksdagen framlägga sin mångahanda önskemål. I detta sitt mångsidiga arbete strävar riksdagen att
följa två viktiga ledtrådar. Riksdagen vill, med bevarande av det organiska sammanhanget, stöda sig på det tidigare utförda politiska och sociala arbetets resultat, vilka vårt folk för närvarande drager fördel av. Och till dessa redan färdiga
resultat skall riksdagen foga sina egna kompletteringar ävensom nya arbetsresultat, vilka riksdagen i enlighet med det levande livets fordringar anser nödigt
att prestera. På detta sätt ernås den bästa framgång för det statliga och nationella uppbyggnadsarbete, som riksdagen är kallad att efter år och i växlande sammansättning med beaktande av såväl nutida som framtida utveckling utföra till
förmån för folkets andliga och materiella stärkande.
Bägge de högsta statsmakterna äro, då de gemensamt offra sina krafter i det nationella framskridandets tjänst, skyldiga att fästa noggrann uppmärksamhet vid avlägsnandet av de missförhållanden och hinder, vilka försvåra konsolideringen av republikens förvaltning och höjandet av folkets liv. Sådana missförhållanden och hinder ﬁnnas även nu, dess värre, många. Även dem har Ni, Republikens Herr President, berört
i de ord vi just lyssnat till. Må vi därvid livas av medvetandet, att det ej ﬁnnes annan
väg för främjandet och höjandet av folkets liv, än den man följer under fortsatt, orubblig kamp mot de ﬁender, som tära på folkets livskrafter. Bland ogynnsamma företeelser, vilka äro ägnade att väcka det största bekymmer, synes i nuvarande stund brottslighetens oerhörda tillväxt vara särskilt farlig. Dess motarbetande har för statsmakten medfört en anhopning av svårigheter, men dessa måste övervinnas. Regering och
riksdag måste utﬁnna effektiva medel för motarbetande av ifrågavarande kräftskada, som alltmera utbreder sig inom vårt folk. Man måste fråga sig, huruvida icke tillväxten av till straff dömda brottslingar i förr icke spord omfattning är beroende, förutom av en förﬂackad livsåskådning, jämväl av sådana orsaker, vilka vänta på klarläggning i det syfte att, sedan brottslighetens orsaker avslöjats, densamma jämväl genom administrativa och lagstiftningsåtgärder kunde förhindras. I varje fall är brottslighetens oavbrutna tillväxt inom vårt folk en så skrämmande företeelse, att den fordrar mot själva det ondas upphov riktade åtgärder från statsmakternas sida. En allt
mera målmedveten kamp mot brottsligheten kan även föras i den upplivande övertygelsen, att vårt folks kärnelement är sunt och motståndskraftigt mot det onda, och att
därför även kampen skall följas av seger.
Denna kampuppgift ävensom alla åtgärder, vilka vidtagas till republikens och folkets verkliga bästa, böra regering och riksdag fylla i ett på inbördes förtroende baserat nära samarbete, såsom grundlagens stadganden förutsätta och de i närvarande tid
på alla levnadsområden mångfaldigade behoven även kräva. I detta medvetande har
jag äran till Eder, Republikens Herr President, framföra riksdagens djupa aktning.
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Valtiopäivien avajaiset lokakuun 22. päivänä 1930. II vp
presidentti Relander – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 22 oktober 1930. II rd
president Relander – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Kun Suomen kansaneduskunta nyt uusien vaalien jälkeen jälleen kokoontuu, tapahtuu se sisäpoliittisesti varsin vakavana ajankohtana, niinkuin jo se tilanne, joka teki eduskunnan hajoituksen ja uusien vaalien määräämisen välttämättömäksi, oli vakava ja kohtalokas.
Yhteiskunta on liikehtimistilassa. Samanaikaisesti kun vakavasti harkitseva osa kansastamme ponnistaa kaikkensa laillisin keinoin vapauttaakseen maan
lainalaista yhteiskuntaa tuhoavista aineksista, samanaikaisesti liikehtii yhteiskunnassa voimia, jotka laista ja sen velvoittavista määräyksistä välittämättä toimeenpanevat yksityisiin kansalaisiin kohdistuvia väkivallantekoja ja siten terrorisoivat yhteiskuntaa. On tehty tekoja, joiden tähden jokainen rehellinen ja edesvastuuntuntoinen kansalainen tuntee häpeää. Jo valtakunnan arvo, puhumattakaan muusta, vaatii, että näistä väkivaltaisuuksista tehdään loppu ja ylläpidetään maassa järjestys ja laillinen meno. Tässä on meillä nykyhetken tärkein tehtävä. Hallitus luottaa siihen, että sille on yhdessä eduskunnan kanssa ja kaikkien edesvastuuntuntoisten kansalaisten tukemana onnistuva suorittaa tämä tehtävä. Väkivallantekijät on saatettava edesvastuuseen teoistaan, ja hallitus on yhdessä eduskunnan kanssa antava lainsäädäntötoimin kansalle takeet siitä, ettei
olojen lakipohjaista, rauhallista kehitystä vastaisuudessa uhkaa vaara kumouksellisten ja väkivaltaisten voimien taholta. Hallitus on osoittava valtakunnan tulevaisuudesta huolestuneille kansalaisille ne lailliset keinot, joiden avulla kansanliikkeen isänmaallinen päämäärä on pysyvästi ja valtakunnan arvoa vastaavalla
tavalla saavutettavissa.
Siitä, miten nykyinen hallitus on toiminut kuluneina kuukausina, sen jälkeen
kun se ryhtyi tehtäväänsä, se on heti eduskuntatyön alkaessa antava eduskunnalle selostuksen.
Maassa vallitseva raskas taloudellinen tilanne vaatii myös tällä hetkellä hallituksen ja eduskunnan vakavaa huomiota osakseen. Yleismaailmallisen taloudellisen pulakauden tuhoisat seuraukset ulottuvat myöskin meidän maahamme.
Yleisen kulutustarpeen ylittävä liikatuotanto ja sen yhteydessä ulkomaiden taholta harjoitettu polkumyynti ovat saattaneet niinhyvin maatalouden kuin teollisuuden suuriin vaikeuksiin. Tuotannollinen elämä on lamaantunut ja työttömäin joukko lisääntyy. Kuluva vuosi on ollut raskas myös valtiotaloudelle. Se on
suuresti supistanut valtion tuloja ja erityisiä ponnistuksia vaaditaan valtion tulojen ja menojen saattamiseksi tasapainoon ja terveelle pohjalle. Ensi kädessä tätä
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taustaa vastaan on arvosteltava sitä ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitystä, joka nyt jätetään eduskunnalle, samoinkuin niitä tullikoroituksia, jotka hallitus on
katsonut välttämättömiksi. Hallituksen talouspoliittisten pyrkimysten päämääränä on tuotanto- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolisemmaksi saattaminen sekä valtion oman taloudenhoidon tervehdyttäminen.
On paikallaan tässä yhteydessä myös todeta, etteivät viimeaikaiset sisäpoliittiset tapahtumat ole muuttaneet tähänastista ulkopolitiikkaamme, jonka päämääränä on valtakuntamme kansainvälisen aseman turvaaminen vallitsevien
olojen pohjalla sekä rauhan vakiinnuttaminen yleensä ja eritoten siinä osassa
maailmaa, missä elämme.
Suomi on pohjoismainen ja Itämeren valtio. Näin ollen on luonnollista, että samalla kuin tahdomme ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita ulkovaltoihin yleensä
ja voimiemme mukaan vastedes, kuten tähänkin saakka, osallistua Kansainliitossa suoritettavaan kansainväliseen työhön, kiinnostaa meitä ensi kädessä rauha Pohjois-Europassa ja Itämeren rantamilla. Tahdomme elää hyvissä ja luottamuksellisissa väleissä naapurivaltioiden kanssa, ja mitä erikoisesti itäiseen naapuriimme tulee, on vakava ja vilpitön pyrkimyksemme sen kanssa ylläpitää ja
kehittää hyvää naapurisuhdetta.
Arvoisat edustajat!
Nykyinen sisäpoliittinen ja taloudellinen tilanne on vakava. Sellaisena se on
jokaista edesvastuuntuntoista kansalaista suuresti velvoittava – velvoittava niin
toimimaan, ettei usko tähän kansaan ja sen onnelliseen tulevaisuuteen horju.
Vaikeudet ja vastoinkäymiset eivät saa lannistaa mieltämme. Suomen kansa on
sittenkin koettelemuksien ankarassa koulussa karaistunut kansa, joka on oppinut vaikeuksia voittamaan. Se on nytkin ne voittava.
Kansan katseet ovat nyt kohdistuneet hallitukseen ja eduskuntaan. Kansa
odottaa, että hallitukselle ja eduskunnalle on onnistuva luottamuksellisessa yhteistyössä palauttaa järjestys maahan sekä lujittaa ja tervehdyttää kansanvaltaisen, parlamentaarisen valtioelämämme perusteita ja siten vastaisiksikin ajoiksi
turvata rauhallinen lakipohjainen kehitys valtakunnassa.
Lausuen Teidät, arvoisat kansanedustajat tervetulleiksi, julistan 1930 vuoden
toiset valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket!
När Finlands riksdag efter nya val nu åter sammanträder, sker detta under en ur
inrikespolitisk synpunkt allvarlig tid, liksom redan den situation, vilken nödvändiggjorde riksdagens upplösning och utskrivandet av nyval, var allvarlig och
skickelsediger.
Samhället beﬁnner sig i oro. Medan den allvarligt tänkande delen av folket
med all sin energi strävar att med lagliga medel befria landet från element, som
arbeta på den lagbundna samhällsordningens omstörtande, se vi, huru i samhället krafter utan hänsyn till lag och dess förpliktande bestämmelser sätta igång
våldsdåd mot enskilda medborgare och sålunda terrorisera samhället. Det har
begåtts gärningar, inför vilka varje ärlig och ansvarskännande medborgare blyges. Redan rikets anseende, andra hänsyn att förtiga, fordrar, att det göres ett
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slut på dessa våldsdåd samt att i landet lag och ordning upprätthållas. Häri består för närvarande vår viktigaste uppgift. Regeringen förlitar sig därpå, att den
– i förening med riksdagen och understödd av alla ansvarskännande medborgare – skall lyckas fullfölja denna uppgift. Våldsverkarna skola bringas till ansvar
för sina gärningar, och regeringen skall i samarbete med riksdagen genom lagstiftningsåtgärder giva folket säkerhet för, att ingen fara från omstörtande och
våldsamma krafters sida skall hota den fredliga utvecklingens lagbundna gång.
Medborgarne, vilka hysa bekymmer för rikets framtid, skola ﬁnna, att regeringen vet att angiva den lagliga väg, på vilken folkrörelsens fosterländska mål kan
på ett bestående och med rikets värdighet överensstämmande sätt betryggas.
Huru den nuvarande regeringen under de gångna månaderna, sedan den tillträdde sitt värv, skött detsamma, därom skall den omedelbart vid riksdagsarbetets början inför riksdagen avgiva redogörelse.
Även det i landet rådande tunga ekonomiska läget påkallar i detta nu regeringens och riksdagens allvarliga uppmärksamhet. De svåra följderna av den allmänna ekonomiska krisen i världen sträcka sig jämväl till vårt land. Den överproduktion, som i förhållande till den allmänna konsumtionsförmågan gör sig
gällande, och samtidigt därmed från utlandet bedriven försäljning till underpris
hava förorsakat såväl jordbruket som industrin stora svårigheter. Den produktiva verksamheten är hämmad och de arbetslösas antal växer. Även för statshushållningen har det gångna året varit tungt. Därunder hava statens inkomster väsentligen minskats, och särskilda ansträngningar äro av nöden för att bringa statens inkomster och utgifter i jämvikt och ställa dem på sund bas. Mot denna bakgrund bör i första hand det budgetförslag för nästa år bedömas, vilket nu överlämnas till riksdagen, likasom även de tullförhöjningar, vilka regeringen ansett vara nödvändiga. Målet för regeringens ekonomiskt politiska strävanden är
att utveckla landets produktiva kraft och dess näringsliv, att giva dem en större
mångsidighet och att sanera statens egen ekonomi.
I detta sammanhang må det även konstateras, att de senaste tidernas inrikespolitiska händelser icke medfört ändring i vår hittillsföljda utrikespolitik, vars
mål är att på basen av rådande förhållanden trygga landets mellanfolkliga ställning samt att befästa freden i allmänhet och synnerligast i den del av världen,
där vi leva.
Finland är en nordisk och en östersjöstat. Det är sålunda naturligt, att samtidigt som vi önska upprätthålla och utveckla goda relationer till främmande
makter i allmänhet och efter våra krafter, framdeles liksom hittills, deltaga i det
i Folkförbundets tecken utförda mellanfolkliga arbetet, vi i första hand äro intresserade av freden i Nord-Europa samt kring Östersjöns kuster.
Vi vilja leva i goda och förtroendefulla förbindelser med våra grannstater,
och vad särskilt vår östra granne vidkommer, är det vår allvarliga och uppriktiga strävan att upprätthålla och utveckla ett gott grannförhållande.
Ärade folkrepresentanter!
Det nuvarande inrikespolitiska och ekonomiska läget är allvarsfyllt. Det är
i hög grad förpliktande för varje ansvarskännande medborgare – förpliktande
till sådan verksamhet, att tron på detta folk och dess ljusa framtid icke rubbas.
Svårigheter och motgångar få icke nedslå vårt sinne. Finlands folk är dock ett
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folk, härdat i prövningarnas hårda skola, vant att övervinna svårigheter, och det
skall övervinna dem även nu.
Folkets blickar äro i denna stund riktade på regering och riksdag. Folket väntar, att det skall lyckas regering och riksdag att i förtroendefullt samarbete återställa ordningen i landet, att befästa och sanera grunderna för vårt demokratisktparlamentariska statliga liv och att sålunda betrygga den fredliga, lagbundna utvecklingen i riket även för kommande tider.
I det jag hälsar Eder, ärade folkrepresentanter välkomna, förklarar jag 1930
års andra riksdag öppnad.

Avajaispuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Avauspuheessanne olette Te, Herra Tasavallan Presidentti, viitannut sisäpoliittista tilannetta kosketellessanne häiriytyneiden olojemme aiheuttamiin perussyihin
ja niistä johtuviin viime kuukausina ilmenneisiin väkivallantekoihin, jotka kumpikin ovat syvästi järkyttäneet ihmisten mieliä ja yhteiskuntarauhaa.
Näistä valtakunnan arvoa loukkaavista ilmiöistä vapautumista sanoitte Te,
Herra Tasavallan Presidentti, nykyhetken tärkeimmäksi tehtäväksi, jossa tarvitaan hallituksen, eduskunnan ja lainkuuliaisten kansalaisten yhteistyötä.
Tämän perusedellytyksen tulee varmaankin eduskunta ottamaan huomioonsa toiminnassaan, tukien hallitusmuodon puitteissa ja hengessä hallituksen olojamme eheyttävää toimintaa.
Tällä hetkellä ei ole eduskunnalle täysin tunnettua, mitä suunnitelmia, yli
vaalien äänestettyjen lakien lisäksi, on hallituksella tilanteen selvittämiseksi,
mutta eduskunta puolestaan pitää valtakunnan olojen vakaannuttamista sekä
kiinteää ja luottavaa yhteistyötä hallituksen kanssa niin tärkeänä, että se tulee
tarkoin ja asiallisesti harkitsemaan jokaisen ehdotuksen, minkä hallitus eduskunnalle esittää.
Tällaisena aikana tuntee eduskunta tavallista syvemmin vastuunalaisuutensa
valtakunnan lainsäädännön ja valtiotaloudesta huolehtivan vallan elimenä.
Tästä hallitusvallan ja lainsäädäntövallan keskinäisestä suhteesta riippuukin,
että luottava yhteistyö eduskunnan ja hallituksen välillä on rakentavan ja oloja
eheyttävän toiminnan ensimmäinen ehto.
Tämä kauaksi kantava, molempia valtiomahteja velvoittava periaate onkin
omaksuttu meidän hallitusmuodossamme parlamentarismin perusedellytyksenä.
Luottavan yhteistyön vallitessa me voimme myös odottaa kaikkien lainkuuliaisten kansalaisten antavan apuaan voimassa olevan oikeusjärjestyksen noudattamiseen ja voimassapitämiseen.
Puheessanne kiinnititte Herra Tasavallan Presidentti myöskin eduskunnan
huomiota maassa vallitsevaan taloudelliseen tilaan ja tuotannollista elämää kohdanneisiin vaikeuksiin, josta myös kasvava työttömyys ja kuluvan vuoden valtion talousarvion paikkansapitämättömyys johtuu.
Toivossa, että hallitus ja eduskunta onnistuvat yhteisvoimin löytämään kantokykyisen tien, jota voisimme kulkea ohi ahtaiden aikojen, on minulla kunnia
eduskunnan puolesta tervehtää Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.
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Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
I Edert tal har Ni, Republikens Herr President, hänvisat till det inrepolitiska läget i det Ni berörde de grundorsaker, som vållat våra rubbade förhållanden och
de därur härﬂytande våldsdåden under de senaste månaderna, vilka bägge djupt
upprört människornas sinnen och hämmat samhällets fredliga utveckling.
Frigörelsen från dessa för statens värdighet kränkande företeelser anförde Ni,
Republikens Herr President, såsom den viktigaste uppgiften i detta nu, krävande
samarbete mellan regeringen, riksdagen och alla laglydiga medborgare.
Denna grundförutsättning kommer riksdagen säkerligen att beakta i sitt arbete, inom ramen för regeringsformen och i dess anda stödande regeringens verksamhet för saneringen av våra förhållanden.
I denna stund är det ej för riksdagen till fullo känt, vilka planer regeringen,
utöver de vilande lagarna, hyser för lägets uppklarande, men riksdagen anser för
sin del ett befästande av förhållandena i riket samt ett fast och förtroendefullt
samarbete med regeringen så viktigt, att riksdagen noggrant och sakligt kommer att pröva varje förslag, som av regeringen framlägges.
Under en tid som denna känner riksdagen djupare än vanligt sitt ansvar såsom
det organ, vilket äger vårda sig om lagstiftningen och statshushållningen.
Av detta inbördes förhållande mellan regeringsmakten och den lagstiftande
makten följer även, att ett förtroendefullt samarbete mellan riksdagen och regeringen är det första villkoret för en uppbyggande och sanerande verksamhet.
Denna vittbärande, för vardera statsmakten förpliktande princip har även i
vår regeringsform upptagits såsom parlamentarismens grundförutsättning.
Under förutsättning av ett förtroendefullt samarbete kunna vi även emotse,
att alla laglydiga medborgare skola lämna sitt bistånd för att gällande rättsordning måtte bliva iakttagen och upprätthållen.
I Edert tal fäste Ni, Republikens Herr President, riksdagens uppmärksamhet
jämväl vid det i landet rådande ekonomiska läget och de svårigheter, som drabbat det produktiva livet, i vilka jämväl den tillväxande arbetslösheten och den
bristande överensstämmelse med de verkliga förhållandena, som kunnat iakttagas i innevarande års statsförslag, hava sin grund.
I förhoppningen, att regering och riksdag med gemensamma krafter skola
förmå ﬁnna den fasta grund, som hjälper oss över de svåra tiderna, har jag äran
på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1931
presidentti Relander – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 3 februari 1931
president Relander – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Lyhyen lepoajan jälkeen kokoontuu eduskunta jälleen tärkeää, vaativaa ja edesvastuullista tehtäväänsä suorittamaan.
Vuosi 1930 oli Suomen kansalle monessa suhteessa koettelemusten vuosi. Samanaikaisesti kun taloudellinen tilanne maassa kuukausi kuukaudelta kävi yhä
kireämmäksi, synnyttäen vakavaa huolestumista, samanaikaisesti joutui yhteiskuntamme sisäpoliittisissa vaikeuksissaan kohtalokkaaseen kuohuntatilaan.
Kansa alkoi liikehtiä – päämääränä lainalaista yhteiskuntajärjestystä uhkaavien
voimien tuhoaminen. Mutta kuten kansanliikkeet yleensä, ei tämäkään kansanliike jaksanut kaikessa pysyä laillisuuden pohjalla. Turvauduttiin asetettua päämäärää tavoiteltaessa lainvastaisiinkin tekoihin. Seuraukset tästä alkoivat pian
näkyä. Yhteiskunnassa syntyi vaarallinen rauhattomuuden ja epävarmuuden tila. Kiihtymys myrkytti valtiollisen elämän ilmapiirin. Tällaisissa oloissa ei valtiovallan – hallituksen ja eduskunnan – tehtävä ollut helppoa. Kuinka vaikea se
todellisuudessa oli, siitä muodostavat muun ohella eduskunnan asiakirjat kuluneelta vuodelta pätevän todistusaineiston.
Vuosi 1930 on – suurine saavutuksineen ja raskaine menetyksineen – siirtynyt historiaan. Uutta vuotta alettaessa odottavat sekä hallitusta että eduskuntaa
uudet tehtävät.
Kansa odottaa tällä hetkellä ennen kaikkea helpotusta taloudellisiin vaikeuksiinsa. Taloudellinen pula – yleinen koko maailmassa – jatkuu entistä ankarampana.
Vientiteollisuutemme yhä kasvavat vaikeudet ja maataloustuotannon kannattavaisuuden jatkuva aleneminen ovat meillä taloudellisen lamakauden varsinaiset aiheuttajat. Kun mahdollisuudet valtiovallan toimenpiteitten avulla edistää
vientiteollisuuttamme sittenkin ovat suhteellisesti rajoitetut – elpyminen tällä
tuotannon alallahan riippuu suurimmalta osalta tekijöistä, jotka eivät ole meidän
määrättävissämme – täytyy hallituksen ja eduskunnan pyrkimyksissään helpottaa nykyhetken vaikeaa taloudellista tilannetta, ensi kädessä kohdistaa huomionsa maatalouden tukalaan asemaan. On muistettava, että sitä mukaa kuin
maatalousväestön ostokyky lisääntyy, sitä mukaa paranevat myöskin kotimarkkinateollisuuden tuotantomahdollisuudet.
Toimenpiteistä maatalouden elvyttämiseksi on tällä hetkellä tärkein maatalouden luottokysymyksen järjestely. Tämän kysymyksen pikaista ratkaisua vaikeuttavat kumminkin ulkomaisen, pitkäaikaisen ja valtiolle edullisen lainan
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sangen rajoitetut saantimahdollisuudet, samoin kuin valtion oma rasitettu rahataloudellinen tilanne. Hallituksella on kumminkin syytä toivoa, että lähiaikoina onnistutaan läheisessä yhteistyössä Suomen Pankin ja muitten rahalaitosten
kanssa aikaansaamaan helpotuksia maanviljelijäin kiristyneisiin luotto-oloihin.
Velvollisuuteni on myöskin tässä yhteydessä painostaa olojen rauhallisen ja
lakipohjaisen kehityksen ehdotonta välttämättömyyttä. Perusedellytyksenä kaiken uusia arvoja luovan kansalaistoiminnan – niin hyvin valtiollisen, kuin taloudellisen – onnistumiselle on yhteiskuntarauha. Tämän yhteiskuntarauhan tulee pohjautua voimassaolevien lakien ja kansalaisten rehellisen vakaumuksen
kunnioittamiseen. Meidän kansallamme ei ole varaa uhrata suuria valtiollisia ja
taloudellisia saavutuksia keskinäisiin riitoihin. Kansakunnan onni ja menestys
päämääränä täytyy edesvastuuntuntoisten kansalaisten sopeutua luottamukselliseen ja rauhalliseen yhteistyöhön.
Ulkopolitiikassa on, hallituksen toimiessa läheisessä kosketuksessa eduskunnan ja sen ulkoasiainvaliokunnan kanssa, aikaisempaa suuntaa jatkettu. – Suhteemme ulkovaltoihin ovat hyvät.
Niistä esityksistä, jotka hallitus nyt jättää eduskunnalle – osan jo heti eduskuntatyön alkaessa, osan lähiviikkoina –, on ensiksi mainittava esitys Genevessä viime syksynä tehdyn ﬁnanssiapusopimuksen ratiﬁoimisesta. Tämän, Suomen alkuaan aseistariisumiskysymyksen yhteydessä tekemän aloitteen johdosta syntyneen sopimuksen yksinomaisena tarkoituksena on kansainvälisen oikeusjärjestyksen ja rauhan lujittaminen sekä sotien ehkäiseminen kansainvälisen yhteistoiminnan pohjalla, ilman kärkeä sopimuksen ulkopuolella ehkä pysyviä valtioita vastaan.
Tarkoituksessa tehdä nykyisenä pula-aikana mahdolliseksi supistaa erinäisiä
valtion ja kuntien menoja annetaan eduskunnalle uudistettu esitys kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta.
Käytännössä jo kehittyneen menettelyn laillistuttamista tarkoittaa hallituksen esitys kunnallislakien niiden säännösten muuttamisesta, jotka koskevat
kuntain yhteistoimintaa.
Tarkoituksenmukaisemman järjestelyn aikaansaamiseksi valtiotaloudessa
annetaan esitykset uudeksi tullilaiksi sekä revisionilaitoksen uudelleen järjestämisestä.
Valtion virasto-olojen uudelleen järjestelyä tarkoittavat lähiaikana annettavat esitykset kauppa- ja teollisuusministeriön ja merenkulkuhallituksen uudelleen järjestelystä.
Tarkoituksessa saattaa valtion harjoittama teollisuus- ja liiketoiminta eräiltä osiltaan nykyistä käytännöllisemmin järjestetyksi, annetaan esitys Outokummun muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä esitys maan puhelinolojen järjestämiseksi.
Voimassa oleva kaivoslainsäädäntö on vanhentuneena kaivannut täydellistä
uusimista. Vuonna 1923 alkaneiden, tätä tarkoittavien esitöiden päätyttyä, jätetään eduskunnalle nyt esitys uudeksi kaivoslaiksi.
Tehostaakseen lainsäädäntöä koronkiskomista vastaan annetaan eduskunnalle esitys rikoslain 38 luvun 11 pykälän muuttamisesta.
Voimassa oleva yhdistyslaki kaipaa eräitä muutoksia. Loukkaamatta perus- 117 -
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tuslaissa säädettyä yhdistymisvapautta, on eduskunnalle annettavassa esityksessä ehdotettu lain säännöksiä siten muutettaviksi, ettei niiden muodollista tukea voida käyttää rikollisen ja yhteiskuntavastaisen toiminnan helpottamiseksi.
Arvoisat kansanedustajat!
Eduskunta kokoontuu nyt ensi kerran uudessa talossaan. Maan parhaimpia
teknillisiä ja taiteellisia voimia käyttäen on tämä rakennus pystytetty Suomen
kansan vapaan, kansanvaltaisen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen tunnusmerkiksi. Olkoon työ, joka tässä talossa suoritetaan, työtä maan ja kansan onneksi ja menestykseksi. Olkoot tämän työn tunnuksina – niin myötäkäymisen päivinä kuin koettelemusten vaikeina aikoina – uhrautuva isänmaan rakkaus, tinkimätön asiallisuus ja luja, horjumaton usko Suomen kansan vapaaseen, onnelliseen tulevaisuuteen.
Tässä toivossa lausun Teidät, arvoisat kansanedustajat, tervetulleiksi ja julistan 1931 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket!
Efter en kort tids vila samlas riksdagen åter för att fullgöra sitt viktiga, krävande och ansvarsfulla värv.
År 1930 var i många avseenden för Finlands folk ett prövningarnas år.
Samtidigt som det ekonomiska läget i landet månad för månad tillskärptes,
väckande allvarsamma farhågor, råkade vårt samhälle, under kamp med inrikespolitiska svårigheter, i ett tillstånd av allvarlig oro. Inom folket växte fram en
rörelse, som satt såsom sitt mål utrotandet av de krafter, som hota den lagbundna samhällsordningen. Men såsom folkrörelser i allmänhet, kunde icke heller
denna i allt hålla sig på laglighetens grund. Även lagstridiga handlingar tillgrepos för uppnående av det föresatta målet. Följderna härav började snart nog visa sig. Ett betänkligt tillstånd av ofrid och osäkerhet uppstod inom samhället –
sinnenas upphetsning förgiftade den politiska atmosfären. Under sådana förhållanden var statsmaktens – regeringens och riksdagens – uppgift icke lätt. Huru
svår den i själva verket var, därom bära jämväl riksdagens handlingar från det
förgångna året övertygande vittnesbörd.
År 1930 har – med stora vinningar och tunga förluster – övergått till historien. Med det nya år, som ingått, ställas nya uppgifter för såväl regering som riksdag.
Folket väntar i denna stund framför allt lättnad i sina ekonomiska svårigheter.
Den ekonomiska krisen – allmän i hela världen – fortgår med ökad styrka.
De egentliga orsakerna till den ekonomiska depressionen hos oss äro vår exportindustris växande svårigheter ävensom den fortsatta nedgången av lantbrukets räntabilitet. Då möjligheterna att genom åtgärder från statsmaktens sida
främja vår exportindustri i själva verket äro relativt begränsade – ett uppsving
på detta produktionsområde är ju till största delen beroende av faktorer, över
vilka vi icke kunna bestämma – måste regeringen och riksdagen, i sina strävanden att bringa lättnad i den nu rådande svåra ekonomiska situationen, främst inrikta sin uppmärksamhet på lantbrukets beträngda läge. Det bör ihågkommas,
att i den mån lantbrukarnes köpförmåga ökas, förbättras även produktionsmöj- 118 -
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ligheterna för den industri, som arbetar för den inhemska marknaden.
Av åtgärder för lantbrukets upphjälpande är ordnandet av jordbrukskrediten
för närvarande den viktigaste. Denna frågas snabba lösning försvåras emellertid dels av de jämförelsevis begränsade möjligheterna att erhålla långfristig utländsk kredit på för staten förmånliga villkor, dels av det faktum att statstillgångarna redan i övrigt starkt anlitas. Regeringen har dock skäl att hoppas, att
en lättnad i lantbrukarnes ansträngda kreditförhållanden skall under nära samverkan mellan Finlands Bank och andra ﬁnansinrättningar kunna inom kort
åstadkommas.
Det är mig en plikt att även i detta sammanhang betona den absoluta nödvändigheten av lugn och lagbunden samhällsutveckling. Grundvillkoret för framgången av all skapande och uppbyggande medborgerlig verksamhet – såväl politisk som ekonomisk – är fred i samhället. Denna samhällsfred skall bygga på
aktning för gällande lag och respekt för medborgarnes ärliga övertygelse. Vårt
folk har icke råd att i inbördes strider ställa stora politiska och ekonomiska värden på spel. Med nationens lycka och framgång såsom mål böra alla ansvarskännande medborgare mötas i förtroendefullt och fredligt samarbete.
I utrikespolitiken har regeringen i nära samförstånd med riksdagen och dess
utrikesutskott följt samma linje som tidigare. Vårt förhållande till främmande
makter är gott.
Av de propositioner, som regeringen nu överlämnar till riksdagen – dels
omedelbart vid riksdagsarbetets början, dels inom de närmaste veckorna – bör
främst nämnas propositionen angående ratiﬁkation av den i Genève senaste höst
undertecknade konventionen angående ﬁnanshjälp. Syftemålet med denna konvention, som framgått ur Finlands, ursprungligen i sammanhang med avrustningsfrågan gjorda initiativ, är uteslutande att på grundvalen av internationellt
samarbete befästa den mellanfolkliga rättsordningen och freden ävensom förebygga krig, – ett syftemål utan udd mot någon stat, som eventuellt stannar utanför konventionen.
I avsikt att under nuvarande kristid möjliggöra en minskning av särskilda statens och kommunernas utgifter, överlämnas till riksdagen förnyad proposition
angående ändring av lagen om kostnaderna för folkskoleväsendet.
Legaliserandet av ett i praktiken redan utvecklat förfarande åsyftas i regeringens proposition angående ändring av de stadganden i kommunallagarna,
som beröra samarbete kommunerna emellan.
I och för åstadkommande av en ändamålsenligare organisation i statshushållningen överlämnas propositioner innefattande förslag till ny tull-lag ävensom
förslag till omorganisation av revisionsväsendet.
Ämbetsverkens rationalisering åsyftas i de propositioner, som skola inom
närmaste tid överlämnas angående omorganisation av handels- och industriministeriet ävensom av sjöfartsstyrelsen.
I syfte att mera praktiskt än hittills ordna vissa grenar av statens industriella
och kommersiella verksamhet överlämnas proposition angående ombildande av
Outokumpu till aktiebolag ävensom proposition angående organisation av landets telefonväsende.
Nu gällande gruvlagstiftning har, såsom föråldrad, krävt fullständig revision.
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Sedan hithörande, år 1923 påbörjade förarbeten slutförts, överlämnas till riksdagen nu proposition till ny gruvlag.
För att skärpa lagstiftningen mot ocker överlämnas till riksdagen proposition
angående ändring av 11 § 38 kap. av strafﬂagen.
Gällande lag angående föreningar tarvar en del ändringar. Utan kränkning av
den i grundlag stadgade föreningsfriheten har i den proposition, som till riksdagen överlämnas, föreslagits sådan ändring av föreningslagens stadganden, att
deras formella skydd icke må kunna utnyttjas till att underlätta brottslig och
samhällsﬁentlig verksamhet.
Ärade folkrepresentanter!
Riksdagen sammanträder nu för första gången i sitt nya hus. Med anlitande
av landets bästa tekniska och konstnärliga krafter har denna byggnad uppförts,
en symbol för det ﬁnska folkets fria, demokratiska rätts- och samhällsordning.
Måtte det arbete, som i denna byggnad kommer att utföras, lända land och folk
till lycka och välgång. Måtte i detta arbete – såväl i framgångens dagar, som i
prövningarnas svåra tider – ledstjärnorna ständigt vara uppoffrande fosterlandskärlek, obeveklig saklighet och fast, orubblig tro på en fri och lycklig framtid
för Finlands folk.
I denna förhoppning hälsar jag Eder, ärade folkrepresentanter, välkomna och
förklarar 1931 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti.
Ensimmäisen kerran on eduskunnalla uudessa talossaan kunnia nähdä keskuudessaan valtakunnan päämies, maan hallitus, ulkovaltain ja maan korkeimpain
virastojen ja laitosten edustajat. Siitä huolimatta vaikka nykyinen valtiopäiväjärjestyksen säädös, että valtiopäivien juhlalliset avajaiset tapahtuvat eduskunnassa, on jo muutamia vuosia ollut voimassa, tuntuu siltä kuin tämä tilaisuus, jolloin molemmat valtiomahdit, maan hallitus ja kansan valtuutetut, maan eduskunta, kohtaavat virallisesti toisensa, saisi näissä suojissa entistä merkityksellisemmän sisällön. Valtiosääntömme rakenne ja henki edellyttää läheistä ja luottavaa
vuorovaikutusta maan hallituksen ja eduskunnan kesken ja sentähden ei valtiopäiväin avajaiset ole vain pelkkä tapa, vaan se on juhlallinen tilaisuus, jossa hallitusvalta ja lainsäädäntövalta käyvät vuorovaikutukseen eduskunnan työkauden
alkaessa. Valtiopäivien avajaistilaisuudessa hallitus esityksiä antaessaan viitoittaa tietä eduskunnalle uutta työkautta ja yhteistyötä varten.
Eduskunta on nytkin saanut tietää, että hallitus on valmistanut taikka lähiaikoina valmistaa useita esityksiä, joilla on sangen kauaskantoinen merkitys yhteiskuntaoloihimme. Niiden hallituksen esityksien kanssa, jotka eri valmistusasteella ovat perintönä edellisiltä valtiopäiviltä, tulevat nämä uudet esitykset
olemaan kiinteänä runkona koko valtiopäivätyölle. Kansanvaltainen valtiosääntömme tosin myöntää laajan aloiteoikeuden myöskin eduskunnan jäsenille, mutta nämä aloitteet useimmin muodostuvat suuntaa viittaaviksi toivomuksiksi, joiden perinpohjainen valmistelu jää tavallisesti hallituksen asiaksi.
Herra Tasavallan Presidentin avauspuheesta kävi selville, että m.m. useiden
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viime valtiopäivillä tehtyjen toivomusten johdosta on hallitus jo tilaisuudessa
jättämään esityksensä. Taloudellisissa vaikeuksissa elävä kansa kiinnittää nyt
entistä suuremmassa määrin toivonsa hallituksen ja eduskunnan apuun, vaikka on helposti huomattavissa valtiovallankin sangen rajoitetut auttamismahdollisuudet. Eduskunta tulee epäilemättä kiireellisesti käsittelemään kaikki tämänluontoiset hallituksen esitykset.
Avauspuheessanne olette Te, Herra Tasavallan Presidentti, kiinnittänyt eduskunnan huomiota niihin vastakkaisiin, yhteiskunnan tasapainoa järkyttäviin ilmiöihin, jotka viime vuonna tuottivat paljon huolta niin hyvin hallitukselle kuin eduskunnallekin. Tätä taustaa vastaan painostatte Te, Herra Tasavallan
Presidentti, lakipohjaisen kehityksen ja lakien noudattamisen ehdotonta välttämättömyyttä. Lakipohjainen oikeusjärjestys onkin kaiken valtiollisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan perusedellytys. Tasavaltamme nykyisyyden ja tulevaisuuden lujittaminen vaatii kaikkien kansalaisten vilpitöntä myötävaikutusta. Eduskunta tulee puolestaan kiinnittämään kaiken huomionsa valtakuntaamme lujittavan työn edistämiseksi.
Tietoisena siitä, että tämä sama pyrkimys elähdyttää myöskin hallitusta, on
minulla kunnia eduskunnan puolesta kunnioittavimmin tervehtää Teitä, Herra
Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President.
För första gången har riksdagen i sitt nya hus äran att i sin krets se rikets överhuvud, landets regering samt representanter för de utländska makterna och landets högsta ämbetsverk och inrättningar. Oaktat den nya riksdagsordningens
stadgande, att riksdagens högtidliga öppnande äger rum i riksdagen, redan några år varit gällande, förefaller det som om detta tillfälle, då de båda statsmakterna, landets regering och folkets befullmäktigade, landets riksdag, ofﬁciellt möta varandra, inom dessa väggar ﬁnge en mera betydelsefull innebörd än förr.
Vår statsförfattnings byggnad och anda förutsätta nära och förtroendefull växelverkan mellan landets regering och riksdagen och riksdagens öppnande är därför ej blott en sedvänja, utan det är ett högtidligt tillfälle, vid vilket regeringsmakten och den lagstiftande makten träda i växelverkan vid början av riksdagens arbetssession. I det regeringen vid riksdagens öppnande avlåter propositioner, anvisar regeringen nya riktlinjer för riksdagens arbete och för dess samverkan med regeringen.
Riksdagen har fått vetskap om, att regeringen även denna gång utarbetat eller i närmaste framtid kommer att utarbeta ﬂere propositioner, vilka hava en rätt
vittgående betydelse för våra samhälleliga förhållanden. Jämte de regeringspropositioner, vilka på olika behandlingsstadier kvarligga såsom ett arv från föregående riksdag, komma dessa nya propositioner att utgöra den fasta grundstommen för hela riksdagsarbetet. Vår demokratiska statsförfattning tillerkänner visserligen en vidsträckt initiativrätt även åt riksdagens medlemmar, men dessa
initiativ taga oftast formen av riktninggivande hemställningar, vilkas grundliga
beredande vanligen blir regeringens sak.
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Ur Republikens Herr Presidents tal framgick, att regeringen bl.a. på grund av
ﬂere vid senaste riksdag inlämnade hemställningar redan är i tillfälle att överlämna propositioner. Det av ekonomiska svårigheter tyngda folket fäster nu i högre grad än förr sina förhoppningar vid regering och riksdag, ehuru det icke är
svårt att inse, att också statsmakten har rätt begränsade möjligheter att lämna
sitt bistånd. Riksdagen kommer otvivelaktigt att skyndsamt handlägga alla regeringspropositioner av denna natur.
I Edert tal har Ni, Republikens Herr President, fäst riksdagens uppmärksamhet vid de varandra motsatta företeelser, ägnade att rubba samhällets jämvikt,
vilka under senaste år medförde så mycket bekymmer för så väl regeringen som
för riksdagen. Mot denna bakgrund inskärper Ni, Republikens Herr President,
den ovillkorliga nödvändigheten av, att den lagbundna utvecklingen och lagarna iakttagas. Vår på lag grundade rättsordning utgör i själva verket grundförutsättningen för all politisk, social och ekonomisk verksamhet. Befästande av vår
republik i nuet och i framtiden fordrar en redbar medverkan av alla medborgare. Riksdagen kommer för sin del att fästa all uppmärksamhet vid främjandet av
arbetet för vårt rikes befästande.
Medveten om att jämväl regeringen besjälas av samma strävan, har jag äran å
riksdagens vägnar vördsammast hälsa Eder, Republikens Herr President.
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1932 ylim. valtiopäivien puheet puuttuvat painetusta versiosta (2006)
I den tryckta versionen (2006) saknas anförandena från 1932 urtima riksdag

Valtiopäivien avajaiset tammikuun 19. päivänä 1932. Ylim. vp
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 19 januari 1932. Urtima rd
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Väkijuomalainsäädännön perusteista viime vuoden lopulla toimeenpantu kansanäänestys osoitti, ettei kieltolailla ole kansan keskuudessa sitä kannatusta, joka sen voimassapysyttämiselle on välttämätöntä. Mainittu lainsäädäntömme on
senvuoksi uudistettava, ja hallitus on pitänyt velvollisuutenaan kutsua koolle ylimääräiset valtiopäivät, jotta eduskunta voisi omistaa aikansa puheenaolevan uudistustyön suorittamiselle ja saattaa sen loppuun mahdollisimman nopeasti.
Eduskunnalle jätetään nyt esitys laiksi väkijuomista, joka rakentuu sille
periaatteelle, että väkijuomia on säännöstelyn alaisina pidettävä yleisön saatavana. Väkijuomien valmistus, maahantuonti ja myynti on oleva sellaisen osakeyhtiön yksinoikeutena, jossa valtiolla on ehdoton määräämisvalta; sen kautta
saadaan tulot väkijuomaliikkeestä valtiolle ja voidaan samalla riittävästi ottaa
huomioon kansanraittiuden edistämisvaatimukset.
Kun ehdotettu lainsäädäntö edellyttää väkijuomain verottamista, annetaan
eduskunnalle myöskin kolme siitä aiheutuvan esitystä.
Sen lisäksi tullaan eduskunnalle antamaan esitys konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamisesta.
Lausuen Teidät, arvoisat edustajat, tervetulleiksi tärkeään työhönne, julistan
täten ylimääräiset valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket.
Den folkomröstning, som i slutet av senaste år verkställdes angående grunderna för alkohollagstiftningen gav vid handen, att förbudslagen icke har det stöd i
folkmedvetandet, som är nödvändigt för dess upprätthållande. Förenämnda lagstiftning måste därför underkastas revision och regeringen har ansett det som
sin plikt, att kalla riksdagen till urtima sammanträde, för att riksdagen måtte kunna egna sin tid åt ifrågavarande reformarbete och fortast möjligt slutföra detsamma.
Till riksdagen överlämnas nu en proposition till lag om alkoholdrycker, som
bygger på den principen, att alkoholdrycker skola under viss reglementering hållas tillgängliga för allmänheten. Tillverkningen och införsel av samt handel med
alkoholdrycker överlämnas såsom monopol åt ett bolag, däri staten äger ovillkorlig bestämmanderätt; därigenom tillförsäkras staten inkomsterna av alkoholrörelsen, och pa samma gång blir det möjligt att i behörig mån tillgodose kravet
på främjande av folknykterheten.
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Då den föreslagna lagstiftningen förutsätter beskattning av alkoholdryckerna,
överlämnas till riksdagen ävenledes trenne därav föranledda propositioner.
Därjämte kommer att till riksdagen överlämnas en proposition angående temporär ändring av konkursstadgan.
I det jag hälsar Eder, ärade representanter, välkomna till Edert viktiga värv,
förklarar jag härmed urtima riksdagen öppnad.

Avajaispuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio:
Herra Tasavallan Presidentti! Noudattaen Herra Tasavallan Presidentin kutsua
on eduskunta kokoontunut näille ylimääräisille valtiopäiville käsittelemään alkoholilainsäädäntöä koskevia lakiesityksiä. Tapahtuneeseen kansanäänestykseen osaaottaneiden enemmistö on ilmaissut tyytymättömyytensä kieltolakiin
sen toimeenpanovaikeuksien tähden tuntematta, minkälainen lainsäädäntö sen
tilalle voidaan saada aikaan. Hallitus on nyt esityksessään viitoittanut tien,

mitä sen käsityksen mukaan on tässä asiassa eteenpäin kuljettava.

Tuntien vastuunalaisuutensa valtakuntamme lainsäädännön ja valtiotalouden
hoidon määräävänä elimenä, ryhtyy eduskunta viivyttelemättä käsittelemään
sille annettua tehtävää. Me emme voi tällä hetkellä arvioida työmme tulosta,
mutta me toivomme, että hallitus on onnistunut laatimaan esityksensä sellaiseen
muotoon ja henkeen, että eduskunta voi siihen suurin piirtein yhtyä, sillä yhteisymmärrystä ja kiinteää yhteistyötä hallituksen ja eduskunnan kesken edellyttää
ennen kaikkea näin arkaluontoinen lainlaadinta.
Vakuutettuna siitä, että molempia, sekä hallitusta että eduskuntaa, elähyttää
tämä sama pyrkimys, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtää Teitä,
Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Ka1lio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens Herr President !
Hörsammande den av Republikens Herr President utfärdade kallelsen har riksdagen samlats till denna urtima session för att handlägga ett antal lagförslag angående alkohollagstiftningen. Majoriteten av dem, riika deltagit i den nyligen försiggångna folkomröstningen, har tillkännagivit sitt nissnöje med förbudslagen på
grund av svårigheterna att genomföra densamma, utan att äga kännedom om hurudan lagtiftning i dess ställe kan åvägabringas. Regeringen har nu i sin proposition anvisat den väg, vilken enligt dess uppfattning bör följas i detta avseende.
I medvetande om sitt ansvar såsom bestämmande organ i fråga om rikets lagstiftning och statshushållning skrider riks dagen utan dröjsmål till behandling av
den uppgift, som anförtrotts densamma. Vi kunna ej i denna stund bedöma resultatet av vårt arbete, men vi hoppas, att regeringen lyckats uppgöra sin proposition i sådan; form och anda, att riksdagen kan förena sig därom i stora drag, ty vid
utarbetandet av en så ömtålig lag som denna äro samförstånd och intimt samarbete mellan regeringen odh riksdagen en av de allra viktigaste förutsättningarna.
Förvissad om att såväl regering som riksdag besjälas av samma strävan, har
jag äran å riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1932
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 februari 1932
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Ainoastaan pari päivää on kulunut siitä, kun ylimääräiset valtiopäivät päättyivät,
ja nyt kokoonnutte taas valtiopäiväjärjestyksen säännöksiä noudattaen, tämän
vuoden varsinaisille valtiopäiville. Työtä teiltä ei tule puuttumaan. Monet vaikeat kysymykset vaativat lainsäädäntötoimin tapahtuvia ratkaisuja ja eduskunnan kannanottoa. Muutamia niitä koskevia hallituksen esityksiä annetaan eduskunnalle nyt jo ja toisia myöhemmin istuntokauden kestäessä. Useita tärkeitä
asioita on sen ohessa edellisiltä varsinaisilta valtiopäiviltä siirtynyt näihin.
Suurimmat vaikeudet maan asiain hoidolle tuottaa yllä edelleen ankara ja pitkäaikainen taloudellinen pula, joka ei vieläkään näytä helpottumisen merkkejä. Se tuntuu raskaana kaikkialla maatalouden, teollisuuden, kaupan ja muun
liike-elämän alalla samoin kuin henkisen työn vainiolla. Kannattamattomuus
saa tuotannossa aikaan suuren supistamisen, mistä taas on aiheutunut työttömyyden pelottava lisääntyminen. Myöskin valtion ja kuntien talouteen on raskas aika painanut leimansa. Talouselämällemme on vielä koitumassa uusi vaara sen johdosta, että eräissä maissa on havaittavissa entistä suurempi pyrkimys
tulleilla tai muilla, eräässä tapauksessa jopa kauppasopimusta loukkaavin keinoin, suojella oman maan tuotteita ulkolaiselta kilpailulta. Tämän kautta vientimme, jonka merkitys maamme talouden ylläpitämiselle on ratkaisevan tärkeä,
on jo kärsinyt haittaa ja uusia supistuksia on sitä uhkaamassa. Hallitus tietysti tekee, minkä se voi, suojellakseen vientiämme tahi ainakin vähentääkseen sitä uhkaavia vaaroja.
Vallitsevan pulan vaikutusten lieventämiselle niin hallitus kuin eduskuntakin
tulevat omistamaan kaiken huolen, minkä asiain vakavuus vaatii. Erinäisiä esityksiä onkin tässä kohdin hallituksella valmisteilla. Mahdollisuudet lainsäädäntöteitse tuottaa tässä kohden apua ovat kuitenkin sangen rajoitetut. Talouselämän lakeihin ei lainsäätäjä voi suurestikaan vaikuttaa. Valtiovallan puuttumisen talouselämään täytyy senvuoksi tapahtua harkiten ja varovasti, jottei tarkoitettujen parannusten sijasta saataisi uusia häiriöitä aikaan. Kaiken menestyksellisen työskentelyn ensimmäisenä edellytyksenä on kuitenkin, että rauha ja järjestys säilyvät sisäisissä oloissamme. Täytyy valittaen todeta, että kaikki kansalaiset eivät ole tästä selvillä, vaan että uhmaa valtiovaltaa vastaan ja väkivallantekojakin edelleen jatkuu. Hallitus on velvollisuutensa mukaisesti tekevä voitavansa mielten hillitsemiseksi ja rauhattomuuksien tukahuttamiseksi.
Mitä tulee suhteihimme ulkovaltoihin on mainittava, että neuvottelut hyök- 125 -
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käämättömyys-sopimuksesta itäisen naapurin kanssa ovat johtaneet myönteisiin
tuloksiin. Muutenkin välimme ulkomaihin ovat hyvät, lukuunottamatta edellä
kosketeltua kauppasopimuksen loukkausta.
Arvoisat Edustajat! Toivottaen työllenne kaikkea menestystä julistan 1932
vuoden varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket!
Endast ett par dagar hava förﬂutit, sedan urtima riksdagens sessioner avslutades
och nu samlas Ni åter, jämlikt lagens bud, till årets ordinarie riksdag. Brist på arbete blir det nog icke. Många svårlösta frågor fordra sin lösning i lagstiftningsväg och tvinga till ett ställningstagande från riksdagens sida. Några propositioner i dylika ämnen överlämnas av regeringen redan nu till riksdagen och andra
skola givas under sessionens lopp; ﬂere viktiga ärenden hava därjämte från föregående årets ordinarie riksdag övergått till årets.
Den största svårigheten vid vården av rikets angelägenheter bereder fortfarande den allvarsamma och långvariga ekonomiska krisen, som ännu icke visar
några tecken till lättnad. Den kännes ytterst tryckande å allt näringsliv: jordbruket, industrin, handeln och annan affärsverksamhet samt jämväl å det andliga
arbetets fält. Den bristande räntabiliteten har förorsakat en kännbar inskränkning i produktionen och därav har föranletts en skrämmande arbetslöshet. Även
å statens och kommunernas ﬁnanser trycker den svåra tiden sin prägel. Vår ekonomi hotas dessutom av en ny fara i följd därav, att särskilda länder visa en tilltagande strävan att genom tullar och andra medel – i ett fall t.o.m. i strid med
gällande handelsavtal – skydda det egna landets alster mot utländsk konkurrens.
Härigenom har vår export, vars centrala betydelse för upprätthållande av landets
näringsliv är uppenbar, redan lidit förfång och nya inskränkningar äro ställda i
utsikt. Regeringen gör naturligtvis allt vad i dess förmåga står för att skydda exporten eller i alla fall minska de faror som hota.
Till lindrande av den rådande krisens verkningar komma såväl regering som
riksdag att egna all den omsorg, som sakens allvar kräver. Särskilda propositioner äro även i detta avseende i regeringen under behandling. Möjligheterna att
i lagstiftningsväg härvid bringa hjälp äro dock rätt begränsade. Det ekonomiska livets lagar ligga merendels utom räckhåll för lagstiftaren; statsmakten måste därför vid ingripandet i landets ekonomi iakttaga både omsorg och försiktighet, på det att de avsedda förbättringarna icke måtte åstadkomma nya oredor i
näringslivet. Den främsta förutsättningen för all framgångsrik verksamhet är
emellertid att lugn och ordning råda i landet. Med beklagande måste konstateras att alla medborgare icke äro medvetna härom, utan att trots mot statsmakten
och till och med våldsgärningar fortfarande förövas. Sin plikt likmätigt gör regeringen allt sitt till för att stävja oron och undertrycka laglösheten.
Vidkommande våra relationer till andra stater förtjänar omnämnas, att underhandlingarna med vår östra granne angående nonagressionspakt hava lett till
positiva resultat. Även i övrigt äro våra förhållanden till utlandet goda frånsett
förberörda kränkning av gällande handelsavtal.
Ärade representanter! Tillönskande Edert arbete all framgång förklarar jag
härmed 1932 års ordinarie riksdag öppnad.
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Avajaispuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio:
Herra Tasavallan Presidentti! – Vuoden 1931 valtiopäiviä päättäessä oli minulla kunnia Herra Tasavallan Presidentille tehdä selkoa aikaisempien valtiopäivien
työn tuloksista. Silloin ilmoitin, että toistasataa hallituksen esitystä oli niillä valtiopäivillä käsitelty loppuun. Mutta tästä huolimatta jäi eduskunnalle kumminkin vielä 12 hallituksen esitystä lopullisesti käsittelemättä perinnöksi näille valtiopäiville. Eduskunta ryhtyy velvollisuutensa mukaisesti jatkamaan työtään ja
voinee lähiaikoina jo saada muutamia sellaisia hallituksen esityksiä käsitellyiksi, joista jo ovat erikoisvaliokunnat mietintönsä antaneet.
Herra Tasavallan Presidentin kirjelmän ohella on tänä päivänä saapunut myöskin eduskunnalle viisi hallituksen esitystä. Samoin kävi myöskin Herra Tasavallan Presidentin avauspuheesta ilmi, että tärkeitä, talouspulaa koskevia esityksiä on parhaillaan hallituksessa valmisteilla. Eduskunta panee tämän suurella
tyydytyksellä merkille, sillä taloudellisesti poikkeuksellisen raskas, jopa monin
paikoin kodin menestystä uhkaava tilanne jännittää kansalaisten mieliä. Kansa
luonnollisesti käsittää, ettei valtion suoranainen apu voi ulottua kaikkialle, mutta kun kansalaisten oma apu tällaisena aikana aikaisempien sitoumuksien täyttämiseksi on monelle riittämätön, niin kiinnittää se sittenkin toivonsa valtiovallan ja eduskunnan toimenpiteisiin. Eduskunnan ja itse asioiden hoidon kannalta
on luonnollisesti suotavinta, että esitykset näistä vaikeista kysymyksistä valmistaa hallitus, jolla on parhaat edellytykset arvostella tilannetta ja valtion omaakin kantokykyä, sillä asiantuntemuksella valmistetut esitykset helpottavat myös
suuresti eduskunnan työtä.
Avauspuheessanne kiinnititte, Herra Tasavallan Presidentti, huomionne
myöskin viime päivien sisäpoliittisiin ilmiöihin. Lainvastainen toiminta ja kurittomuus ovatkin valitettavasti saaneet taas sellaisen laajuuden ja muodon, että se huolestuttaa jokaista oikein ajattelevaa kansalaista. Eduskunta panee mielihyvin merkille, että hallitus on ryhtynyt päättäviin toimenpiteisiin lainvastaisten ilmiöiden torjumiseksi. Tämä onkin luonnollista, sillä mikään järjestetty yhteiskunta ei voi sallia lainvastaista ja rikollista toimintaa.
Toivossa, että hallituksen ja eduskunnan kiinteän yhteistoiminnan kautta voidaan näilläkin valtiopäivillä saada kansamme hyväksi yhteiskuntaamme eheyttäviä lakeja ja päätöksiä, on minulla eduskunnan puolesta kunnia tervehtää Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens Herr President!
Vid avslutandet av 1931 års riksdag hade jag äran att för Republikens Herr President redogöra för resultatet av de tidigare riksdagarnas arbete. Då meddelade jag, att över etthundra av regeringens propositioner vid denna riksdag slutbehandlats. Men trots detta återstod ännu för riksdagen tolv av regeringens propositioner slutligt obehandlade och hava dessa såsom arv övergått till denna riksdag. Riksdagen skrider sin plikt likmätigt att fortsätta sitt arbete och torde redan
de närmaste tiderna få några sådana regeringspropositioner behandlade, med an- 127 -
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ledning av vilka specialutskotten redan avgivit sina betänkanden.
Jämte skrivelse av Republikens Herr President hava jämväl i dag till riksdagen inkommit fem regeringspropositioner. Likaså framgick även av Republikens
Herr President tal, att viktiga propositioner med anledning av den ekonomiska
krisen för närvarande äro under beredning i regeringen. Riksdagen lägger med
stor tillfredsställelse märke härtill, ty den ekonomiskt exceptionellt tunga situationen, som på många ställen till och med hotar hemmet, upprör medborgarnes
sinnen. Folket inser naturligtvis, att statens direkta bistånd icke kan nå överallt,
men då medborgarnes egen möjlighet att under en sådan tid uppfylla sina tidigare förbindelser är otillräcklig för mången, ställa de dock sitt hopp till statsmaktens och riksdagens åtgärder. Ur riksdagens synpunkt och med avseende å ärendenas skötsel är det naturligtvis mest önskvärt, att propositionerna i dessa viktiga frågor utarbetas av regeringen, som har de bästa förutsättningarna att bedöma situationen och statens egen bärkraft, ty med sakkunskap utarbetade propositioner underlätta naturligtvis i hög grad riksdagens arbete.
I edert tal ägnade ni, Republikens Herr President, eder uppmärksamhet även
åt de senaste dagarnas inrepolitiska händelser. Den lagstridiga verksamheten
och disciplinslösheten hava beklagligtvis åter erhållit en sådan omfattning och
form, att den väcker bekymmer hos varje rättänkande medborgare. Riksdagen
lägger med tillfredsställelse märke därtill, att regeringen skridit till beslutsamma åtgärder för att bekämpa dessa lagstridiga företeelser. Detta är även naturligt, ty intet välordnat samhälle kan tillåta en lagstridig och brottslig verksamhet.
I den förhoppning, att det genom en fast samverkan mellan regering och riksdag skall lyckas även denna riksdag att till vårt folks bästa få till stånd samhället helande lagar och beslut, har jag äran å riksdagens vägnar vördsammast hälsa eder, Republikens Herr President.

- 128 -

1933

Presidentti Pehr Evind Svinhufvud ja puhemies Kyösti Kallio vuoropuhelussa vuoden
1933 valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa Eduskuntatalossa.
President Pehr Evind Svinhufvud och talman Kyösti Kallio talar till varandra vid öppningen av 1933 års riksdag i plenisalen i Riksdagshuset.
Kuva / Foto: Pietinen/Otavan kuva-arkisto
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Valtiopäivien avajaiset syyskuun 2. päivänä 1933
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 september 1933
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Uusien vaalien jälkeen kokoontuu eduskunta alkamaan toimintaansa ja lausun
sen johdosta arv. edustajat tervetulleiksi.
Eduskunnan tärkeimpänä tehtävänä on oleva ensi vuoden tulo- ja menoarvion
käsitteleminen. Valmistaessaan sitä koskevaa esitystä, joka nyt eduskunnalle jätetään siihen liittyvine verolaki- ja muine esityksineen, on hallitus edelleen noudattanut suurta säästäväisyyttä kaikilla aloilla, joissa se suinkin on ollut mahdollista. Tämä on ollut tarpeellista tulojen ja menojen tasapainoon saattamiseksi, mikä valtiotalouden perusvaatimus onkin saatu toteutetuksi. Tulevan vuoden
tulot on voitu arvioida jonkin verran suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa; kun ulkomaan rahan agiotappio myös vähenee, osoittaa tulo- ja menoarvio, huolimatta eräistä lisäyksistä tärkeissä hallinnonhaaroissa, säästöäkin.
Tähän tulokseen on voitu päästä ilman uusia veroja ja lainoja, jolla seikalla pääomanmuodostukseen nähden on suuri merkitys.
Maailmantaloudessa yhä jatkuva lamaannuskausi vaikuttaa edelleen raskaasti meidänkin talouselämäämme, vaikka eräillä aloilla voidaankin havaita vähäistä helpottumista. Varsinkin pääelinkeinomme, maatalous, kärsii edelleen
tuotteiden hintojen laskusta. Ne toimenpiteet, joihin valtiovalta tähän asti on
ryhtynyt vaikean ajan seurauksien lieventämiseksi, ovat suurin piirtein osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi. Niihin liittyen tulo- ja menoarvioon on otettu määrärahoja maataloustuotteiden hintojen vakiinnuttamiseksi sekä maanviljelijäin ja heidän luottolaitostensa maksettavien korkojen alentamiseksi. Sen lisäksi eduskunnalle annetaan esityksiä, jotka tarkoittavat valitettavan lukuisten
pakkohuutokauppojen seurausten lieventämistä ja asutustoiminnan tehostamista siinä mielessä, että vaikeuksissa olevat asutustilalliset saisivat oloihinsa helpotusta ja että uusia asutustiloja saataisiin entistä mutkattomammin ja suuremmassa määrin syntymään. Myöskin tukalaan asemaan joutuneet asunto-osakeyhtiöt ovat osoittaneet olevansa valtiovallan tuen tarpeessa, päästäkseen vaikeitten aikojen ohi.
Siitä huolimatta, että eräillä teollisuuden aloilla on tapahtunut elpymistä, tulee työttömyyttä ensi työkautenakin olemaan varsinkin kaupungeissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa. Siitä syystä on huomattavia määrärahoja edelleen varattu työttömyyden lieventämiseksi, samalla kuin niiden käyttöä on koetettu ohjata
tuottaviin töihin. Työpalkoissa tullee nousua, joka tekee mahdolliseksi varatöissäkin maksettavien palkkojen kohottamista.
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Vaikka monilla aloilla on vaikeuksia, olemme kuitenkin useaan muuhun
maahan verraten suhteellisen hyvin kestäneet viime aikojen puristuksen. Sisäisissäkin oloissamme on varsinkin vaalien jälkeen vakiintumista ja rauhoittumista tapahtunut.
Hallitus on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen olojen kehittämiseen, mitä
valtiollinen elämä jatkuvasti kaipaa. Yhtenä puutteellisuutena, jonka korjaamiseen kokemus on osoittanut tarpeelliseksi, on pidettävä sitä, että eduskunnassa
ei aina ole ollut edustettuna tarpeeksi suurta erikoisasiantuntemusta taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten alalla. Tämän vuoksi hallitus on valmistanut esityksen ammatillisen edustuksen pohjalle perustuvasta talousneuvostosta.
Suhteemme ulkomaihin ovat jatkuvasti olleet hyvät. Pula-ajan kansainvälisestä luonteesta on johtunut, että on ollut ryhdyttävä uusimaan ja tarkistamaan
taloudellisia ja kaupallisia yhteyksiä erinäisiin maihin. Niinpä on pidetty tarpeellisena Suomen liittyminen taloudellista lähentymistä tarkoittavaan n.s. Oslon sopimukseen. Viime keväänä ja kuluneena kesänä on Suomen tuotteiden
suurimman ostajan, Ison-Britannian, kanssa käyty neuvotteluja kauppasopimuksesta ja ovat neuvottelut myös johtaneet tulokseen. Muista kansainvälisten
taloudellisten suhteitten järjestelyä koskevista asioista mainittakoon Suomen ja
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen porosopimus, joka pitkäaikaisten neuvottelujen jälkeen on allekirjoitettu.
Arvoisat Edustajat! Toivotan Teille menestystä vastuunalaisessa työssänne ja
julistan 1933 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för det ﬁnska folket!
Efter nyvalen sammanträder riksdagen för att begynna sin verksamhet och hälsar jag med anledning härav dess ärade ledamöter välkomna.
Riksdagens viktigaste uppgift kommer att utgöra behandlingen av statsförslaget för instundande år. Vid uppgörandet av budgetpropositionen, som nu jämte
till densamma sig anslutande propositioner rörande skatte- och andra lagar, överlämnas till riksdagen, har regeringen fortfarande iakttagit den största sparsamhet på alla de områden, där sådant blott varit möjligt. Detta har varit nödvändigt
för åstadkommande av jämvikt mellan inkomster och utgifter, vilken statshushållningen grundläggande princip även kunnat förverkligas. Inkomsterna för
nästa år hava kunnat beräknas något högre än i budgeten för det löpande året;
då agioförlusterna på utländsk valuta även minskas, utvisar statsförslaget, trots
en del förhöjningar av anslagen för viktiga grenar av förvaltningen, t.o.m. någon
besparing. Detta resultat har kunnat uppnås utan nya skatter och lån, en omständighet som med hänsyn till kapitalbildningen är av stor betydelse.
Den för det världsekonomiska läget alltjämt kännetecknande lågkonjunkturen drabbar fortfarande tungt även vårt ekonomiska liv, om ock på en del områden en viss lättnad kan iakttagas. Särskilt lider vår huvudnäring, jordbruket,
allt ännu av nedgången i prisen på dess produkter. De åtgärder, som regeringen
hittills vidtagit i syfte att lindra följderna av den svåra tiden, hava i stort sett visat sig ändamålsenliga. I anslutning till densamma hava i statsförslaget upptagits anslag för stabilisering av prisen på jordbruksprodukter och för reducering
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av de räntor jordbrukarena och deras kreditanstalter nödgas erlägga. Därjämte
överlämnas till riksdagen propositioner åsyftande lindring av de, tyvärr, talrika exekutiva auktionernas följder och effektivering av kolonisationsverksamheten i syfte att åt kolonisationslägenheternas innehavare, som råkat i svårigheter,
bereda lättnader samt att få till stånd nya sådana lägenheter i större omfattning
och med iakttagande av ett enklare förfarande än hittills. Även för bostadsaktiebolag, som råkat i ett svårt läge, har stöd från statsmaktens sida visat sig vara av
nöden för att hjälpa dem igenom den dåliga tiden.
Oaktat den ökade livaktighet, som gjort sig gällande inom några industrigrenar, kommer arbetslöshet att föreligga även under den kommande säsongen, särskilt i städer och i samhällen med sammanträngd befolkning. Av denna orsak
hava betydande anslag fortfarande reserverats för arbetslöshetens bekämpande,
på samma gång man försökt rikta in användningen av dessa medel på produktiva arbeten. Då även arbetslönerna torde komma att stiga, bör därigenom möjliggöras en höjning av de löner, som vid reservarbetena betalas.
Om ock svårigheter på många områden framträda, hava vi dock i bredd med
ﬂere andra länder jämförelsevis väl uthärdat de senaste tidernas tryck. Även i
våra inre förhållanden har den avspänning av det orofyllda läget, som redan tidigare gjort sig skönjbar, efter valen fortgått.
Regeringen har fortfarande egnat sin uppmärksamhet åt den utveckling, som
samhällslivet beständigt påkallar. En bristfällighet, vars avhjälpande erfarenheten visat vara av nöden, måste anses föreligga däri, att specialkunskap i ekonomiska och sociala frågor icke alltid i tillräcklig omfattning varit i riksdagen
företrädd. Av denna orsak har regeringen utarbetat proposition angående ett på
facklig representation baserat ekonomiskt råd.
Våra relationer till utlandet hava fortfarande varit goda. Kristidens mellanfolkliga karaktär har föranlett även Finland att vidare utveckla och revidera sina ekonomiska och kommersiella förbindelser med särskilda länder. Sålunda
har Finlands anslutning till den ekonomiskt närmande åsyftande s.k. Oslo-konventionen befunnits påkallad. Under vårens och sommarens förlopp hava underhandlingar beträffande en handelstraktat ägt rum med den största avnämaren av Finlands produkter, Stor-Britannien, och hava underhandlingarna även lett
till resultat. Bland andra åtgärder, som avse ordnandet av våra internationella
ekonomiska förbindelser, må nämnas det mellan Finland och den Socialistiska
Rådsrepublikernas Förbund träffade renbetesavtalet, vilket efter långvariga förhandlingar undertecknats.
Ärade ledamöter av riksdagen! Jag tillönskar Eder framgång i Edert ansvarsfulla värv och förklarar 1933 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Kallio:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Avauspuheessanne olette Te, Herra Tasavallan Presidentti, kiinnittänyt eduskunnan huomiota valtion talousarviota koskevaan esitykseen, joka vuosittain onkin
aina eduskunnan syysistuntokauden keskeisin tehtävä. Vaikka eduskunta ei luonnollisesti vielä tunne tätä nyt jätettyä hallituksen esitystä monine liitteineen, niin
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on mieluista saada eduskunnan tietää, että hallitus on ilman lainoja ja lisäveroja saanut tulo- ja menoarvion tasapainoon huomattavine työttömyysmäärärahoineen, joita edelleen tarvitaan, ja luopumatta siitä maataloustuotteiden hintojen
vakaannuttamisperiaatteesta, jonka edellinen eduskunta omaksui ja jonka turvin on voitu tällä alalla tuotantoa tukea. Yhtä tärkeänä on myöskin merkillepantava se tiedonanto, että menoarvioon on otettu määräraha maanviljelijäin ja heidän luottolaitoksiensa korkojen alentamiseksi, sillä korkeat korot, agiotappiosta
johtuvat menot ja vuotuiskuoletukset tällaisena aikana tekevät korkeiden verojen ohella velkaisen viljelijän aseman kestämättömäksi. Hallitus näyttää olleen
kumminkin selvillä, ettei yksistään näillä rajoitetuilla toimenpiteillä voida vielä pulakauden aiheuttamaa tilannetta maaseudulla ulosottouhan alaisilla tiloilla selvittää, koska esitysten joukossa Herra Presidentti mainitsi muutosehdotuksia ulosottolakiin ja esityksen Maakiinteistöpankin toiminnan entistä joustavammaksi järjestelyksi sekä asutustilallisten aseman helpottamiseksi ja uusien perustamiseksi. Ne ovat kysymyksiä, mikäli niiden ulottuvaisuus on tarkoituksenmukainen, jotka synnyttävät kansan keskuudessa toiveita ja uutta uskoa lamaantuneisiin mieliin. Ja epäilemättä on yhtä tervetullut se esitys, minkä hallitus on jättänyt eräiden asunto-osakeyhtiöiden pakkohallinnosta, sillä merkitseehän näiden
tukeminen tuhansien vähävaraisten perheiden aseman lujittamista.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte puheessanne myöskin, että hallituksen tarkoitus on ohjata työttömyyden torjumiseen varattujen määrärahojen
käyttöä entistä enempi tuottaviin töihin. Tämäkin tiedonanto on merkille pantava, sillä tuotannollisen toiminnan elpyminen yleensä luo jatkuvia työmahdollisuuksia, mitä me työttömyyden torjumiseen kaipaamme.
Eduskunnan puolesta, puuttumatta esitysten sisältöön, on minulla kunnia
lausua hallitukselle tunnustus siitä, että nämä tärkeät esitykset ovat jätetyt eduskunnalle heti istuntokauden alussa, jolloin eduskunta yli vaalien äänestettyjen
ja vahvistamatta jätettyjen lakiehdotusten sekä eduskunta-aloitteiden ohella voi
töittensä järjestelyssä ottaa huomioon esilletulevat asiat, vaikka luonnollisesti
valtiopäiväjärjestyksen mukaisesti tulee eduskunta hallituksen esitykset ensimmäisinä ottamaan käsiteltävikseen.
Eduskunta on tietoinen siitä, että niin hyvin taloudellinen lamakausi siitä aiheutuvine suurine vaikeuksineen kuin myöskin maamme sisäpoliittinen tilanne
yleensä tulee asettamaan nyt työnsä alkavalle eduskunnalle tavallista suuremmat vaatimukset. Olevat olot huomioonottaen tulee eduskunnan kunniakkaana
ja velvoittavana tehtävänä olemaan lieventää ja poistaa voimiensa mukaan kansan taloudellista ahdinkoa ja hätää sekä kehittää sitä parlamenttaarista valtiojärjestystämme, jonka juuret ovat syvällä kansamme kansanvaltaisessa ja isänmaallisessa luonteessa, jonka turvin olemme rakentaneet ja tulemme rakentamaan ja suojaamaan itsenäistä isänmaatamme.
Toivossa, että luottavan yhteistyön avulla hallituksen ja eduskunnan kesken
voimme johtaa olojamme ohi ahtaitten aikojen, on minulla kunnia eduskunnan
puolesta tervehtää Teitä, Herra Tasavallan Presidentti!
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Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrande:
Republikens ärade Herr President!
I Edert tal har Ni, Republikens Herr President, fäst riksdagens uppmärksamhet
vid propositionen angående statsförslaget, vilken årligen är den centralaste uppgiften under riksdagens höstsession. Ehuru riksdagen självfallet ännu ej känner
den nu överlämnade regeringspropositionen med dess många bilagor, är det angenämt för riksdagen att erfara, att regeringen utan lån och ökade skatter lyckats ernå jämvikt i inkomst- och utgiftsstaten med dess betydande arbetslöshetsanslag, vilka fortfarande äro av behovet, och utan att avstå från den princip om
stabilisering av prisen på lantbruksprodukter, som den föregående riksdagen
tillägnade sig och i vars hägn det varit möjligt att på detta område stöda produktionen. Enahanda vikt bör jämväl det meddelande tillerkännas, att i utgiftsstaten
upptagits anslag, åsyftande sänkning av räntorna för lantbrukarna och dessas
kreditinrättningar, i det de höga räntorna, de av agioförluster härﬂytande utgifterna och de årliga amorteringarna vid sidan av de höga skatterna ställa skuldsatta lantbrukare inför en ohållbar situation. Det förefaller dock, som om regeringen vore på det klara med, att det enbart genom dessa begränsade åtgärder ännu ej är möjligt att reda upp den av kristiden förorsakade situationen på de av utmätning hotade lägenheterna på landsbygden, enär Republikens Herr President
bland propositionerna jämväl nämnde förslag till ändring av utsökningslagen
och proposition angående en smidigare anordning av Landsfastighetsbankens
verksamhet samt underlättande av innehavares av kolonisationslägenheter ställning ävensom grundande av nya sådana lägenheter. Allt detta är frågor, som,
för såvitt de ändamålsenligt kunna lösas, äro ägnade att i folkets betryckta sinnen uppväcka nya förhoppningar och ny tro på framtiden. Otvivelaktigt lika välkommen är den proposition, som regeringen avlåtit angående tvångsadministration av vissa bostadsaktiebolag, i det att ett stödande av dessa för tusentals mindrebemedlade familjer innebär en konsoliderad ställning.
Ni nämnde, Republikens Herr President, i Edert tal, att regeringens avsikt är
att vid användningen av de för bekämpandet av arbetslösheten reserverade anslagen mera än förr beakta produktiva arbeten. Också detta meddelande är förtjänt att uppmärksammas, i det att upplivandet av den produktiva verksamheten
överhuvud skapar fortsatta arbetsmöjligheter, något som vi för bekämpandet av
arbetslösheten äro i behov av.
Utan att ingå på propositionernas innehåll har jag äran å riksdagens vägnar
till regeringen uttala ett erkännande för att dessa viktiga propositioner överlämnats till riksdagen genast vid sessionens början, varvid riksdagen vid sidan av
vilande ävensom icke stadfästa lagförslag samt riksdagsinitiativen kan vid ordnandet av sina arbeten beakta föreliggande ärenden, om än riksdagen i enlighet med riksdagsordningen självfallet främst äger taga regeringspropositionerna under behandling.
Riksdagen är medveten därom, att såväl den ekonomiska depressionen jämte
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därav härﬂytande stora svårigheter som även den allmänna inrikespolitiska situationen i vårt land kommer att på den riksdag, som nu inleder sitt arbete, ställa större krav än vanligt. För riksdagen kommer det att vara en ärofull och förpliktande uppgift att med beaktande av de bestående förhållandena i mån av sina krafter lindra och avhjälpa landets ekonomiska trångmål och nöd samt att utveckla vårt parlamentariska statsskick, som är djupt förankrat i vårt folks demokratiska och fosterländska sinnelag och i vars hägn vi uppbyggt och även framdeles ärna uppbygga och trygga vårt självständiga fosterland.
I förhoppningen att vi genom ett förtroendefullt samarbete mellan regering
och riksdag skola kunna övervinna de svåra tiderna, har jag äran å riksdagens
vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1934
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 februari 1934
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Toista kuukautta kestäneen väliajan jälkeen olette palanneet pääkaupunkiin suorittamaan tärkeätä tehtäväänne. Toivotan Teidät tervetulleiksi virkistynein voimin päättämään ne työt, jotka viime valtiopäivillä jäivät keskeneräisiksi ja käsittelemään niitä uusia esityksiä, jotka hallitus eduskunnalle antaa sekä niitä asioita, jotka eduskunta-aloitteiden nojalla pannaan vireille.
Kuluneena väliaikana on valtakunnan hallinto jatkunut suuremmitta häiriöittä. Viime vuoden loppupuolella paljastunut vakoilujuttu on tutkimuksien päätyttyä kuitenkin ilmennyt laajempana ja törkeämpänä, kuin mitä saatettiin arvata, ja osoittanut maanpetosta koskevien lainsäännöksien tiukentamisen välttämättömäksi. Tätä koskevat esitykset eivät kuitenkaan ole voineet valmistua istuntokauden alkuun. Hallitus on myös pitänyt tärkeänä, että maanpetokseen ja
valtiopetokseen osaaottaneet henkilöt tehokkaammalla tavalla, kuin mihin voimassaoleva laki enää antaa mahdollisuuksia, estetään ottamasta osaa valtiolliseen tai kunnalliseen toimintaan, minkä vuoksi hallitus on laatinut asiasta eduskunnalle annettavan esityksen. Niinikään on hallitus valmistanut lakiehdotuksen sen valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihoituksen estämiseksi, jota
eri tahoilla ja eri muodoissa jatkuvasti harjoitetaan.
Maan taloudellinen elämä on jatkunut yleensä suotuisissa merkeissä. Viime
vuoden kauppatase osoittaa ilahduttavan suurta viennin enemmyyttä ja pääomamarkkinoilla esiintyy rahan runsautta, joka tekee korkokannan edelleen
alentumisen mahdolliseksi sekä luo edellytyksiä yksityisyritteliäisyyden voimistumiselle. Maatalouden tila on kuitenkin tärkeimpien karjantuotteiden hintojen laskemisen johdosta jälleen vaikeutunut ja velvoittaa valtiovallan edelleen
etsimään keinoja hintatason kohottamiseksi tällä alalla. Sovittelutoiminnan kehittämisen kiinteistön omistajien ja heidän velkojiensa välillä on hallitus katsonut tarpeelliseksi ja annetaan siitä eduskunnalle esitys. Runsaitten metsätöiden vuoksi työttömyys maaseudulla on huomattavasti vähentynyt ja työpalkatkin ovat sanotuissa töissä jossain määrin nousseet. Kaupungeissa ja muissa asutuskeskuksissa on edelleen työttömyyttä, toisin paikoin runsaastikin, ja on sen
torjuminen jatkuvasti vaatinut valtiovallan huolenpitoa. Eduskunnan lausuman
toivomuksen mukaisesti on ryhdytty toimenpiteisiin palkkojen kohottamiseksi
valtion töissä, missä syytä siihen on ollut; samoin on varatöissä pyritty siihen,
että kunnollinen ja työnhaluinen työntekijä saisi kohtuullisen palkan.
Suhteissa ulkovaltoihin on Suomi voinut jatkaa entistä rauhaa ja keskinäistä
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ymmärtämystä tarkoittavaa itsenäistä politiikkaa. Erityistä huomiota on edelleen täytynyt kiinnittää taloudellisten ja kaupallisten yhteyksiemme turvaamiseen. Saksan taholta kauppapoliittisista syistä tapahtunut, sen ja Suomen välillä voimassaolleen kauppasopimuksen irtisanominen on kuluvan vuoden alusta
synnyttänyt välitilan, jonka päättymisestä paraikaa käydään neuvotteluja.
Maailmassa yhäti vallitseva epävarma taloudellinen ja valtiollinen tila vaikuttaa myös meidän oloihimme ja velvoittaa kaikkia kansalaisia sen huomioon
ottamaan. Kansaneduskunnaltakin vaaditaan yhteisymmärrykseen perustuvaa
huolenpitoa isänmaan asioista. Siinä toivossa, että alkava istuntokausi tässä suhteessa muodostuu tulokselliseksi, julistan täten 1934 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Efter en intervall, som varat något över en månad, haven I återvänt till huvudstaden för att fullgöra Edert maktpåliggande värv. Jag hälsar Eder välkomna till att
med nya krafter avsluta de arbeten, vilka vid senaste riksdag icke slutfördes, och
till att handlägga de nya propositioner regeringen kommer att till riksdagen avgiva samt de ärenden, som genom riksdagsinitiativ komma att upptagas till behandling.
Under denna mellantid har handhavandet av rikets angelägenheter fortgått utan mera betydande störingar. Den under senare hälften av det gångna året avslöjade spioneriaffären har efter slutförda undersökningar likväl visat sig vara mera omfattande och av grövre natur än förmodas kunde och har framhävt nödvändigheten av att de lagstadganden, som gälla ifråga om landsförräderi, skärpas.
Proposition härom har dock ej medhunnits till sessionens början. Regeringen
har jämväl ansett det angeläget, att i lands- och högförräderi delaktiga personer
effektivare än vad gällande lag gör möjligt, förhindras att deltaga i statlig eller
kommunal verksamhet, och har regeringen därför i ämnet uppgjort proposition
till riksdagen. Jämväl har regeringen utarbetat ett förslag till lag om förhind–
rande av den för stat och samhälle skadliga agitation, som på skilda håll och i
olika former fortsättningsvis bedrives.
Det ekonomiska livet i landet har fortskridit under i allmänhet gynnsamma
tecken. Handelsbalansen för senaste år uppvisar ett glädjande stort exportöverskott och på kapitalmarknaden förmärkes rikligare penningtillgång, som möjliggör ytterligare nedgång av räntefoten samt skapar förutsättningar för uppsving av den privata företagsamheten. Likväl har lantbruket till följd av att prisen på vissa viktiga kreatursprodukter sjunkit, ånyo råkat i ett svårare läge, vilket förpliktar statsmakten att fortfarande söka utvägar till höjande av prisnivån
för nämnda alster. En vidare utveckling av medlingsförfarandet emellan fastighetsägare och deras borgenärer har regeringen ansett påkallad och förelägges riksdagen proposition därom. Tack vare riklig tillgång på skogsarbeten har
arbetslösheten på landsbygden märkbart minskats, och hava arbetslönerna vid
dessa arbeten i någon mån stigit. I städer och andra bosättningscentra föreﬁnnes
dock allt ännu arbetslöshet, ställvis i rätt stor omfattning, och dess bekämpande
har fortsättningsvis krävt omsorger från statsmaktens sida.
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I enlighet med av riksdagen uttalat önskningsmål hava åtgärder vidtagits för
att höja lönerna vid statens arbeten, där sådant befunnits nödigt, likaså har vid
reservarbetena strävats till att dugliga och arbetsvilliga arbetare erhölle skälig
lön.
I sina relationer till främmande makter har Finland kunnat fortsätta sin tidigare, fred och samförstånd åsyftande självständiga politik. Särskild uppmärksamhet har det varit nödvändigt att ägna tryggandet av våra ekonomiska och
kommersiella förbindelser. Tysklands av handelspolitiska skäl företagna uppsägning av handelstraktaten mellan Tyskland och Finland har från början av
innevarande år tillskapat ett interimsläge, för vars avlägsnande underhandlingar som bäst pågå.
Det allt ännu rådande osäkra ekonomiska och politiska läget i världen återverkar även på våra förhållanden, och är det envar medborgares plikt att ihågkomma detta. På folkrepresentationen bör ock det anspråk ställas, att den på samförstånd grundar sin omsorg om landets angelägenheter. Med den förhoppning att
nu begynnande session härvidlag skall gestalta sig fruktbringande, förklarar jag
härmed 1934 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Viime vuoden valtiopäivien päättäjäisissä oli minulla kunnia tehdä selkoa tämän
vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien työn tuloksista. Silloin jo viittasin siihen perintöön, joka jäi näille valtiopäiville. Tämä perintö onkin tavallista suurempi, sillä 8 hallituksen esitystä, 2 kertomusta sekä 43 edustajain tekemää lakija 92 toivomusaloitetta jäi eduskunnalta käsittelemättä. Viime valtiopäivillä käsittelivät tosin valiokunnat näistä osan ja tammikuun kuluessa on valtiovarainvaliokunta laatinut vielä 17 mietintöä, joten eduskunnalla on 30 eri valiokuntain
mietintöä nyt käsittelemättä. Näiden lisäksi on Herra Tasavallan Presidentti näissä avajaisissa ilmoittanut saapuvan eduskunnalle vielä 13 hallituksen esitystä, ja
kun Te, Herra Tasavallan Presidentti, vielä ilmoititte avauspuheessanne lähiaikoina valmistuvan jonkun esityksen, niin lyhyestä valtiopäiväin väliajasta huolimatta näyttää eduskunnan työtaakka paisuvan suhteellisen suureksi, kun otetaan
vielä huomioon edustajien vireille panemat aloitteet.
Avauspuheessanne ilmoititte, Herra Tasavallan Presidentti, hallituksen kiinnittäneen huomiota siihen, että maanpetoksellista ja valtiopetoksellista toimintaa sekä yhteiskunnalle vahingollista kiihoitusta ehkäisevää lainsäädäntöä on
tiukennettava.
Kun ymmärrämme näiden kansalaisoikeuksia rajoittavien esityksien antamiseen olleen hallituksella erikoisen painavat syyt, niin tulee eduskunta myös ne
viivyttelemättä ottamaan käsiteltäväksi. Sillä luonnollista on, ettei järjestetty
yhteiskunta voi tietoisesti sallia lainvastaista ja rikollista toimintaa.
Viitatessanne, Herra Tasavallan Presidentti, taloudellisen elämän elpymiseen
ja suotuisaan kauppavaihtoon, panee eduskunta mielihyvin merkille, että hallitus ilmoittaa velvollisuudekseen etsiä nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa jatkuvasti keinoja karjantuotteiden alenneen hintatason kohottamiseksi ja ahdin- 139 -

1934

koon joutuneen maatalouden tukemiseksi. Myöskin tullaan laajoissa piireissä
jännityksellä seuraamaan sen hallituksen esityksen käsittelyä, jonka herra Tasavallan Presidentti ilmoitti annetun velkasuhteiden järjestämisestä kiinteistöjen omistajain ja heidän velkojainsa välillä. Tähän kysymykseen on eduskunta
toivomusponsilla kiinnittänyt myös hallituksen huomiota ja toivottavaa on, että hallitus olisi onnistunut esityksensä laatimaan sellaiseen muotoon, joka lisäisi tulevaisuuden toivoa ja turvallisuuden tuntoa niiden keskuudessa, jotka ovat
joko joutuneet taikka uhkaavat joutua taloudessaan pakkotoimenpiteiden alaisiksi. Velallisista ovat ennen muita suurimman uhan alaisina kultaklausuliin sitoutuneet, joiden velat itsensä ja takausmiestensä onnettomuudeksi paisutetaan
ulosotoissa kaksinkertaisiksi ilman mitään vastaavaa etua. Näiden velallisten
raskasta asemaa on eduskunta hallituksen esityksen mukaisesti jo ennen lievittänyt noin 25 milj. markalla, ja hallituksen esityksien joukossa on nytkin ehdotettu 18 milj. markan apuraha kuluvan vuoden frangilainasta johtuvien agiotappioiden korvaamiseen. Mutta selvää on, että pysyvämpi järjestely valtion väliintulon kautta täytyy tässä ennemmin tai myöhemmin saada aikaan, sillä nykyinen olotila, varsinkin niiden velallisten suhteen, joiden tilat joutuvat pakkotoimin myytäväksi, on suorastaan tuhoisa. Levottomuus näiden velallisten kesken
on sentähden näin suuri, kun lainaajista noin 90 % on pienviljelijöitä, josta yli
4,000:lla on vähempi kuin 10 ha viljeltyä maata.
Mielihyvin panee eduskunta myös merkille Herra Tasavallan Presidentin ilmoittaman hallituksen huolenpidon palkkatason kohottamisesta ja työttömyyskysymyksen huoltamisesta sekä tasapuolisen ja terveen taloudellisen ja valtiollisen vuorovaikutuksen kehittämisestä ulkovaltojen kanssa. Tällaisessa valtakuntaamme lujittavassa eheyttämistyössä on eduskunta ollut aina hallitusta tukemassa ja toivoo, että luottavan yhteistyön avulla voitaisiin näilläkin valtiopäivillä saada yhteiskunnan edun mukaisia lakeja ja päätöksiä aikaan.
Tähän luottaen on minulla eduskunnan puolesta kunnia tervehtiä Teitä, Herra
Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Vid avslutningen av senaste års riksdag hade jag äran redogöra för arbetsresultaten av den första riksdagen under denna valperiod. Redan då hänvisade jag
till det arv som övergick till denna riksdag. Detta arv är även större än vanligt,
i det att 8 propositioner, 2 berättelser samt 43 lag- och 92 hemställningsmotioner icke blevo av riksdagen behandlade. Under senaste riksdag handlade visserligen utskotten en del av dem, och under januari har statsutskottet avgivit ytterligare 17 betänkanden, vadan riksdagen äger handlägga 30 olika utskottsbetänkanden. Utöver dessa har Republikens President vid detta tillfälle meddelat,
att till riksdagen komma att överlämnas ytterligare 13 propositioner, och då Ni,
Republikens President, därjämte i Edert nyss hållna tal meddelade, att inom närmaste framtid några propositioner bliva färdiga, så synes riksdagens arbetsbörda, trots den korta intervallen, komma att antaga jämförelsevis stora proportio- 140 -
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ner, då ytterligare de initiativ, som riksdagsmännen komma att inlämna, tagas
i betraktande.
I Edert tal meddelade Ni, Republikens Herr President, att regeringen fäst uppmärksamhet därvid, att den lagstiftning, som avser att förhindra lands- och högförrädisk verksamhet samt för stat och samhälle skadlig agitation, bör skärpas.
Enär vi inse, att regeringen haft synnerligen vägande skäl för att avlåta dessa
propositioner angående inskränkning i de medborgerliga rättigheterna, kommer
riksdagen även utan dröjsmål att upptaga dem till behandling, ty det är naturligt,
att ett ordnat samhälle ej kan medvetet tillåta en lagstridig och brottslig verksamhet.
Då Ni, Republikens Herr President, hänvisat till den ökade livaktigheten inom det ekonomiska livet ävensom till det gynnsamma handelsutbytet, lägger
riksdagen med tillfredsställelse märke till att regeringen anser det vara sin skyldighet att under nuvarande exceptionella förhållanden oförtrutet söka utvägar
för att höja den sjunkna prisnivån för kreatursprodukter och för att stöda lantbruket i dess betryckta läge. I vidsträckta kretsar kommer man att med spänning följa med behandlingen av den proposition vilken Ni, Republikens Herr
President, uppgav skola överlämnas i syfte att ordna förhållandet mellan fastighetsägare och deras borgenärer. Vid denna fråga har även riksdagen genom
hemställningsklämmar fäst regeringens uppmärksamhet, och man måste hoppas, att regeringen lyckats uppgöra sin proposition i en form, som vore ägnad
att öka tron på framtiden och känslan av trygghet bland dem, vilka antingen utsatts för eller äro i fara att utsättas för tvångsåtgärder. Mest hotade bland gäldenärerna äro de, vilkas skuldförbindelser äro försedda med guldklausul. Vid utsökning svälla dessa skulder, till olycka för gäldenärerna själva och deras borgesmän, ut till det dubbla utan motsvarande förmån för någon. Dessa gäldenärers tunga ställning har riksdagen i enlighet med en proposition redan tidigare
lindrat med cirka 25 milj. mark, och bland regeringens propositioner har även nu
föreslagits ett understöd av 18 milj. mark för ersättande av de agioförluster, som
förorsakats av franclån. Men klart är, att en mera varaktig reglering genom statens mellankomst härvidlag för eller senare måste åvägabringas, enär det nuvarande sakläget är rent av fördärvbringande, i synnerhet beträffande de gäldenärer, vilkas lägenheter räka ut för exekutiv försäljning. Oron bland dessa gäldenärer är så stor, emedan av låntagarna cirka 90 % äro småbrukare, av vilka över
4,000 hava mindre än 10 ha odlad jord.
Med tillfredsställelse antecknar riksdagen jämväl regeringens av Republikens
Herr President tillkännagivna omsorg om höjandet av lönenivån och handhavandet av arbetslöshetsfrågan samt etablerandet av en opartisk och sund ekonomisk och politisk växelverkan med de utländska makterna. Regeringen har
städse kunnat påräkna riksdagens stöd, då det gällt att arbeta på konsolideringen av vårt rike, och riksdagen hoppas, att genom ett förtroendefullt samarbete
även vid denna riksdag med samhällets bästa överensstämmande lagar och beslut skola fås till stånd.
I förlitan härpå har jag på riksdagens vägnar äran hälsa Eder, Republikens
Herr President.
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1935 ylim. valtiopäivien puheet puuttuvat painetusta versiosta (2006)
I den tryckta versionen (2006) saknas anförandena från 1932 års urtima riksdag

Valtiopäivien avajaiset tammikuun 17. päivänä 1935. Ylim. vp
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 17 januari 1935. Urtima rd
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat !
Eduskunta on kutsuttu ylimääräisille valtiopäiville käsittelemään sille nyt annettavat hallituksen esitykset:
1) laiksi muutoksista Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista
14 päivänä heinäkuuta 1923 annettuun lakiin ja laiksi Helsingin yliopiston
järjestysmuodon perusteita koskevan muutetun lain täytäntöönpanosta, sekä
2) laiksi väkijuomayhtiön verottamisesta ja sen vuosivoiton käyttämisestä.
Tämän toimenpiteen olen minä pitänyt tarpeellisena, jotta esityksissä mainitut kysymykset, jotka ovat synnyttäneet erimielisyyttä ja hajaannusta kansamme keskuudessa, saatettaisiin lopulliseen ratkaisuun ja valtioelimet sen jälkeen
voisivat omistautua muiden valtakunnan menestykselle tärkeiden asioiden käsittelemiseen. Toivon, että eduskunta päättäisi Helsingin yliopiston järjestysmuodon uudistamisen hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen tarkoituksena on
saattaa suomenkieli sille maan enemmistön kielenä kuuluvaan asemaan yliopistossa sekä samalla yliopisto-opetuksen kohdalta tarkoituksenmukaisesti järjestää hallitusmuodossa maan ruotsinkieliselle väestölle taattu oikeus sivistyksellisten tarpeittensa tyydyttämiseen. Niinikään toivon, että väki juomayhtiötä koskeva esitys, jonka ratkaisu vaikuttaa ensi vuoden tulo- ja menoarvioehdotuksen
valmistamiseen, eduskunnassa hyväksyttäisiin.
Toivottaen kansanedustajat tervetulleiksi täyttämään edustajatehtäväänsä, julistan 1935 vuoden ylimääräiset valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Riksdagen har sammankallats till urtima session för att handlägga tegeringens
propositioner:
1) angående lag om ändringar i lagen den 14 juli 1923 angående grunderna för
Helsingfors universitets organisation och angående lag om verkställighet av den
sålunda ändrade lagen om grunderna för Helsingfors universitets organisation;
2) angående lag om beskattning av alkoholbolaget och användande av bolagets
årsvinst.
Denna åtgärd har jag ansett nödig på det att de i propositionerna omnämnda
frågor, vilka åstadkommit oenighet och split i landet, måtte bliva slutligen avgjorda och statsorganen därefter kunna egna sig åt behandlingen av andra för rikets välfärd viktiga ärenden. Jag uttalar den förhoppning, att riksdagen måt–
te godkänna propositionen rörande omorganisation av Helsingfors universitet i
- 142 -

1935 ylim.

enlighet med egeringens proposition. Avsikten med propositionen är att tilldela
ﬁnska språket den ställning vid universitetet, som tillkommer det språk ﬂertalet
av landets innevånare tala, och att på samma gång beträffande universitetsundervisningen tillgodose den rätt till sina bildningsbehovs tillfredsställande som i regeringsformen tillförsäkrats landets svenskspråkiga befolkning. Likaså emotser
jag riksdagens godkännande av propositionen rörande alkoholbolagets beskattning och årsvinst, helst denna frågas avgörande inverkar på uppgörandet av nästa års budget.
I det jag hälsar riksdagens ledamöter välkomna till sitt arbete, förklarar jag
härmed 1935 års urtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti !
Noudattaen Herra Tasavallan Presidentin kutsua on eduskunta saapunut ylimääräisille valtiopäiville. Tuntien hallitusmuodon mukaisen vastuunalaisuutensa
lainsäädännön määräävänä elimenä ryhtyy eduskunta velvollisuutensa mukaisesti käsittelemään nyt jätettyjä esityksiä.
Eduskunnan puolesta on minulla kunnia tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan
Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Republikens Herr President
Hörsammande den av Republikens Herr President utfärdade kallelsen har riksdagen samlats till denna urtima session. I medvetande om sitt i regeringsformen
stadgade ansvar såsom bestämmande organ i fråga om rikets lagstiftning skrider riksdagen sin plikt likmätigt till behandling av de nu överlämnade propositionerna.
På riksdagens vägnar har jag äran hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1935
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 februari 1935
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Lyhyen väliajan jälkeen kokoonnutte Te taas tärkeätä tehtäväänne täyttämään.
Uusia esityksiä hallitus tällä kertaa jättää eduskunnalle vain muutamia. Viime
varsinaisilta valtiopäiviltä onkin näille valtiopäiville siirtynyt siksi suuri joukko
asioita, että työ pääasiassa on kohdistettava niihin.
Eduskunta ehtinee jo kevätistuntokaudella hyväksyä esityksen asutuslainsäädännön uudistamisesta, jonka avulla maan hankkimista tilattomille ja työttömille voidaan entistä tehokkaammin edistää. Paitsi tätä vähäväkisten kansankerrosten elinehtojen parantamista koskevaa asiaa, joka on tärkeimpiä meidän
yhteiskunnallisista kysymyksistämme, ovat eduskunnalle annetut sosiaalisen
huollon syventämistä ja järjestämistä tarkoittavat ehdotukset lastensuojelulaiksi
ja alkoholistilaiksi, samoin kuin irtolais- ja mielisairaslakiesitykset myös lähiaikoina saatavat myönteiseen ratkaisuun, jotta voisimme niidenkin avulla työskennellä pahantapaisuutta ja rikollisuutta vastaan, jotka yhä edelleen kalvavat
kansamme elinjuuria. Monet muutkin eduskunnassa vireillä olevat kysymykset
vaativat osakseen vakavan huomion.
Hallituksen eduskunnalle nyt antamista esityksistä mainittakoon tässä se, joka koskee säännöksiä tuomiokuntain hoidosta. Kun oikeudenkäyntilaitoksemme täydellinen uudistus ei vielä lähiaikoina ole toteutettavissa, ehdotetaan tätä uudistusta silmällä pitäen valmistavasti erinäisiä parannuksia kihlakunnanoikeuksien lainkäyttöön, jotta asiain käsittelyyn saataisiin suurempaa joutuisuutta ja varmuutta.
Hallituksessa on valmisteilla eräitä uusia esityksiä m.m. ehdotus kaupungeissa, kauppaloissa ja tiheissä asutusryhmissä olevien vuokra-alueiden itsenäistyttämisestä, jotka esitykset aikoinaan eduskunnalle annetaan.
Arvoisat Edustajat! Toivoen Teille voimia käydä koskettelemieni laajakantoisten ja muiden esille tulevien kysymysten käsittelemiseen niin, että ne tulevat ratkaistuiksi maan ja kansan onneksi, julistan täten 1935 vuoden varsinaiset
valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Efter en kort mellantid samlas Ni åter för att fullgöra Edert viktiga värv.
Regeringen avger denna gång blott ett fåtal nya propositioner. Från senaste lagtima riksdag har ju till denna riksdag överförts en så stor mängd ärenden, att arbetet i huvudsak bör rikta sig på dessa.
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Riksdagen torde redan under vårsessionen hinna godkänna propositionen om
kolonisationslagstiftningens förnyande, varigenom anskaffande av jord åt obesuttna och arbetslösa kan på ett effektivare sätt än förut främjas. Utom detta
ärende, som rör förbättrandet av de ekonomiskt svagare folkskiktens levnadsvillkor och som är ett av de viktigaste bland våra samhällsspörsmål, böra de till
riksdagen överlämnade förslagen om barnskyddslag och alkoholistlag, vilka avse den sociala omvårdnadens fördjupande och ordnande, så ock propositionerna om lagar rörande lösdrivare och rörande sinnessjuke, under den närmaste tiden fås avgjorda i positiv riktning, på det att vi även med tillhjälp av dem skola
kunna motarbeta vanartighet och brottslighet, vilka allt fortfarande tära på vårt
folks livsrötter. Även ﬂere andra i riksdagen anhängiga spörsmål kräva allvarlig uppmärksamhet.
Av de propositioner, som regeringen nu överlämnar till riksdagen må här
nämnas den, vilken rör stadganden om domsagornas förvaltning. Då en fullständig reform av vårt rättegångsväsende ej ännu under en nära framtid kan förverkligas, föreslås nu, med fäst avseende å nämnda reform, förberedelsevis särskilda förbättringar i häradsrätternas rättsskipning för ernående av större snabbhet och säkerhet vid målens behandling.
Regeringen har under beredning särskilda nya propositioner bl. a. förslag om
självständiggörande av legoområden i städer, köpingar och täta bosättningscentra, vilka propositioner i sinom tid skola till riksdagen överlämnas.
Ärade Representanter! I det jag önskar Eder krafter till behandlingen av de
av mig berörda vidtbärande lagförslag och övriga framkommande spörsmål, så
att de avgöras till lycka för land och folk, förklarar jag härmed 1935 års lagtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Kallio
lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Toista kuukautta sitten oli minulla kunnia vuoden 1934 valtiopäivien lopettajaisissa tehdä selkoa niiden valtiopäivien työn tuloksista. Silloin myöskin viittasin
siihen perintöön, mikä niiltä jäi näiden valtiopäivien osalle. Se perintö on huomattavan runsas, sillä lähes 20 hallituksen esitystä on eduskunnassa eri asteilla käsittelyn alaisena.
Puheessanne kiinnititte, Herra Tasavallan Presidentti, huomionne eräisiin
näihin yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeihin kysymyksiin, jotka vaativat valtiolta paljon uhrauksia, mutta ovat luonteeltaan sellaisia, että yhteiskunnan lujittaminen vaatii niiden ratkaisua. Sillä olevat olot velvoittavat meitä huolehtimaan entistä enempi yhteiskunnan kovaosaisista ja niiden toimeentulomahdollisuuksista.
Eduskunnalla on kunniakas, mutta samalla vastuunalainen ja vaikea tehtävä Herra Tasavallan Presidentin mainitsemienkin kysymysten ratkaisusta, kun
toiselta puolelta joutuu se arvioimaan niitä yhteiskunnan lujittamisen ja huollon, toiselta puolelta valtion kantokyvyn kannalta. Tätä ratkaisua tulee kumminkin suuresti helpottamaan tietoisuus siitä, että hallitus on esityksiä valmistaes- 145 -
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saan arvioinut valtion kannalta näiden kysymysten taloudelliset ratkaisumahdollisuudet, ja sosialiselta kannalta on niiden toteuttaminen, kuten jo sanoin, yhteiskunnan lujittamistyötä.
Kun hallituksen esityksien lisäksi on eduskunnalla perintönä yli 20 eduskunnan jäsenten tekemää lakialoitetta ja useita kymmeniä toivomusaloitteita, joiden
molempien luku kaiken todennäköisyyden mukaan tulee aloiteaikana suuresti
lisäytymään, niin näyttää vuoden 1935 valtiopäivistä muodostuvan erittäin tärkeä jakso tämän vaalikauden työlle.
Toimintamme tuloksia luonnollisesti emme voi arvioida. Mutta niiden merkitys ja arvo riippuu suuressa määrässä siitä, miten läheiseksi muodostuu eri kysymysten ratkaisussa hallituksen ja eduskunnan yhteistoiminta, mikä on kaiken
työmme menestyksen ehto.
Luottaen siihen, että niin hyvin hallitusta kuin eduskuntaakin elähyttää sama yhteiskunnan lujittamista ja kansamme menestystä tarkoittava pyrkimys, on
minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtää Teitä, Herra Tasavallan Presidentti!

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
För något mer än en månad sedan hade jag äran att vid avslutandet av 1934 års
riksdag redogöra för de resultat, som vid sagda riksdag uppnåtts. Därvid hänvisade jag även till det arv, som densamma överlämnade till denna riksdag och
som är anmärkningsvärt rikligt, i det att inemot 20 regeringspropositioner beﬁnna sig på olika stadier under behandling i riksdagen.
I Edert tal fäste Ni, Republikens Herr President, uppmärksamheten vid en del
ur samhällelig synpunkt synnerligen viktiga frågor, vilka av statsmakten kräva
mycken uppoffring, men till sin natur äro sådana, att en lösning av dem är nödvändig för samhällets befästande. De rådande förhållandena förplikta oss att
mera än förr draga försorg om de vanlottade i samhället och om deras utkomstmöjligheter.
Riksdagen har en ärofull men tillika ansvarsfull och svår uppgift jämväl med
avseende å lösningen av de av Republikens Herr President omförmälda frågorna, enär den vid bedömandet av dem å ena sidan äger taga hänsyn till samhällets
befästande och välfärd, å den andra till statens bärkraft. Denna lösning kommer likväl i hög grad att underlättas av medvetandet därom, att regeringen vid
utarbetandet av propositionerna ur statens synpunkt beaktat jämväl de ekonomiska möjligheterna för lösningen av dessa frågor, och ur social synpunkt innebär deras förverkligande, såsom jag redan nämnde, ett arbete för samhällets befästande.
Då riksdagen utöver regeringens propositioner har i arv över 20 av riksdagsmän väckta lagmotioner och ﬂere tiotal hemställningsmotioner, vilkas antal enligt all sannolikhet under motionstiden kommer att i hög grad ökas, synes det
som om 1935 års riksdag skulle gestalta sig till ett synnerligen viktigt avsnitt av
denna valperiod.
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Resultatet av vårt arbete kunna vi självfallet icke värdesätta. Men dess betydelse och värde är i hög grad beroende av i vilken mån ett intimt samarbete mellan regering och riksdag kan åvägabringas vid frågornas behandling, enär ett sådant samarbete utgör förutsättningen för framgång i allt vårt arbete.
I förlitan på att såväl regering som riksdag besjälas av samma strävan för
samhällets befästande och vårt folks framgång, har jag äran på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.

- 147 -

1936

Valtiopäivien avajaiset syyskuun 2. päivänä 1936
presidentti Svinhufvud – puhemies Kallio

Riksdagens öppnande den 2 september 1936
president Svinhufvud – talman Kallio

Suomen kansan edustajat!
Uusien vaalien jälkeen kokoontuvan eduskunnan pyydän lausua tervetulleeksi
aloittamaan työtänsä.
Se lamaannuskausi, joka vielä kolme vuotta sitten tuntui raskaana talouselämässämme, on meidän maamme kohdalta suuresti helpottunut. Edellisen eduskunnan valtakaudelle olivat ominaisia tilapäistoimenpiteet, jotka tarkoittivat pulan torjumista tai sen tuottamien vaurioiden korjaamista, mutta nyttemmin voi
eduskunta enemmän omistautua pysyvään yhteiskunnalliseen rakennustyöhön.
Valtiotalouden tila on jatkuvasti vahvistunut. Tulo- ja menoarvioesityksessä, jonka käsittely on teidän tärkeimpiä tehtäviänne nyt alkavalla istuntokaudella, vaativat ulkomaisten velkojen korkomenot sekä agiotappiot huomattavasti
vähemmän varoja kuin aikaisemmin. Kun elinkeinotoiminnan vilkastuttua siinä määrässä, että pula-ajan aiheuttama työttömyys on miltei kokonaan loppunut, ei myöskään pulan torjumiseen ole ollut tarpeellista osoittaa varoja niin paljon kuin edellisinä vuosina, ja kun yleisen vaurastumisen johdosta valtion verotuloissa voidaan odottaa jonkin verran lisääntymistä, on tulo- ja menoarvio jälleen saatu tasapainoon ilman uusia veroja. Ensi vuonna erääntyvien valtion velkojen ja säännöllisten kuoletusten suoritukset peitetään vain osaksi uusilla lainoilla, joten valtion velkaa lyhennetään entistä suuremmalla erällä. Samalla on
kuitenkin määrärahoja eri tarkoituksiin voitu jossakin määrässä korottaa ja suhdannerahastoa huomattavasti lisätä. Parantuneet taloudelliset olosuhteet, joita
kuluvan vuoden hyvänlainen sato vielä vahvistanee, ovat tehneet mahdolliseksi pula-aikana vallinneen alhaisen palkkatason nousemisen. Samasta syystä ja
valtion raha-asiain vakiintuneen tilan vuoksi voidaan myöskin eduskunnalle istuntokauden alkupuolella antaa ehdotukset vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaiksi sekä laiksi äitiyshuollosta.
Taloudellinen toiminta on jatkunut valtiollisesti rauhallisissa oloissa.
Suhteemme ulkovaltoihin ovat pysyneet hyvinä ja kehittyneet säännöllisesti. Amerikan Yhdysvaltain, Turkin ja Rumanian kanssa tehtyjä kauppasopimuksia on osittain uudistettu tai täydennetty. Kansainliiton päätettyä, että pakotetoimenpiteistä Italiaa vastaan oli luovuttava, kumottiin niitä tarkoittavat asetukset 15 päivästä viimekulunutta heinäkuuta. Kansainvälinen poliittinen tila antaa
kuitenkin jatkuvasti aihetta huolestumiseen ja velvoittaa meidänkin kansaamme kaikin tavoin huolehtimaan turvallisuudestansa. Vakava aika asettaa tavallista suuremmat vaatimukset niin kansakunnalle kokonaisuudessaan kuin sen
johtaville elimille.
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Arvoisat Edustajat! Toivotan Teille menestystä vastuunalaisessa työssänne ja
julistan 1936 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Den efter nya val sammanträdande riksdagen ber jag att få hälsa välkommen till
sitt begynnande värv.
Den depression som för ännu tre år sedan vilade tung över vårt ekonomiska
liv, har för vårt lands vidkommande väsentligen lättat. Under det att den föregående riksdagens mandattid utmärktes av tillfälliga åtgärder till bekämpande av
krisen eller avhjälpande av de skador den medfört, kan riksdagen numera i större omfattning ägna sig åt bestående samhälleligt uppbyggnadsarbete.
Statshushållningens ställning har fortgående stabiliserats. I propositionen angående statsförslaget, vars granskning hör till Edra viktigaste uppgifter vid den
nu begynnande sessionen, kräva ränteutgifterna för den utländska skulden samt
agioförlusterna betydligt mindre belopp än tidigare. Då näringslivet upplivats i
sådan grad, att den av kristiden föranledda arbetslösheten nästan helt och hållet upphört, har det ej heller varit påkallat att i och för krisens avvärjande binda så mycket medel, som under de föregående åren; och då på grund av allmänt
tilltagande välstånd en viss ökning av statens skatteinkomster kan emotses, har
i statsförslaget jämvikt jämväl nu kunnat åvägabringas utan nya skatter. Till erläggande av statens nästa år förfallande skulder och deras regelmässiga amorteringar användas endast delvis nya lån, vadan vår statsskuld avkortas med större belopp än tidigare. Samtidigt har dock anslag för olika ändamål kunnat i någon mån ökas. De förbättrade ekonomiska förhållandena, vilka den goda skörden under innevarande år ytterligare befäster, hava möjliggjort en höjning av
den under kristiden härskande låga lönenivån. Av samma orsak och till följd av
statens konsoliderade ﬁnansiella läge kan även till riksdagen inom kort överlämnas förslag till lagar om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring samt lag om moderskapsvård.
Den ekonomiska verksamheten har fortgått under politiskt lugna förhållanden.
Våra relationer till utländska makter hava förblivit goda och utvecklats normalt. De med Amerikas Förenta Stater, Turkiet och Rumänien avslutade handelsfördragen hava delvis reviderats eller kompletterats. Sedan Nationernas Förbund beslutat, att sanktionsåtgärderna emot Italien skulle inställas, upphävdes
förordningarna angående dem från den 15 sistlidna juli. Den internationella politiska situationen ger emellertid fortfarande anledning till bekymmer och förpliktar även vårt folk att på alla sätt draga försorg om sin trygghet. Tidens allvar ställer större krav än vanligt å såväl folket i dess helhet som å dess ledande organ.
Ärade Folkrepresentanter! Jag tillönskar Eder framgång i Edert ansvarsfulla
värv och förklarar 1936 års riksdag öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kallio lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Niissä lakimääräisissä vaaleissa, jotka toisen kerran Teidän presidenttikautenanne on, Herra Tasavallan Presidentti, toimeenpantu, on kansa valinnut meidät lakiasäätävän ja valtiotaloudesta huolehtivan vallan edustajiksi. Eduskunnan kokoonpano on vaaleissa muuttunut suhteellisen vähän, joka osoittaa kansalaisten
mielipiteiden vakiintumista.
Avauspuheessanne olette Te, Herra Tasavallan Presidentti, kiinnittänyt huomiota taloudellisen tilan vakiintumiseen, joka onkin terveellisenä pohjana yhteiskuntaolojen vakaannuttamisessa, jos sen vaikutukset saadaan ulottumaan
kaikkiin kansankerroksiin.
Te olette puheessanne, Herra Tasavallan Presidentti, ilmoittanut hallituksen
tänään jättävän eduskunnalle 22 esitystä, joissa luonnollisesti hallitus ohjelmoi
olojemme kehitystä vakaumuksensa mukaisesti.
Sellainen ohjelmanluontoinen on tavallaan lukuisiin momentteihinsa nähden
myös valtion tulo- ja menoarvio liitteineen, sillä valtion talousarvion järjestelystä suuressa määrin riippuu kansan tarpeiden tyydyttäminen, talouselämän kehitys ja suunta, jopa koko valtakunnan puolustuskuntoisuuskin.
Jo ennen julkaistuista ennakkotiedoista samoin kuin Herra Tasavallan Presidentin puheesta olemme saaneet kuulla menoarvion olevan kestävällä pohjalla,
jopa tulovoittoisenkin, vaikka huomattavia summia on siirretty huonojen aikojen varalle.
Velvollisuutensa mukaisesti ryhtyy eduskunta nyt sille jätettyjä esityksiä käsittelemään. Samoin tulee eduskunta uudelleen arvioimaan ne lakiehdotukset,
jotka edellisellä vaalikaudella äänestettiin lepäämään yli vaalien.
Niiden joukossa on myös kauaskantoinen asutuslaki, joka on ollut kauan valmistelun alaisena ja johon on tarkoitus sisällyttää kaikki ne sangen moninaiset
lakisäädökset, joita tällä alalla nykyjään on olemassa. Kuten yli vaalien äänestäminen jo sinänsä osoittaa, ei tämän suuren kysymyksen ratkaisussa ole edellinen eduskunta päässyt yksimielisyyteen, joten erimielisyyttä voi vieläkin syntyä; mutta kun pääasiasta, lain tarpeellisuudesta, ollaan yhtämieltä, niin on toivottavaa, että myös asia silloin saadaan kulkemaan eteenpäin kansamme onneksi.
Talouselämän vakaantumisen ohella viittasitte Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne olojemme sisäpoliittiseen vakavuuteen ja hyviin suhteisiimme ulkovaltoihin. Sen panee eduskunta myös tänä vakavana aikana tyydytyksellä merkille ja toivoo, että toimintamme tukemana voisi kansamme sisäisesti yhä eheytyä, kansallisesti lujittua ja taloudellisesti varttua, niin että luottamus tulevaisuuteen kansassamme vahvistuisi. Nuori valtiomme ja suhteellisesti
vähävarainen kansamme ei ole tähän saakka jaksanut m.m. kansan syvien rivien vanhuksista eikä työkyvyttömistä, jotka eivät ole valtion palveluksessa, pitää
rakentavalla tavalla huolta, ja sen tähden eduskunta panee tyydytyksellä merkille Herra Tasavallan Presidentin tiedonannon, että hallitus on harkinnut valtion
ja kansan taloudellisen tilan sellaiseksi, että esitykset yleisestä vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaista ja äitiyshuollosta, joista eduskunta on kehoittanut
hallitusta esitykset antamaan, saadaan pian eduskunnan harkittaviksi.
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Aika, jolloin useiden kansojen sisäinen rikkinäisyys raatelee niiden omaa
olemusta, kehoittaa meitä kansakuntana astumaan yhä lähemmäksi toisiamme
kansallisessa rakennustyössä.
Tietoisena siitä, että tämä isänmaallinen pyrkimys elähdyttää myös hallitusta, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtää Teitä, Herra Tasavallan
Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kallio, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Vid de ordinarie val, vilka andra gången under Edert presidentskap, Republikens
Herr President, förrättats, har folket valt oss till representanter för den makt,
som äger utöva lagstiftningen och handhava statshushållningen. Riksdagens
sammansättning har vid valen förändrats i jämförelsevis ringa mån, vilket tyder
på större stadga i medborgarnas åsikter.
I Edert tal har Ni, Republikens Herr President, fäst uppmärksamheten vid stabiliseringen av det ekonomiska läget, vilket erbjuder en sund bas för befästandet av samhällsförhållandena, därest dess verkningar kunde utsträckas till alla folklager.
Ni har i Edert tal, Republikens Herr President, meddelat, att regeringen i dag
till riksdagen överlämnar 22 propositioner, i vilka regeringen i enlighet med sin
uppfattning uppdrar riktlinjerna för den framtida utvecklingen av våra förhållanden.
En sådan programmatisk karaktär har på sätt och vis jämväl statsförslaget
med dess otaliga moment och bilagor, ty av budgetregleringen beror i hög grad
icke blott tillgodoseendet av folkets behov samt det ekonomiska livets utveckling och riktning utan t.o.m. hela rikets försvarsberedskap.
Såväl av redan tidigare publicerade förhandsuppgifter som av Republikens
Herr Presidents tal hava vi erfarit, att utgiftsstaten står på hållbar grund och
t.o.m. uppvisar inkomstöverskott, ehuru avsevärda summor reserverats för att
möta onda tider.
Sin plikt likmätigt går riksdagen nu att handlägga de till densamma överlämnade propositionerna. Likaså kommer riksdagen att ånyo pröva de lagförslag,
vilka under föregående valperiod lämnades att vila över valen.
Bland dessa beﬁnner sig jämväl den vittbärande kolonisationslagen, som
länge befunnit sig under beredning och i vilken avsikten är att innefatta alla de
lagstadganden av olika slag, vilka för närvarande föreﬁnnas på detta område.
Redan den omständigheten, att förslaget lämnats att vila över nyval, ger i och för
sig vid handen, att man i den föregående riksdagen icke uppnådde enighet beträffande avgörandet av denna stora fråga, vadan meningsskiljaktighet även nu
kan uppstå; men då man är ense om huvudsaken, nämligen om behovet av lagen,
är det att hoppas, att saken skall kunna föras framåt till lycka för vårt folk.
Förutom till konsolideringen av det ekonomiska livet hänvisade Ni, Republikens Herr President, till den inrikespolitiska stabiliteten i våra förhållanden och
till våra goda relationer till utländska makter. I denna allvarliga tid är det med
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tillfredsställelse riksdagen konstaterar allt detta och uttalar därjämte förhoppningen, att vårt folk med riksdagens bistånd i allt högre grad skall kunna övervinna de inre motsättningarna, i nationellt avseende konsolideras och i ekonomiskt hänseende förkovras, så att förtroendet till framtiden inom vårt folk måtte stärkas. Vår unga stat med dess i ekonomiskt avseende icke överhövan lyckligt lottade befolkning har icke hittills på ett effektivt sätt förmått draga försorg
bl.a. om de djupa ledens ålderdom och invaliditet, för såvitt fråga är om dem,
som icke stå i statens tjänst, varför riksdagen med tillfredsställelse tar del av det
meddelande Republikens Herr President här lämnat, att regeringen prövat rikets
och folkets ekonomiska ställning vara sådan, att propositioner angående lag om
ålderdoms- och invaliditetsförsäkring och angående moderskapsvård, beträffande vilka riksdagen uppmanat regeringen att avlåta propositioner, snart komma
att underställas riksdagens prövning.
Den tid vi nu uppleva, en tid, då folken sönderslitas av inre stridigheter, ställer på oss kravet att såsom nation sluta oss allt närmare till varandra i det nationella uppbyggnadsarbetet.
Medveten om, att denna fosterländska strävan besjälar jämväl regeringen, har
jag äran på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1937
presidentti Svinhufvud – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 2 februari 1937
president Svinhufvud – talman Hakkila

Suomen kansan edustajat!
Lausun Teidät tervetulleiksi vastuunalaiseen tehtäväänne hyvin ansaitun loman jälkeen ja toivon, että ne monet tärkeät lainsäädäntö- ja muut asiat, jotka
ovat siirtyneet edellisiltä valtiopäiviltä tahi jotka uusien hallituksen esityksien
tai eduskunnassa tehtävien aloitteiden pohjalla tulevat Teidän käsiteltäviksenne,
voidaan saattaa maalle onnelliseen ratkaisuun.
Näistä asioista kiintyy päähuomio esitykseen vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksesta. Täydennyksenä tälle esitykselle annetaan eduskunnalle esitys äitiysavustuslaiksi. Yhdessä uusitun tapaturmavakuutuslain sekä useiden äsken
voimaan tulleiden huoltolakien kanssa tietävät mainitut esitykset, valmistuttuaan, huomattavaa edistystä sosialipoliittisessa rakennustyössämme.
Valtion rahataloudellisen aseman lujuus ja kotimaisten rahamarkkinoiden keveys kehoittavat edelleen jatkamaan valtiolainojen konvertausta ja siten vähentämään valtion korkomenoja ja ulkomaista velkaa. Sitä tarkoitusta varten annetaan eduskunnalle esitys valtioneuvostolle myönnettävistä lainanottovaltuuksista.
Viime istuntokaudella hyväksyi eduskunta esityksen erinäisistä muutoksista voimassa olevaan perintö- ja lahjaverolakiin, mutta äänestettiin lakiehdotus
lepäämään ensimmäisiin vaalien jälestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin.
Koska kuitenkin on tärkeätä, että pienempien tulojen nauttijoille jo sitä ennen
saadaan helpotusta perintö- ja lahjaverossa, on asiasta eduskunnalle annettavaksi valmistettu uusi esitys.
Olot ovat maassamme jatkuneet rauhallisina ja sisäinen järjestys säilynyt häiriintymättömänä. Samoin ovat suhteemme ulkovaltoihin pysyneet hyvinä. Kansalaisten mieliä ovat kuitenkin syvästi järkyttäneet kahta kotimaista kauppaalusta hiljattain kohdanneet haaksirikot, joissa monet maamiehemme toivottomassa taistelussa luonnonvoimia vastaan menettivät henkensä.
Arvoisat Edustajat! Toivottaen Teille menestyksellistä työkautta julistan 1937
vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Representanter för Finlands folk!
Hälsande Eder välkomna till Edert ansvarsfulla värv efter välförtjänt ledighet,
uttalar jag den förhoppning att Edert arbete skall bliva fruktbringande för landet.
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Till Eder behandling föreligga många viktiga lagstiftnings- och andra ärenden, vilka kvarstå från föregående riksdag; härtill komma särskilda nya rege–
ringspropositioner och de initiativ, som vid riksdagen väckas. Bland dessa ärenden tilldrager sig förslaget till lag om ålderdoms- och invalidetsförsäkring det
största intresset. Såsom ett komplement till detta förslag förelägges riksdagen
proposition angående lag om moderskapsunderstöd. Tillsammans med revisionen av olycksfallsförsäkringslagen och de nyligen ikraftträdda vårdlagarna
komma sagda propositioner, sedan de lett till resultat, att beteckna ett betydande framsteg i vårt socialpolitiska reformarbete.
Statsverkets fasta ﬁnansiella ställning och lättnaden på den inhemska penningmarknaden mana till fortsatt konvertering av statslånen för nedbringande
av statens ränteutgifter och utländska gäld. I sådant syfte förelägges riksdagen
proposition om lånefullmakter för statsrådet.
Under sin senaste session godkände riksdagen en proposition om vissa ändringar i gällande lag om skatt på arv och gåva, men lagförslaget lämnades vilande till första lagtima riksdag efter det val ägt rum. Då det emellertid är av vikt,
att personer med mindre inkomst redan därförinnan erhålla lättnad med avseende å beskattning av arv och gåva, har ny proposition i saken blivit uppgjord för
att överlämnas till riksdagen.
Förhållandena i landet hava fortfarande varit lugna och den inre ordningen bevarats ostörd. Likaledes hava våra relationer till utländska stater förblivit
goda. Medborgarnas sinnen hava emellertid djupt uppskakats av två inhemska
handelsfartygs nyligen timade förolyckande, varvid många landsmän under förtvivlad kamp mot naturkrafterna ljutit döden.
Ärade folkrepresentanter! Tillönskande Eder en framgångsrik arbetsperiod
förklarar jag 1937 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta eduskunnan puhemies Hakkila
lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Viime vuoden lopulla päättyneet vaalien jälkeen ensimmäiset valtiopäivät omistautuivat miltei kokonaan tämän vuoden talousarvion laatimiseen. Useat tärkeät asiat siirtyivät sen vuoksi näiden valtiopäivien työohjelmaan, vaikkakin moni
asia on jo melko pitkälle valiokuntakäsittelyssä valmisteltu.
Tärkein näiden valtiopäivien asia on, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, äskeisessä avauspuheessanne lausuitte, vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus. Sen aikaansaamista on jo kauan hartaasti toivottu, joten maassamme mielenkiinto tähän asiaan ja sen käsittelyyn eduskunnassa on luonnollisesti hyvin
suuri. Toivottavasti tämä tärkeä kysymys saadaan nyt alkaneilla valtiopäivillä
onnellisesti ratkaistuksi. Hallituksen luvattu esitys äitiysavustuslaiksi on niinikään omiaan herättämään tyytyväisyyttä laajoissa kansalaispiireissä.
Erityisellä ilolla voimme panna merkille taloudellisen aseman vakaantumisen maassamme. Kuluneet vaikeat pula-ajat tyrehdyttivät kaiken sosiaalisen uudistustyön vieläpä vaikuttivat ehkäisevästi maan kulttuurielämänkin kehitykseen. Kun nyt ovat koittaneet paremmat ajat, niin on aivan oikein, että niiden
- 154 -

1937

vallitessa riennetään tekemään suuriakin uhrauksia vaativaa sosiaalista rakennustyötä kansamme vähävaraisten kerrosten hyväksi. Valtion rahataloudellista
lujittumista on erityisesti tältä näkökannalta tervehdittävä suurella mielihyvällä
ja hallituksen tätä lujittamista tarkoittavat toimenpiteet ovat tervetulleita ja tulevat varmaankin saamaan osakseen eduskunnan kannatuksen.
Näiden onnellisten taloudellisten olojen vallitessa eduskunta ja hallitus varmaankin pystyttävät kestävimmän muistomerkin nuoren valtakuntamme itsenäisyydelle toteuttamalla kansanvakuutuksen esimerkiksi kelpaavalla tavalla.
Sen kysymyksen ratkaisu on edessämme nykyhetken suurimpana tehtävänä.
Maamme sisäisten olojen ollessa rauhallisia ja kun asemamme myöskin ulkopoliittisesti voidaan pitää normaalina, saamme levollisesti suorittaa työtämme yhteiskuntamme lujittamiseksi. Näissä oloissa muodostuu eduskuntatyömme varmaankin hedelmälliseksi ja saa kansakuntamme entistä eheämmin vaalimaan kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme säilyttämistä ja kehittämistä sekä
luottamuksella suhtautumaan parlamenttaariseen työhömme.
Vakuutettuna siitä, että nämä pyrkimykset ilmenevät myöskin hallituksen toimenpiteissä on minulla kunnia tervehtiä Teitä Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riskdagens vägnar av talmannen Hakkila, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Den första efter valen sammanträdande riksdagen, vilken avslutades i slutet av
senaste år, ägnade sig nästan helt och hållet åt uppgörandet av statsförslaget för
detta år. Flera viktiga ärenden stå fördenskull på arbetsprogrammet för denna
riksdag, ehuru deras beredning inom utskotten i många fall redan hunnit rätt
långt.
Det viktigaste ärendet vid denna riksdag är, såsom Ni, Republikens Herr
President, i Edert nyss hållna tal anförde, ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen. Behovet av denna lagstiftningsåtgärd har redan länge gjort sig gällande,
varför intresset i vårt land för detta ärende och behandlingen av detsamma inom
riksdagen givetvis är mycket stort. Det är att hoppas, att denna viktiga fråga vid
den riksdag, som nu börjar, skall bringas till ett lyckligt avgörande. Regeringens
utlovade proposition angående lag om moderskapsunderstöd är likaså ägnad att
väcka tillfredsställelse inom vidsträckta medborgarkretsar.
Med särskild glädje kunna vi lägga märke till konsolideringen av det ekonomiska livet i vårt land. De gångna svåra krisåren bragte allt socialt reformarbete att stagnera och inverkade till och med hämmande på utvecklingen av landets
kulturliv. Då nu bättre tider randats, är det alldeles på sin plats, att man, så länge de vara, utan att rygga tillbaka för även stora uppoffringar inleder ett socialt uppbyggnadsarbete till förmån för de mindrebemedlade lagren av vårt folk.
Att statsverket befästs i ﬁnansiellt hänseende bör särskilt ur denna synpunkt
hälsas med stor tillfredsställelse, och de åtgärder av regeringen, vilka avse detta konsolideringsarbete, äro välkomna och skola säkerligen tillvinna sig riksdagens bifall.
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Under rådande gynnsamma ekonomiska förhållanden uppresa riksdagen och
regeringen säkerligen det mest varaktiga minnesmärket över vårt unga rikes
självständighet genom att förverkliga folkförsäkringen på ett förebildligt sätt.
Avgörandet i denna fråga är en av stundens största uppgifter.
Då de inre förhållandena i vårt land äro lugna och då vår ställning jämväl utrikespolitiskt kan anses normal, få vi i lugn utföra vårt arbete för samhällets
befästande. Under dessa förhållanden gestaltar sig riksdagsarbetet säkerligen
fruktbringande och kommer vårt folk att mera odelat än förut vårda sig om bevarandet och utvecklandet av vårt demokratiska statsskick samt att med förtroende förhålla sig till det parlamentariska arbetet.
I övertygelsen om att dessa strävanden skola framträda jämväl i regeringens
åtgärder, har jag äran hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1938
presidentti Kallio – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 2 februari 1938
president Kallio – talman Hakkila

Suomen kansan edustajat!
Toivotan Teidät tervetulleiksi näille tämän vaalikauden viimeisille valtiopäiville.
Tulosrikas on ollut se lainsäädäntötyö, jonka Te olette edellisillä valtiopäivillä suorittaneet, mutta siitä huolimatta on Teillä runsas perintö, yhteensä toistasataa aloitetta edellisiltä valtiopäiviltä käsittelemättä. Kun tänään on lähetetty
eduskunnalle 7 hallituksen esitystä, joiden lisäksi tulee edustajien tekemät aloitteet ja hallituksen myöhemmin annettavat esitykset, niin voimme jo eduskunnan avajaisissa todeta runsaan työmäärän tulevan osaksenne.
Kun parlamentaarinen toiminta on meillä vielä verrattain nuorta, niin näkee
usein asetettavan sen tarkoituksenmukaisuuden kyseenalaiseksi. Sentähden lienee syytä näin valtiopäivätyötä aloitettaessa luoda silmäys sen aikaansaannoksiin meillä, koska yhteinen etu vaatii, että sen soveltaminen käytännössä muodostuisi sen tarkoitusperien ja hengen mukaiseksi.
Parlamentarismin luonteeseen kuuluu, että valtion asioiden johto kuuluu
eduskunnan luottamusta nauttivalle hallitukselle. Tästä on johdonmukaisena
seurauksena, että hallituksen tulee pitää huolta sellaisten asiain vireillepanosta,
jotka vaativat eduskunnan myötävaikutusta.
Mutta huolellisesti valmistetuilla ja asiallisilla eduskunta-aloitteilla on myös
tärkeä merkitys. Edustajilla on täten mahdollisuus valvoa, etteivät niinkään maakunnan eikä yhteiskuntapiirin erikoistarpeet jää harkitsematta eikä huomiotta.
Luottamuksellinen suhde kaikessa yhteistyössä lisää edustajien ja eduskunnan vaikutusvaltaa ja saa tämän kautta niin hyvin hallitus kuin eduskuntakin
valtioelämässämme yhä tarkoituksenmukaisemman ja arvovaltaisemman aseman. Tähän on hyvänä enteenä viime valtiopäiville jätettyjen hallituksen esityksien käsittely eduskunnassa.
Me emme tosin voi valittaa, ettei meillä parlamentarismi tähänkin asti olisi
toiminut verrattain suurella menestyksellä. Siitä on meillä todistuksena se yhteiskunnallinen rakennustyö, jonka olemme itsenäisyytemme aikana suorittaneet, mutta ei voitane kieltää että itsenäisyytemme alkutaipaleella tapahtuneet
tiheät hallituksenvaihdokset, jotka johtuivat hallituksien heikosta parlamentaarisesta tuesta, hidastuttivat olojen kehitystä.
Mutta kaikesta tästä huolimatta voimme tyydytyksellä katsoa kuljettua taivalta, sillä valtiomme sekä sisäinen että ulkoinen asema on vahvistunut ja kansallinen yhteistunto kasvanut.
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Kansan tarpeet muuttuvat aikojen mukana, mutta kansallisen yhteistunnon
kohottamisen ja valtakuntamme hyvinvoinnin kehittämisen tulee aina olla toimintamme ylimpänä kohteena.
Tämän kansallisen ja yhteiskunnallisen pyrkimyksen elähyttämänä onkin
eduskuntamme itsenäisyytemme aikana myötävaikuttanut suurten uudistusten
toteuttamiseen.
Asutuskysymyksen ratkaisu, elinkeinoelämän elvyttäminen, opetuslaitoksen
kehittäminen ja huoltotyö ovat vaatineet paljon työtä ja varoja.
Mutta kansamme on näistä uhrauksista kunnialla selvinnyt. Me voimme
osoittaa todellisia tuloksia kaikkialla. Itsenäisten viljelijäin luku on moninkertaistunut, sadon arvo on kohonnut kaksinkertaiseksi, teollisuustuotannon bruttoarvo noin kolminkertaiseksi.
Kun taloudellisten asiain järjestely on tavallisesti kansanvaltaisen järjestelmän pahimpia kompastuskiviä, niin lienee paikallaan näin 20 vuoden taipaleen
takaa luoda silmäys, miten meidän parlamentarismimme on selviytynyt näistä
alkuvaikeuksistaan.
Tätä arvostellessa ei meidän tarvitse nojautua otaksumiin, vaan voimme todeta, että me emme ole pyrkineet elämään hetken tuulahdusten varassa, vaan on
varovaisuudella, tasapuolisuudella ja itsehillinnällä koetettu pitää valtion taloutta tasapainossa.
Sen toteuttaminen ei ole ollut aina helppoa, sillä nuorella valtiollamme on ollut paljon perustavaa työtä. Yksistään tuottaviin pääomasijoituksiin: rautateihin, posti- ja lennätinlaitokseen, teollisuuslaitoksiin, kanaviin, metsämaiden ja
osakkeiden ostoon, lainoihin ja siirtoina rahastoihin y.m. on käytetty 20 vuoden
aikana yli 8 miljaardia markkaa. Sitäpaitsi on käytetty lähes 3 miljaardia markkaa välillisesti tuottaviin tarkoituksiin, kuten maanteiden rakentamiseen, asutustoiminnan maanhankintaan, maanparannustöihin, uudisviljelyspalkkioihin,
sairaaloihin, koulutaloihin y.m.
Tämän lisäksi on valtio pystynyt vielä luomaan mahdollisia pulakausia varten
suhdannerahaston, joka tänä vuonna nousee noin 1,240 miljoonaan markkaan.
Samoin on varattu kansaneläkelaitosta varten noin 750 milj. mk.
Kun otamme vielä lukuun ne miljaardit, jotka olemme tänä vuonna käyttäneet puolustuslaitoksen menoihin, niin edustavat ne yhteensä lukuja, jotka saavat jokaisen ajattelemaan, mitä valtioltamme on vaadittu.
Taloudellinen pulakausi opetti meitä myöskin varovaisuuteen velkasuhteissa ulkomaille. Me olemme saaneet kokea kurssivaihteluista johtuvia vaurioita
ja sentähden ovat hallitus ja eduskunta suurella johdonmukaisuudella ja menestyksellä koettaneet mahdollisimman suuressa määrin vapautua kiinteistä ulkomaisista maksuvelvollisuuksista, etteivät ne viennin ehkä kutistuessa muodostuisi liian raskaiksi.
Nyt onkin valtioveloistamme noin 66 % kotimaisia, kun ne ennen sotaa olivat
kokonaan ulkomaisia ja vielä vuonna 1932 oli vain 11.4 % kotimaisia. Tästä on
seurauksena, käyttääkseni viimeksimainittua vuotta esimerkkinä, että silloin
saimme valtiolainoistamme maksaa korkoa ulkomaille 341 miljoonaa markkaa,
mutta tänä vuonna se supistuu noin 70 miljoonaan markkaan.
Tähän suotuisaan tulokseen on vaikuttanut luonnollisesti suuressa määrin se
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talouspolitiikka, jota maassamme on noudatettu. Valtio ei ole pyrkinyt vaikeuttamaan yksityisyritteliäisyyttä eikä osuustoimintaa, vaan on omaksunut sen
kannan, että kansakunnan aloitekyky ja luovat voimat tulevat silloin tehokkaimmin käytetyiksi ja vahvistavat sen taloudellista pohjaa, kun ne saavat mahdollisimman vapaasti koettaa voimiaan ja taitoaan tuotannon lisäämiseen.
Täten on meillä pyritty säilyttämään talouselämän vapaus sekä pidättäydytty lähtemästä niin hyvin sisäisessä taloudessa pakkotalouteen kuin ulkomaisissa kauppasuhteissa säännöstelyjen tielle.
Tämä on ollut arvaamattomaksi hyödyksi talouselämän terveelle kehitykselle. Tämän rohkaisemana ennen kaikkea on teollisuus elpynyt. Tähän on epäilemättä myöskin vaikuttanut se, että valtio on itsekin ryhtynyt teollisuuden harjoittajaksi. Se ei sitä kumminkaan harjota, suuremmassa määrin julkisen vallan
käyttäjänä, vaan yksityisoikeudellista tietä.
Heti itsenäisyytemme alussa hankki valtio oston kautta itselleen määräämisvallan eräissä suurissa ulkomaalaisten käsissä olevissa teollisuusyrityksissä. Täten valtio sai entisten lisäksi omistusoikeuden valtaviin metsäomaisuuksiin, arvokkaisiin vesivoimiin ja muihin huomattaviin luonnon rikkauksiin.
Nyt ne ovat Suomen kansan.
Myöskin on valtio itse perustanut tehtaita, jotka se, lukuunottamatta puolustuslaitoksen tehtaita, on myöhemmin muodostanut osakeyhtiöiksi, joissa valtiolla on täysi määräämisvalta.
Näistä Imatran voimalaitosta ei silloisissa oloissa olisi saatu yksityisvoimin
aikaan, joten valtio tässä suhteessa antoi voimakkaan sysäyksen maan talouselämän kehitykselle.
Outokumpu ei myöskään olisi noussut ilman valtion väliintuloa siksi, mikä
se nyt on.
Liikkeinä nämä valtion laitokset, jotka kaikki ovat hyvin menestyneet, ovat
hoitoon, kehitykseen ja toimintaan nähden täysin samassa asemassa muiden
liikkeiden kanssa, mutta niiden liikevoitto tulee näkyvässä ja näkymättömässä
muodossa kokonaan valtiolle.
Olen edellä kosketellut kysymyksiä, joilla ei ole suoranaista yhteyttä nyt eduskunnalle annettujen esityksien kanssa, vaan joilla talouselämämme suuntaan ja
valtiotalouden hoitoon on ollut suuri vaikutus ja joihin ainakin tulo- ja menoarvion käsittelyssä eduskunta tulee uudelleen näilläkin valtiopäivillä kantansa
määräämään.
Mielestäni on eduskunnalla täysi syy edelleen noudattaa sitä kaukonäköisyyttä, jota se on talouselämän suuntaan ja valtiotalouden hoitoon katsoen tähänkin asti noudattanut ja jolla on ollut sekä suoranainen että välillinen vaikutus koko kansan taloudelle.
Mitä Suomen ulkopoliittisiin suhteisiin tulee, voimme tyytyväisyydellä todeta, että hyvien suhteiden lujittaminen ja kehittäminen kaikkien vieraiden valtojen ja etenkin naapurimaittemme kanssa on jatkunut. En kuitenkaan voi toisaalta olla valittamatta niitä rajaloukkauksia, joita viime kuukausien aikana on sattunut ja joiden selvittely ei vielä ole suoritettu loppuun.
Kansainvälinen tilanne antaa edelleen aihetta vakavaan huoleen. Kansainliittoon kiinnitetyt toiveet ovat entistä yhä vähemmän osoittautuneet paikkansa
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pitäneiksi. Kysymys Kansainliiton peruskirjan korjauksesta on edelleen avoinna eikä edes sen yleisistä suuntaviivoista ole vielä selvyyttä olemassa. Niinkuin
muutkin Pohjoismaat, Suomi vakuuttaa uskollisuuttaan itse Kansainliiton perusajatusta kohtaan ja sen mukaisesti toivoo, että Liitto selviytyisi kaikista alkuvaiheittensa vaikeuksista.
Mutta vaikka me tahdomme tukea Kansainliittoa, niin meidän on muistettava se historiallinen totuus, että vain sen oikeuksia kunnioitetaan, joka pystyy itse niitä suojaamaan.
Tämä velvoittaa meitä, niin vilpitön kuin onkin rauhantahtomme, olemaan
valppaina ja varustamaan itsesuojelusta. Ennen kaikkea täytyy kansan omakohtaisesti omata ehyt puolustustahto. Uskon, ettei sitä puutu eduskunnaltakaan,
milloin maan etu ja kansan turvallisuus vaatii varustautumaan.
Nyt valtiopäiviä avattaessa annetaan eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot
l–7, jotka tulevat jaettaviksi edustajille.
Useimmat näistä esityksistä koskevat olosuhteiden vaatimia muutoksia voimassaoleviin lakeihin. Esitys laiksi rajavartiolaitoksen kantamiehistölle maksettavasta erorahasta on uusi ja laitoksen menestyksellisen hoidon kannalta erittäin tärkeä.
Myöskin on uusi hallituksen esitys Viron kanssa henkisestä yhteistyöstä tehty sopimus. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja edelleen kehittää tähänastisia suomalais-virolaisia suhteita tieteen, kirjallisuuden ja taiteen aloilla sekä muutenkin edistää molempien kansojen välistä henkistä vuorovaikutusta.
Kevätistuntokaudella tulee hallitus vielä antamaan useita esityksiä, niiden
joukossa suunnitelman rautatierakennuksia varten sekä esityksen uudeksi tullitarifﬁksi, joka noudattaa Kansainliiton toimesta valmistettua tavaranimikkeistöä. Samalla tulevat myös tullimäärät tarkastettaviksi tullen niissä toimeenpantavaksi tasoituksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi lähes parin vuosikymmenen aikana tapahtuneen kehityksen johdosta. Toivottavasti eduskunnalle onnistuu säätää maalle pysyvämpi tullitarifﬁ kuin mikä itsenäisyytemme aikana on ollut, jolloin se vuodesta 1920 alkaen on voitu vahvistaa vain vuodeksi kerrallaan.
Arvoisat kansanedustajat!
Olen kosketellut eräitä valtiomme rakennustyössä esiintyviä näkökohtia ja
saavutuksia, joiden kehitykseen eduskunta on vaikuttavalla tavalla ja vallalla itsenäisyytemme aikana myötävaikuttanut.
Siihen luottaen, että tämä eduskunta, joka kaksi istuntokautta on kunnialla
tehtävänsä täyttänyt, pyrkii yhä lujittamaan sisä- ja ulkopoliittista asemaamme,
julistan vuoden 1938 valtiopäivät avatuiksi.

Tasavallan presidentin puheen ruotsinnos oli näin kuuluva:
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar Eder välkomna till denna sista riksdag under valperioden.
Resultatrikt har redan det lagstiftningsarbete varit, som Ni under de föregående riksdagarna utfört, men icke desto mindre har Ni ett ansenligt arv, inalles
mer än etthundra initiativ, från senaste riksdag att behandla. Då till riksdagen
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i dag överlämnas 7 propositioner, vartill ännu komma de av riksdagsmännen
väckta motionerna och de propositioner, som av regeringen senare skola framläggas, kunna vi redan vid riksdagens öppnande konstatera, att ett betydande arbete kommer att åvälvas Eder.
Då den parlamentariska verksamheten hos oss ännu har jämförelsevis unga
anor, synes dess ändamålsenlighet ofta bliva satt i fråga. Fördenskull torde det
vara skäl att, då riksdagsarbetet nu återupptages, kasta en återblick på dess vinningar, enär det gemensamma bästa kräver, att detta gestaltar sig i överensstämmelse med dess syftemål och anda.
Det hör till parlamentarismens natur, att ledningen av statens angelägenheter
handhavas av en regering, som åtnjuter riksdagens förtroende. Den logiska konsekvensen härav är, att det ankommer på regeringen att anhängiggöra sådana
ärenden, för vilka fordras medverkan av riksdagen. Men även sorgfälligt beredda och sakliga riksdagsinitiativ hava sin stora betydelse. Riksdagsmännen äga
därigenom möjlighet att vaka över, att icke något landskaps eller samhällsskikts
speciella behov lämnas oprövade eller obeaktade.
Ett förtroendefullt samarbete ökar riksdagsmännens och riksdagens inﬂytande, och därigenom uppnår såväl regering som riksdag en mer ändamålsenlig och
auktoritativ ställning i vårt politiska liv. Ett gott omen härför utgör riksdagens
handläggning av regeringens under senaste år framlagda propositioner.
Vi hava visserligen ej skäl att beklaga oss över att parlamentarismen hos oss
även härintills icke skulle verkat med jämförelsevis stor framgång. Därom vittnar det sociala uppbyggnadsarbete, som vi under tiden för vår självständighet
utfört, men det torde ej kunna förnekas, att förhållandenas utveckling fördröjdes på grund av de i vår självständighets begynnelseskede inträffade täta rege–
ringsskiftena, som föranleddes av regeringens svaga parlamentariska stöd.
Men oaktat allt detta kunna vi med tillfredsställelse blicka tillbaka på den tillryggalagda vägen, ity att statens såväl inre som yttre ställning stärkts och den
nationella samhörighetskänslan tillvuxit.
Ett folks behov förändras med tiden, men den nationella samhörighetskänslans höjande och utvecklingen av vårt lands välstånd skola alltid utgöra det högsta målet för vår verksamhet.
Besjälad av denna nationella och samhälleliga strävan har riksdagen under
vår självständighetstid bidragit till förverkligandet av betydande reformer.
Kolonisationsfrågans lösning, näringslivets upplivande, undervisningsväsendets utveckling och den sociala vårdverksamheten hava krävt mycket arbete och
medel.
Men vårt folk har med heder bragt dessa uppoffringar. Vi kunna överallt påvisa verkliga resultat. Antalet självständiga jordbrukare har mångfaldigats, skördens värde har fördubblats; vår industriella produktions bruttovärde har ungefär tredubblats.
Då ordnandet av de ekonomiska angelägenheterna vanligen utgör en av de
svåraste stötestenarna för det demokratiska systemet torde det vara på sin plats
att nu efter tillryggalagda 20 år skärskåda, huru vår parlamentarism bemästrat
dessa begynnelsesvårigheter.
Vid bedömande härav behöva vi icke stöda oss på blotta antaganden, utan vi
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kunna konstatera, att vi icke rättat vårt liv efter dagens skiftande vindar, utan
med varsamhet, opartiskhet och självbehärskning sökt hålla vår statshushållning i jämvikt.
Att förverkliga detta har ej alltid varit så lätt, ty för vår unga stat har det gällt
att utföra mycket arbete av grundläggande art. Enbart till inkomstbringande kapitalinvesteringar: järnvägarna, post- och telegrafverket, industriella inrättningar, kanaler, inköp av skogsmarker och aktier, lån och överföringar till fonder
m.m., har under 20 års tid använts mer än 8 miljarder mark. Dessutom har ett
belopp av inemot 3 miljarder mark använts till indirekt inkomstbringande ändamål, såsom till byggande av landsvägar, jordförvärv för kolonisationsverksamheten, jordförbättringsarbeten, nyodlingspremier, sjukhus, skolhus m.m.
Därjämte har staten varit i stånd att för eventuella kristider bilda en konjunkturfond, som i år uppgår till omkring 1,240 miljoner mark. Likaså hava omkring
750 miljoner mark reserverats för folkpensionsanstalten.
Taga vi ännu med i beräkningen de miljarder vi under denna tid använt till utgifter för vårt försvarsväsende, representerar allt detta sammanlagt siffror, som
bringa i eftertanke, vilka krav som ställts på vår stat.
Den ekonomiska krisen lärde oss även att iakttaga försiktighet i vår skuldsättning i utlandet. Vi hava fått vidkännas förluster till följd av kursﬂuktuationer, och därför hava regeringen och riksdagen med stor konsekvens och framgång sökt att i möjligaste mån frigöra landet från fasta betalningsskyldigheter
till utlandet, på det att dessa ej vid en eventuell nedgång i exporten måtte bliva
alltför betungande.
För närvarande utgör sålunda 66 % av vår statsskuld inhemsk gäld, medan
statsskulden före kriget var enbart utländsk och ännu år 1932 blott till 11.4 % inhemsk. Detta har medfört, för att såsom exempel använda sistnämnda år, att vi
sagda år i ränta å våra statslån nödgades till utlandet betala 341 miljoner mark,
medan denna räntebetalning i år inskränker sig till cirka 70 miljoner mark.
Till detta gynnsamma resultat har givetvis den i vårt land följda ekonomiska politiken i hög grad medverkat. Statsmakten har ej sökt försvåra den privata
företagsamheten, ej heller andelsverksamheten, utan intagit den ståndpunkten,
att nationens initiativförmåga och skapande krafter bäst komma till sin rätt och
stärka den ekonomiska grunden för staten, när de i största möjliga frihet få pröva sin styrka och sin förmåga att öka produktionen.
Sålunda har man hos oss sökt bevara det ekonomiska livets frihet samt avhållit sig från att i den inre ekonomiska verksamheten beträda tvångshushållningens och i handelsrelationerna med utlandet reglementeringens vägar.
Detta har länt näringslivets sunda utveckling till oberäkneligt gagn och framförallt uppmuntrat till initiativ på det industriella området. Härtill har utan tvivel också bidragit den omständigheten, att staten även själv begynt bedriva industriell verksamhet. Detta gör den dock ej i större utsträckning såsom utövare
av offentlig myndighet, utan på privaträttslig väg.
Strax i början av vår självständighet förskaffade staten sig genom köp bestämmanderätten i vissa stora, i utlänningars ägo beﬁntliga industriella företag.
Härigenom förvärvade staten till sina tidigare innehav äganderätten till väldiga skogsmarker, värdefulla vattenkraftstillgångar och andra betydande natur–
rikedomar.
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Nu tillhöra de Finlands folk.
Likaledes har staten själv anlagt fabriker, vilka den, med undantag av försvarsväsendets fabriker, sedermera ombildat till aktiebolag, i vilka staten har
full bestämmanderätt.
Bland dessa hade Imatra kraftverk ej under dåvarande förhållanden kunnat
fås till stånd på privat väg, varför staten sålunda i detta avseende gav en kraftig
impuls åt utvecklingen av landets ekonomiska liv.
Outokumpu hade icke heller utan statens mellankomst kunnat nå den betydelse företaget nu har.
Såsom affärsföretag äro dessa statens inrättningar, vilka samtliga haft god
framgång, med avseende å skötsel, utveckling och verksamhet i allo likställda med andra affärsföretag, men vinsten av deras rörelse tillfaller i synlig eller
osynlig form i sin helhet statsverket.
Jag har nyss berört frågor, vilka icke stå i direkt samband med de riksdagen
nu förelagda propositionerna, men vilka haft ett stort inﬂytande på riktlinjerna inom vårt ekonomiska liv och på statshushållningen och till vilka riksdagen
i varje händelse ånyo kommer att taga ställning vid behandlingen av statsförslaget även under detta år.
Enligt min tanke har riksdagen all anledning att fortfarande iakttaga den
framsynthet, som den också härintills i fråga om det ekonomiska livet och statshushållningen ådagalagt och vilken såväl direkt som indirekt inverkar på folkhushållningen i dess helhet.
Vad Finlands utrikespolitiska relationer beträffar, kunna vi med tillfredsställelse konstatera, att de goda förbindelserna med samtliga främmande makter
och i synnerhet med våra grannländer alltjämt utvecklats och befästs. Emellertid
kan jag ej underlåta att uttala mitt beklagande med anledning av de gränskonﬂikter, som under de senaste månaderna inträffat och rörande vilka utredningen ännu icke slutförts.
Det internationella läget ger fortfarande anledning till allvarliga bekymmer.
De vid Nationernas förbund knutna förhoppningarna hava i allt mindre grad visat sig befogade. Frågan om en revision av förbundspakten är alltjämt öppen,
och icke ens beträffande de allmänna riktlinjerna därför föreligger ännu någon
klarhet. I likhet med de övriga nordiska länderna betygar Finland sin trohet gentemot själva grundtanken med avseende å Nationernas förbund och hyser i överensstämmelse härmed förhoppningen, att förbundet skall mäkta bemästra alla
de svårigheter, som i dess begynnelseskede möta detsamma.
Men ehuru vi önska stöda Nationernas förbund, böra vi dock ihågkomma den
historiska sanningen, att blott dens rättigheter respekteras, som själv är i stånd
att värna dem.
Detta förpliktar oss, så uppriktig vår fredsvilja än är, att vara vaksamma och
att rusta oss för självförsvar. Framförallt måste folket för sin del behärskas av en
enig försvarsvilja. Jag är förvissad om att denna ej heller skall saknas hos riksdagen, när landets fördel och folkets trygghet kräva att vi rusta oss.
Vid riksdagens öppnande föreläggas densamma regeringens propositioner
n:ris l–7, vilka komma att utdelas till riksdagsmännen.
De ﬂesta av dessa propositioner avse av förhållandena påkallade ändringar i
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gällande lagar. Propositionen angående lag om stammanskapet vid gränsbevakningen tillkommande ersättning vid avgång är ny och ur synpunkten av bevakningens framgångsrika handhavande särdeles viktig.
Ny är också regeringens proposition angående den med Estland ingångna
överenskommelsen om intellektuellt samarbete. Dess syftemål är att vidmakthålla och ytterligare utveckla de hittillsvarande ﬁnsk-estniska relationerna på
vetenskapens, litteraturens och konstens områden samt att jämväl eljest främja
intellektuell växelverkan mellan de båda folken.
Under vårsessionen kommer regeringen att framlägga ytterligare ﬂere propositioner, däribland ett program för järnvägsbyggnader samt proposition om ny
tulltariff, vari en på föranstaltande av Nationernas förbund utarbetad varunomenklatur följes. Därjämte bliva också tullsatserna reviderade, varvid med avseende å dessa företagas sådana utjämningar som befunnits påkallade av den utveckling, som ägt rum under de senaste två decennierna. Det är att hoppas, att
det skall lyckas riksdagen att för landet stifta en varaktigare tulltariff än hittills
under vår självständighet, i det densamma alltsedan år 1920 kunnat fastställas
blott för ett år i sänder.
Ärade riksdagsmän!
Jag har berört några i vårt statsuppbyggande arbete framträdande synpunkter
och vinningar, till vilka riksdagen under vår självständighetstid på ett effektivt
sätt med sin myndighet bidragit.
I förlitan på, att riksdagen, som under två mandatår med heder fyllt sin uppgift, skall söka att yttermera befästa vår politiska ställning inåt och utåt, förklarar jag 1938 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Avatessanne nyt ensi kerran toimikautenne aikana valtiopäivät lausutte Te, Herra Tasavallan Presidentti, tunnustuksen sanoja eduskunnalle edellisten valtiopäivien aikana suoritetusta työstä, mikä kiitos niin asiantuntevalta taholta annettuna luonnollisesti ilahduttaa suuresti kansanedustajien mieliä. Edelleen sisältyy
puheeseenne paljon tosiasioita, jotka kuvaavat koko itsenäisyytemme ajan parlamenttaarista toimintaa, sen kehitystä ja vakiintumista. Siitä selviää valaisevalla tavalla ne saavutukset, jotka eduskunnallisen toiminnan kautta näinkin lyhyen
ajan kestäessä on kansan ja maan hyväksi tapahtunut. Poliittinen ja sosiaalinen
edistyminen on kulkenut rinnan taloudellisen kehityksen ja uudistuslainsäädännön kanssa. Suuremmilta kompastuksilta olemme säilyneet ja valtiotaloutemme
on päässyt terveelle ja kestävälle pohjalle. Paljon suuria kustannuksia kysyviä
nuoren valtakuntamme rakennus- ja uudistustehtäviä on suoritettu ja sen ohella
on voitu varata jotain vastaisen huononkin ajan varalle. Pääasiassa voimme tyydytyksen tuntein katsoa taaksemme näihin ilahduttaviin saavutuksiin.
Edelleen lausutte Te, Herra Tasavallan Presidentti, luottavanne siihen, että suhde maan hallituksen ja kansaneduskunnan välillä on hyvä ja että kaikki edellytykset niiden keskeiselle luottamukselle ja hedelmälliselle yhteistyölle
ovat olemassa. Tässäkin näette elämän kansanvaltaisen valtiojärjestelmän puitteissa kulkeneen hyvään suuntaan. Epäilemättä on kokemuksen hyvä koulu oh- 164 -
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jannut askeleitamme ja vakiinnuttanut oloja sekä saattanut kaikki valveutuneet
kansalaiset ymmärtämään, miten maatamme on hallittava kansakunnan menestystä silmällä pitäen. ”Tämän kautta saa niin hyvin hallitus kuin eduskuntakin
valtioelämässämme yhä tarkoituksenmukaisemman ja arvovaltaisemman aseman”, kuten Te Herra Presidentti lausuitte. Lyhyen itsenäisyyden aikamme suurimpana saavutuksena on pidettävä ennenkaikkea sitä, että olemme päässeet vakiinnuttamaan olomme todellisen kansanvallan lujalle perustalle, niin että vastaisuudessa ei enää tarvitse hetkeäkään epäröidä suorittaessamme kansallista
rakennustyötämme.
Maamme valtiollisen ja taloudellisen kehityksen ollessa kysymyksessä emme luonnollisestikaan unohda emmekä saa unohtaa sitä tosiasiaa, että luovan
työn merkitys ja tulokset kaikilla aloilla perustuvat kansalaisten vapaaseen toimintaan. Kansanvaltaisen valtiojärjestelmämme suuriin etuihin kuuluu myös
taloudellinen vapaus ja täydellinen luottamus sen etevämmyyteen diktatoorisiin
säännostelyihin verrattuna. Tyydymme näin ollen ylpeän vaatimattomasti laatimaan 5-vuotissuunnitelman ainoastaan ryhtyessämme suunnittelemaan uusien
rautateiden rakentamista maahamme.
Iloitessamme kaikesta siitä onnellisesta kehityksestä, mikä maassamme niin
aineellisen kuin henkisenkin viljelyksen alalla on tapahtunut, emme kuitenkaan
saa unohtaa sitä tosiasiaa, että paljon tärkeitä uudistuksia on vielä saatava aikaan ja monia epäkohtia sosiaalisessa elämässämme mitä nopeimmin korjattava. Sen vuoksi eduskunta odottaa hallituksen jatkuvia toimenpiteitä olojemme
edelleen kehittämiseksi etenkin voidaksemme parantaa vähäväkisten kansankerrosten asemaa. Yleinen taloudellinen hyvinvointimme antaa siihen myöskin
suuria mahdollisuuksia.
Sisäpoliittisen tilanteen maassamme ollessa erinomaisen hyvän esitätte Te,
Herra Tasavallan Presidentti, tyydytyksenne siitä, että hyvien suhteitten lujittaminen ja kehittäminen sekä kaikkien vieraiden valtojen että naapurimaitteimme
kanssa jatkuu. On näin ollen todella valitettavaa, että itäisellä rajalla eivät ole
päässeet vallitsemaan samat kaikista selkkauksista vapaat olosuhteet, jotka läntisillä rajoillamme ovat aina vallinneet.
Vakuutettuna siitä, että sekä eduskuntaa että hallitusta elähyttävät samat pyrkimykset sisäisten olojemme kehittämisessä ja ulkopoliittisen asemamme lujittamisessa on minulla kunnia tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som på ﬁnska
yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Då Ni nu för första gången under Eder mandattid öppnade en riksdag, uttalade Ni, Republikens Herr President, ord av erkännande till riksdagen för det
under de föregående riksdagarna utförda arbetet, vilket erkännande, framfört
från så sakkunnigt håll, självfallet i hög grad gläder riksdagsmännens sinnen.
Därjämte innehåller Edert tal många fakta, vilka belysa den parlamentariska
verksamheten under hela vår självständighetstid, dess utveckling och konsolidering. Detsamma är ägnat att åskådliggöra de resultat, som genom den parlamentariska verksamheten under denna korta tid vunnits till fromma för land och
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folk. De politiska och sociala framstegen hava fortskridit vid sidan av den ekonomiska utvecklingen och reformlagstiftningen. Vi hava lyckats undgå större
felgrepp och vår statshushållning har uppnått en sund och hållbar grund. Många
med stora kostnader förenade uppbyggnads- och reformuppgifter för vår unga
stat hava blivit förverkligade och därjämte har något kunnat reserveras även för
kommande onda tider. I huvudsak kunna vi med känslor av tillfredsställelse se
tillbaka på dessa glädjande resultat.
Vidare uttalade Ni, Republikens Herr President, att Ni förlitar Eder på, att ett
gott förhållande mellan landets regering och folkrepresentation är rådande och
att alla förutsättningar föreﬁnnas för ett förtroendefullt och fruktbart samarbete dem emellan. Också i detta avseende ﬁnner Ni, att utvecklingen inom ramen
för det demokratiska statsskicket fortskridit i gynnsam riktning. Otvivelaktigt
har erfarenhetens goda skola lett våra steg och stabiliserat våra förhållanden
samt kommit alla vakna medborgare att inse, att vårt land bör styras med folkets framgång såsom mål. ”Därigenom uppnår såväl regering som riksdag en
mer ändamålsenlig och auktoritativ ställning”, såsom Ni, Herr President, yttrade. Det största resultat vi nått under vår korta självständighetstid måste framför allt anses bestå däri, att vi blivit i tillfälle att stabilisera våra förhållanden på
den verkliga demokratins fasta grund, så att vi framdeles icke vidare ens för ett
ögonblick behöva tveka vid utförandet av vårt nationella uppbyggnadsarbete.
I fråga om landets politiska och ekonomiska utveckling glömma vi naturligtvis icke och få icke glömma det faktum, att det skapande arbetets betydelse och
resultat på alla områden basera sig på medborgarnas fria verksamhet. Till de
största fördelarna i vårt demokratiska statsskick hör även den ekonomiska friheten och det odelade förtroendet till dess företräden i jämförelse med diktatoriska reglementeringar. Vi åtnöja oss vid sådant förhållande i stolt anspråkslöshet med att uppgöra en 5-årsplan endast vid planerandet av nya järnvägsbyggen
i vårt land.
Då vi glädja oss över den lyckliga utveckling, som i vårt land ägt rum såväl på
den materiella som på den andliga odlingens fält, få vi likväl icke förglömma det
faktum, att många viktiga reformer ännu måste åvägabringas och många missförhållanden i vårt sociala liv med det snaraste avhjälpas. Fördenskull emotser
riksdagen av regeringen fortsatta åtgärder för vidare utveckling av våra förhållanden, i synnerhet för förbättrande av de mindrebemedlade folklagrens ställning. Vår allmänna ekonomiska välmåga lämnar även stora möjligheter härtill.
Medan sålunda den inrikespolitiska situationen i vårt land är synnerligen god,
uttalar Ni, Republikens Herr President, Eder tillfredsställelse däröver, att utvecklandet och befästandet av goda förbindelser såväl med våra grannländer
som med alla främmande stater fortgår. Det är vid sådant förhållande verkligen
beklagligt, att vid den östra gränsen icke liknande, från alla förvecklingar fria
förhållanden vunnit insteg, som vid den västra gränsen städse varit rådande.
I förvisningen om att såväl riksdag som regering livas av samma strävanden
att utveckla våra inre förhållanden och att befästa vår utrikespolitiska ställning,
har jag äran hälsa Eder, Republikens Herr President.

- 166 -

1939

Valtiopäivien avajaiset syyskuun 2. päivänä 1939
presidentti Kallio – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 2 september 1939
president Kallio – talman Hakkila

Suomen kansan edustajat!
Lausun teidät, arvoisat eduskunnan jäsenet, tervetulleiksi tärkeään ja vastuunalaiseen tehtäväänne.
Lakimääräisissä eduskuntavaaleissa olette Te saaneet kansaltamme valtuudet käyttää sen puolesta eduskunnalle kuuluvaa valtiovaltaa. Keskeisimpänä
kuuluu näihin valtuuksiin lainsäädäntötyö laajoine aloite-oikeuksineen. Mutta
eduskunnalla on myös määräävä asema valtiotalouden hoidossa ja valvonnassa
sekä parlamenttarismin toteuttamisessa käsi kädessä toimeenpanovallan, tasavallan presidentin ja hallituksen kanssa.
Kun eduskunnalle on näin laaja vaikutusvalta ja vastuu valtiokoneistossamme, niin toivon, että valtiosääntömme rakenteen ja hengen mukaisen yhteistyön
kautta tälläkin vaalikaudella voisimme syventää ja lujittaa parlamenttaarista
toimintaa ja kasvattaa yhteistuntoa kansassamme.
On inhimillistä, että valtiovallan käytöstä vastuuta kantavilla voi olla eri käsityksiä siitä, miten parhaiten voidaan edistää kansamme menestystä, mutta jos
meitä elähyttävät ne ylevät ohjeet, jotka perustuslakimme asettavat johtotähdiksi eduskunta-työlle, niin silloin on olemassa luja pohja luottamukselliseen yhteistyöhön isänmaan hyväksi.
Eduskunnalla on tilaisuus aloittaa työnsä sisäisesti rauhallisissa ja taloudellisesti suhteellisen suotuisissa oloissa, mutta ulkopoliittinen tilanne sen sijaan on
sitä jännittyneempi.
Eduskunnan istuntojen väliaikana on hallitus johdonmukaisesti ulkopolitiikassaan noudattanut eduskunnan yksimielisesti hyväksymää puolueettomuussuuntaa. Kesän ulkopoliittinen tilanne on kaikille Euroopan valtioille ollut erinomaisen raskas. Suomen on onnistunut säilyttää ystävälliset suhteet kaikkiin
valtioihin, ja on sen omaksuma täydellinen puolueettomuuskanta tullut selvitetyksi ja entistään tunnetummaksi, mikä kaikki on vahvistanut kansainvälistä asemaamme. Ja sen suuren kriisin edessä, joka näinä päivinä on uhannut ja
on nyt jo kohdannut maailmaa, on oman kansamme keskuudessa, siitä olen vakuutettu, yhä lujittunut se vakaumus, että Suomen tulee sodan sytyttyä noudattaa täydellistä puolueettomuutta ja sitä kaikin käytettävissä olevin keinoin myös
puolustaa.
Muiden pohjoismaiden kanssa on yhteistyömme pohjoismaiden yhteisten etujen hyväksi tehokkaalla tavalla jatkuvasti kehittynyt. Noudattamamme suunta
ja kuuluvaisuutemme tähän ryhmään on edelleen vahvistunut. Viime aikojen ta- 167 -
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pahtumat ovat painavasti osoittaneet, kuinka tärkeätä pohjoismaiden yhteistyö
ja puolueettomuuspolitiikka jokaiselle niistä on. Todennäköistä kumminkin on,
että vakava kansainvälinen tilanne antaa eduskunnallekin työtä, sillä tapahtumia on valppaasti seurattava ja ryhdyttävä niiden vaatimiin toimenpiteisiin.
Jo nyt on Suomen Pankki, yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa, sen johdosta, että Englannin punnan arvo on vakavasti horjahtanut ja mahdollisuudet
käyttää sitä vaihtovälineenä muita ulkomaisia valuuttoja hankittaessa suuresti
supistuneet, ollut pakotettu toistaiseksi luopumaan pitämästä valuuttanoteeraustensa perustana kiinteätä kurssisuhdetta Suomen markan ja punnan välillä, kuten aina vuodesta 1933 saakka on tapahtunut. Tämän toimenpiteen, johon läntiset naapurimmekin ovat liittyneet, tarkoituksena on turvata ja suojella markkamme arvon ja kotimaisen hintatasomme vakavuutta kansainvälisten häiriöiden aiheuttamilta järkytyksiltä.
Hallitus on myös eilen Saksan ja Puolan välillä syttyneen sodan johdosta antanut puolueettomuusjulistuksen ja asetuksen ulkomaalaisten Suomeen tulosta
ja oleskelusta maassa sekä asetuksen poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta. Samoin eilen ja tänään on hallitus antanut asetuksia vientikielloksi eräille tärkeille tarvetavaroille ja raaka-aineille.
Nämä ovat varatoimenpiteitä, vaikka kansallamme ei ole syytä levottomuuteen, sillä maassamme on kyllin elintarpeita ja toivottavasti voimme puolueettomana maana ja yhteistoiminnassa toisten puolueettomien maiden kanssa saada
välttämättömiä tarvikkeita maahamme ja vientitavaroita markkinoille.
Mutta sota, varsinkin niin läheinen kuin nyt syttynyt, tuo aina häiriöitä tullessaan ja tulevat sen vaikutukset tuntumaan myöskin puolueettomissa maissa,
jotka eivät mitään muuta pyydä kuin saada pysytellä erossa suurpoliittisista ristiriidoista ja omistautua omille asioilleen.
Voidaksemme mahdollisimman vähin vaurioin selviytyä edessä olevista vaikeuksista, vaaditaan maaltamme ehdotonta puolueettomuutta toisiaan vastassa
oleviin valtaryhmiin nähden. Uusi tilanne asettaa myöskin muissa suhteissa vakavia velvoituksia ei vain eduskunnalle, vaan kaikille isänmaataan rakastaville kansalaisille. Tärkeätä on ennen kaikkea, että rauhallisina otamme vastaan
ne vaikeudet ja jokapäiväiseen elämäämme kohdistuvat rajoitukset, joista emme
nähtävästi voi kokonaan välttyä. Toivottavaa on myös, että eri yhteiskuntapiirien väliset erimielisyydet unohtaen voimme kansana esiintyä yksimielisenä. Se
on tämän hetken vakava velvoitus.
Mitä eduskuntatyöhön tulee, niin hallitus on tänään jättänyt eduskunnalle 11
hallituksen esitystä. Niiden joukossa on valtion tulo- ja menoarvio ensi vuotta
varten sekä siihen liittyvät verolait samoinkuin valtiolainan ottoa koskeva esitys. Näiden käsittely tuleekin eduskunnan tämän istuntokauden keskeisimmäksi työksi. Se on tällä kertaa tavallista vastuunalaisempi tehtävä sen johdosta, että
läheisenkin tulevaisuuden näköalat ovat ihmisen katseilta peitetyt.
Hallituksen esitys ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi ei luonnollisesti ole voinut ottaa huomioon niitä mahdollisia muutoksia, jotka meitä ehkä ovat odottamassa. Kumminkin on siinä koetettu ottaa huomioon ne tavallisesta normaalisesta tilasta poikkeavat ilmiöt, jotka ovat olleet maanosamme uhkana jo pitemmän ajan. Tässä mielessä on hallituksen esityksessä esitetty entistä suurempia
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määrärahoja maamme puolustuksen lujittamiseksi. Aikaisemmin päätettyä Ahvenanmaan linnoittamista varten on varattu suunnitelman mukainen 200 miljoonan markan määräraha. Kun otamme vielä huomioon ennen lailla päätetyt
ensi vuoden menoarvioon tulevat perushankintamäärärahat ja eri momenteille tehdyt lisäykset, niin nousevat puolustuslaitoksen menot lähes 1,500 miljoonaan markkaan. Hallitus ilmoittaa sitäpaitsi aikovansa vielä tämän vuoden aikana annettavassa lisämenoarviossa ehdottaa perushankintaohjelman kiirehtimistä tarvittavan suuruisella määrärahalla, sillä velvollisuutemme ja tinkimätön oikeutemme on kaikin keinoin huolehtia itsenäisyytemme ja puolueettomuutemme turvaamisesta.
Huomattava lisäys menoarviossa on myös valtion virkamiesten, toimenhaltijoiden ja kansakoulunopettajien palkankorotuksiin ehdotettu määräraha. Yleisen palkkatason noustessa kaikilla elämän aloilla ja huomioon ottaen nousseet
opintokustannukset katsoo hallitus virkamiesten palkkojen parantamisen oikeuden- ja samalla valtion edun mukaiseksi, jotta voitaisiin pysyttää valtion palveluksessa kunnollinen virkamiehistö.
Mitä muuten valtion tulo- ja menoarvioon tulee, niin on hallitus pitänyt ehdotuksissaan edelleen asianmukaista huolta sivistysolojen, tuotannollisen elämän,
ennen kaikkea maatalouden, sosiaalisten tarpeiden, tieolojen, rautateiden, puhelimen y.m. kehittämisestä.
Nämä huomattavat menot vaikuttavat kumminkin sen, ettei menoarviota ole
saatu tasapainoon ilman verokorotuksia ja lainoja. Syntynyt lisärasitus on koetettu jakaa tasapuolisesti välittömien ja välillisten verojen kesken. Ja mitä lainanottoon tulee, niin ei se ole suurempi kuin mihin tuottaviin tarkoituksiin ehdotetut ja entisen velan maksuun ehdotetut summat nousevat.
Edellä kosketellun tulo- ja menoarvion ja välittömästi siihen liittyvien muiden esityksien ohella on hallitus jättänyt myös tänään eduskunnalle esityksen
nuoria rikoksentekijöitä koskevaksi lainsäädännöksi ja rikoksen uusimista ja
rangaistusten yhdistämistä koskevan lainsäädännön uusimisesta sekä eduskunnan toivomuksen mukaisesti esityksen laiksi eräistä yhteisistä alueista ja niihin
verrattavista etuuksista.
Samoin on annettu esitys Ranskan kanssa tehdyn toisen lisäkauppasopimuksen hyväksymisestä.
Arvoisat kansanedustajat!
Kun Te vaalien jälkeen nyt kansamme valtuuttamina ryhdytte vastuunalaiseen tehtäväänne, niin toivon hartaasti, että uhrautuva isänmaanrakkaus, pyhä
oikeudentunto, tinkimätön asiallisuus ja luja, horjumaton usko Suomen kansan
tulevaisuuteen luovat sopusointua yhteistyölle. Tähän luottaen julistan vuoden
1939 valtiopäivät avatuiksi.

Tasavallan presidentin puheen ruotsinnos oli näin kuuluva:
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar Eder, ärade representanter för Finlands folk, välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv.
Vårt folk har vid lagtima riksdagsval uppdragit åt Eder att å dess vägnar ut- 169 -
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öva den riksdagen tillkommande makten i staten. Som den centrala befogenheten i detta avseende framstår deltagandet i lagstiftningsarbetet och därmed sammanhängande vidsträckta motionsrätt. Men riksdagen deltager jämväl i handhavandet och övervakandet av statshushållningen ävensom förverkligandet av parlamentarismen hand i hand med den verkställande makten, republikens president och regeringen.
Då riksdagen har ett så vidsträckt inﬂytande och ansvar i vårt statsmaskineri,
hoppas jag, att vi må kunna genom samarbete i överensstämmelse med vår statsförfattnings struktur och anda jämväl under denna valperiod fördjupa och stärka
den parlamentariska verksamheten och befordra samkänslan hos vårt folk.
Det är mänskligt att vi, som bära ansvaret för utövandet av makten i staten,
kunna hava olika uppfattning om huru vårt folks välfärd bäst kan befordras,
men om vi besjälas av de upphöjda normer, som våra grundlagar anvisa som ledstjärnor för riksdagsarbetet, föreﬁnnes en stadig grund för ett förtroendefullt arbete till fosterlandets fromma.
Riksdagen är i tillfälle att begynna sitt arbete under inrikespolitiskt lugna och
ur ekonomisk synpunkt relativt fördelaktiga förhållanden, men det utrikespolitiska läget däremot är desto spändare.
Sedan senaste riksdags avslutning har regeringen uti sin utrikespolitik konsekvent följt den av riksdagen enhälligt godkända neutralitetslinjen. Det utrikespolitiska läget under sommaren har för alla Europas stater varit synnerligen
svårt. Finland har lyckats bibehålla vänskapliga relationer till alla stater, och den
av detsamma omfattade neutralitetsgrundsatsen har blivit klarlagd och ytterligare bekantgjord, vilket allt stärkt vår internationella ställning. Och inför den
stora kris, som dessa dagar har hotat världen och numera urladdat sig, har inom
vårt eget folk, därom är jag övertygad, ytterligare den övertygelsen stadgats, att
Finland sedan kriget utbrutit bör iakttaga fullständig neutralitet och jämväl med
alla till buds stående medel försvara densamma.
Vårt samarbete med de övriga nordiska länderna i de nordiska ländernas gemensamma intresse har ytterligare verksamt utvecklats. Den av oss iakttagna
orienteringen och vår samhörighet med denna grupp har ytterligare stärkts. De
senare tidernas händelser hava eftertryckligt ådagalagt huru viktiga de nordiska
ländernas samarbete och neutralitetspolitik äro för var och en av dem. Det synes emellertid sannolikt att det allvarliga mellanfolkliga läget kommer att jämväl sysselsätta riksdagen, ty det gäller att vaksamt följa med händelserna och att
skrida till av dem föranledda åtgärder.
Redan nu har Finlands Bank i samråd med regeringen, i anledning därav att
det engelska pundets värde allvarsamt vacklat och möjligheten att använda detsamma som bytesmedel vid anskaffandet av andra utländska valutor i hög grad
begränsats, varit tvungen att tills vidare avstå från att som grund för sina valutanoteringar anlita ett fast kursförhållande mellan ﬁnska marken och pundet,
såsom skett sedan år 1933. Denna åtgärd, till vilken även våra grannar i väster
skridit, avser att trygga och skydda vår marks värde och den inhemska prisnivåns stadga mot rubbningar förorsakade av internationella störingar.
Regeringen har jämväl i går i anledning av det mellan Tyskland och Polen utbrutna kriget utfärdat en neutralitetsförklaring och en förordning angående ut- 170 -
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lännings inresa till Finland och vistelse i landet ävensom en förordning angående skyldighet att lagra bränn- och smörjämnen. Regeringen har likaledes i går
och i dag utfärdat utförselförbud beträffande vissa nödvändighetsartiklar och
råvaror.
Vårt folk har icke anledning till oro i anledning av dessa försiktighetsåtgärder, ty i vårt land ﬁnnas tillräckligt livsmedel och det är att hoppas att vi såsom
ett neutralt land i samverkan med andra neutrala länder skola kunna importera
nödvändighetsartiklar och ﬁnna marknad för våra exportvaror.
Men krig och isynnerhet ett sådant så nära oss som det nu utbrutna medför
alltid störingar och dess verkningar komma att förspörjas jämväl i de neutrala
länderna, vilka icke begära annat än att få stå utanför de storpolitiska konﬂikterna och ägna sig åt sina egna angelägenheter. För att vi må med minsta möjliga
förluster klara oss från förestående svårigheter fordras att vi iakttaga obetingad
neutralitet med hänsyn till de mot varandra stående maktgrupperna. Den nya situationen ålägger även i andra avseenden icke allenast riksdagen utan också alla
fosterlandsälskande medborgare allvarliga skyldigheter jämväl i andra avseenden. Det är framför allt viktigt att vi lugnt förhålla oss till de svårigheter och begränsningar i vårt vardagliga liv, som vi uppenbarligen icke helt och hållet kunna undgå. Det är jämväl att hoppas att vi, glömmande de mellan de skilda samhällskretsarna rådande meningsskiljaktigheterna, kunna framstå såsom ett enigt
folk. Detta är stundens allvarliga förpliktelse.
Vidkommande riksdagsarbetet så har regeringen i dag till riksdagen överlämnat elva propositioner. Bland dem beﬁnner sig förslaget till statsförslag för inkommande år jämte till detsamma anslutna skattelagar ävensom en proposition
angående upptagande av ett statslån. Behandlingen av desamma kommer att bilda riksdagsarbetets centrala del. Detta kommer att denna gång vara en ansvarsfullare uppgift än vanligt, emedan till och med en överblick över den närmaste
framtiden är fördold för människans blick.
Regeringens proposition angående statsförslaget för instundande år har självfallet icke kunnat taga hänsyn till de möjliga förändringar, som måhända vänta
oss. Dock strävar detsamma att taga hänsyn till de från det normala avvikande
företeelser, som redan en längre tid utgjort ett hot för vår världsdel. I sådant syfte
har i regeringens proposition föreslagits större anslag än tidigare för stärkande av
landets försvar. För det tidigare beslutade befästandet av Åland har programenligt upptagits ett anslag av 200 miljoner mark. Då man tager hänsyn till tidigare
genom lag beslutade anslag för grundanskaffningar uti nästa års statsförslag och
till särskilda moment gjorda tillägg, så uppgå försvarsväsendets utgifter till närmare 1,500 miljoner mark. Regeringen meddelar dessutom, att den ämnar ännu i
år uti ett tillägg till statsförslaget föreslå ett påskyndande av grundanskaffningsprogrammet med ett nödigt anslag, ty vår skyldighet och obetingade rätt är att
med alla medel sörja för värnandet av vår självständighet och neutralitet.
En betydande ökning uti statsförslaget innefattar jämväl det föreslagna anslaget för höjande av tjänstemännens, befattningshavarnas och folkskollärarnas löner. Då lönenivån på alla livets områden stigit och med tagen hänsyn till de stegrade studiekostnaderna anser regeringen förbättrandet av tjänstemännens löner
rättvist och därjämte överensstämmande med statens fördel, på det att staten
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måtte kunna bibehålla en duglig tjänstemannakår. Vidkommande statsförslaget
i övrigt, så har regeringen i sina förslag vinnlagt sig om utvecklandet av bildningsarbetet, den produktiva verksamheten, framför allt jordbruket, de sociala
förhållandena, vägarna, järnvägarna, telefonen m.m.
Dessa avsevärda utgifter föranleda att statsförslaget icke balanserar utan skatteförhöjningar och lån. Den ökade skattetungan har man försökt att rättvist fördela på direkta och indirekta skatter. Den föreslagna upplåningen åter överstiger
icke det belopp vartill till inkomstbringande ändamål och gäldande av tidigare
skuld avsedda anslag belöpa sig.
Jämte ovannämnda statsförslag och därtill omedelbart anslutna övriga propositioner har regeringen i dag därjämte till riksdagen överlämnat propositioner med förslag till lagstiftning angående unga förbrytare, revision av lagstiftningen angående återfall i brott och sammanläggning av straff ävensom, enligt
av riksdagen uttalat önskningsmål, proposition med förslag till lag om vissa slag
av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner. Likaledes har
till riksdagen överlämnats proposition angående godkännande av det andra tillläggsavtalet till handelsfördraget med Frankrike.
Ärade riksdagsmän!
Då Ni nu efter nyval såsom folkets representanter skrida till Edert ansvarsfulla värv, hoppas jag innerligt att uppoffrande fosterlandskärlek, helig rättskänsla, obetingad saklighet och en stark, orubblig tro på Finlands folks framtid skola skapa harmoni uti samarbetet. I förtröstan härpå förklarar jag 1939 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Kiitän Teitä, Herra Presidentti, niistä ystävällisistä sanoista, joilla olette tervehtinyt vaalien jälkeen ensimmäisille valtiopäiville kokoontunutta eduskuntaa.
Aloittaessamme työkauttamme olemme syvästi tietoisia siitä edesvastuusta, joka
näin vakavana aikana liittyy työhömme, ja tunnemme ne suuret vaikeudet, jotka meidän on sen suorittaessamme voitettava. Hartaasti on koko Suomen kansa toivonut saavansa rauhan vallitessa suorittaa nuoren valtakunnan rakentamista samalla uupumattomalla sitkeydellä ja tarmolla, jonka tuottamia kauniita tuloksia on niin monella alalla alkanut näkyä. Meidän velvollisuutemme kuitenkin on kaikkina aikoina parhaan taitomme mukaan suoriutua niistä vaikeuksista,
joiden kestäessä työmme nyt alkavilla valtiopäivillä on suoritettava. Me luotamme vakavasti siihen, että yhteisillä ponnistuksilla ja suuren edesvastuun luomalla eheydellä pääsemme onnellisesti vaikeuksista. Maamme taloudellinen tilanne on terveellä ja oloihimme nähden melkoisen kestävällä pohjalla. Muuttuvissa
oloissa tuottaa eduskunnalle nyt jätetty hallituksen tulevan vuoden talousarvion
ja siihen liittyvien lakien käsittely suuria vaikeuksia. Hyvässä yhteistyössä hallituksen kanssa toivomme kuitenkin nämä vaikeudet saatavan maan edun kannalta mahdollisimman hyvin ratkaistuiksi.
Koko itsenäisyytensä aikana on maamme johdonmukaisesti noudattanut ulkopolitiikassaan täydellistä puolueettomuutta. Olemme täten halunneet suojel- 172 -
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la maamme nuorta vapautta ja säilyttää maamme meille vaarallisilta selkkauksilta. Koko kansakunnan pyrkimykseen hyvien ja rauhallisten suhteiden luomiseen naapurivaltioiden kanssa on viime vuosina liittynyt läheinen yhteisymmärrys skandinaavisten valtioiden kanssa. Suomi on tämän arvokkaan yhteistyön
avulla voinut erittäin tehokkaasti esittää vilpittömän pyrkimyksensä rauhallisten olojen säilyttämiseen ja antaa kannatuksensa kaikelle rakentavalle työlle.
Tämä yhteistyö on perustunut eduskunnan yksimielisesti hyväksymään kannanilmaisuun. Maanosaamme parhaillaan järkyttävissä uusissa olosuhteissa tulee eduskunta luonnollisesti kannattamaan Suomen täydellistä puolueettomuutta.
Avauspuheessanne lausumanne sanat rauhallisuuden ja hyvän yhteisymmärryksen välttämättömyydestä tapaavat, Herra Presidentti, vastakaikua ei ainoastaan täällä eduskunnassa vaan kautta koko maamme. Vakuuttaen eduskunnan
hyvässä yhteistyössä hallituksen kanssa tekevän kaikkensa odotettavissa olevien vaikeuksien voittamiseksi on minulla kunnia tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Hakkila,
som på ﬁnska yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Jag tackar Eder, Herr President, för de vänliga ord, med vilka Ni hälsat den första efter valen sammankommande riksdagen. Då vi begynna vårt arbete, äro vi
djupt medvetna om det ansvar, varmed vårt arbete under en så allvarlig tid som
denna är förenat, och vi känna de stora svårigheter vi vid fullföljandet av detta
värv måste övervinna. Innerligt har hela Finlands folk hoppats få i fred uppbygga det unga riket med samma outtröttliga seghet och energi, som på många områden medfört så vackra resultat. Vår skyldighet är emellertid att under alla tider efter bästa förmåga söka övervinna de svårigheter, under vilka vårt arbete
vid den nu begynnande riksdagen måste utföras. Vi hysa en fast tillförsikt till, att
svårigheterna skola kunna övervinnas genom gemensamma ansträngningar och
den enighet ett stort ansvar är ägnat skapa. Vårt lands ekonomiska tillstånd beﬁnner sig på en sund och med hänsyn till våra förhållanden synnerligen hållfast
grund. Under de förändring underkastade förhållandena medför handläggningen av regeringens till riksdagen nu överlämnade statsförslag för inkommande år
och de till detta anslutna lagarna stora svårigheter. Vi hoppas dock, att dessa svårigheter genom gott samarbete med regeringen skola kunna lösas på för landets
fördel gynnsammast möjliga sätt.
Under hela sin självständighetstid har vårt land i sin utrikespolitik konsekvent
iakttagit en fullständig neutralitet. Vi ha sålunda önskat trygga vårt lands unga
frihet och skydda landet mot för oss farliga konﬂikter. Med hela nationens strävan till skapande av goda och fredliga relationer till grannstaterna har under
de senaste åren ett nära samförstånd med de skandinaviska staterna varit förenat. Finland har genom detta värdefulla arbete kunnat på ett synnerligen effektivt sätt ådagalägga sin oskrymtade strävan att bibehålla fredliga förhållanden
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och lämnar allt uppbyggande arbete sitt stöd. Detta samarbete har grundat sig
på riksdagens enhälligt omfattade opinionsyttring. Under de nya förhållanden,
som för närvarande oroa vår världsdel, kommer riksdagen givetvis att stöda en
fullständig neutralitet från Finlands sida.
De ord Ni, Herr President, i Edert öppningstal uttalat om nödvändigheten av
fred och gott samförstånd, skola vinna genklang icke endast här i riksdagen utan över hela landet. I det jag försäkrar att riksdagen i gott samförstånd med regeringen skall göra allt för de emotsedda svårigheternas övervinnande, har jag
äran hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 1. päivänä 1940
presidentti Kallio – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 1 februari 1940
president Kallio – talman Hakkila

Suomen kansan edustajat!
Ensimmäisen kerran maamme itsenäisyyden aikana aloittaa eduskunta työnsä sodan vallitessa maassamme. Vihollisen lentokoneet levittävät tulta ja tuhoa
kaikkialla, joten täysin turvallista ja rauhallista paikkakuntaa ei ole toistaiseksi
maassamme. Mutta eduskunnan työ ja koossaolo parlamentaarisessa maassa on
niin tärkeä, ettei mikään uhka saa estää sen toimintaa. Lausun sentähden Teidät,
arvoisat eduskunnan jäsenet, tervetulleiksi vastuunalaiseen tehtäväänne.
Minulla oli eilen tilaisuus, julistaessani edelliset valtiopäivät päättyneiksi,
kosketella ulko- ja sisäpoliittista tilannetta. Tässä avajaistilaisuudessa sen sijaan
on asianmukaisempaa luoda katseet tulevaisuuden tehtäviin. Eduskunnan työn
kannalta emme voi nyt suunnitella uusia varoja kysyviä uudistuksia. Kun talo
palaa, niin täytyy kaikki voimat kiinnittää sammutustyöhön. Ja kun asekuntoiset miehet ovat rajoillamme hyökkäävää vihollista vastassa, niin kotirintaman
on hoidettava ei ainoastaan kotoiset askareet, vaan myös pidettävä yhteisvoimin
huolta rintamalla olevien tarpeista.
Te, arvoisat eduskunnan jäsenet, kuulutte tähän rintamantakaiseen huoltoväkeen, jonka tulee tuntea, mitä nykyhetki meiltä vaatii. Me olemme joutuneet
elämämme suurimpaan kamppailuun, jossa on kysymys maamme ja kansamme
tulevaisuudesta, sen vapaudesta tai orjuudesta.
Mutta orjan iestä ei tämä kansa ole koskaan kantanut ja sen tähden se ponnistaa nytkin voimansa elääkseen. Ja miesten rinnalla kantavat maamme naiset
nykyään kaksinkertaista taakkaa. Eivät ainoastaan lotat, jotka ovat kiitettävällä alttiudella koko itsenäisyytemme ajan olleet puolustusvoimiemme tukena, ole
nyt avustustyössä, vaan myös ne lukemattomat muihin järjestöihin kuuluvat ja
niiden ulkopuolella olevat naiset, jotka kotona uurastavat ja pitävät siellä elämää
yllä sekä kasvattavat uutta sukupolvea. Ja kaiken lisäksi jakavat he asuntonsa,
surunsa ja ilonsa sen siirtoväen kanssa, jonka on täytynyt vihollista paeten jättää kotinsa. Naisiltamme ennen kaikkea vaatii isänmaa nyt Martan toimeliaisuutta ja Marian sydäntä.
Mutta tuo sama henki tulisi meidän saada säilymään koko kansassamme senkin jälkeen kun tämä koettelemuksen aika saadaan sivuutetuksi. Silloin on alettava uusi rakennustyö sodan tuhoamilla raunioilla. Siinä työssä me tarvitsemme
kaikki voimat. Mutta ennenkaikkea tulisi meidän säilyttää se kansallinen yhteistunto ja rakentava yhteiskunnallinen mieli, joka nyt vaaran hetkellä on voimanamme. Rohkaiskoon meitä näissä koettelemuksissa tietoisuus siitä, että jos
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me jaksamme pysyä uskollisina itsellemme ja seisoa edelleen rinta rinnan vieressä omaa kehitystämme ja toimeentuloamme suojaamassa, niin saamme olla varmat, ettei mikään alemmalla sivistystasolla oleva kansa voi meitä kukistaa. Mutta sitä emme saa unohtaa, että kuta pienempi kansa, sitä suurempi siveellinen kunto ja kansallinen yhteistunto tarvitaan olemassaolon taistelussa. Se
velvoittaa meitä suomalaisia äärimmäiseen valppauteen, kun tiedämme kuinka
suuren kansan johtomiehet sokeine joukkoineen ovat meitä vastassa.
Uskallan luottaa siihen, että samat periaatteet, jotka olivat työnne johtotähtenä edellisillä valtiopäivillä, pysyvät edelleen oppainanne.
Tässä avajaistilaisuudessa annetaan eduskunnalle 6 hallituksen esitystä. Ne
aiheutuvat nykyisestä tilanteesta. Aikakauden tarpeet määrittelevät tehtävämme. Mutta on tärkeätä, että oikeusvaltiossa kaikki poikkeuksetkin tapahtuvat
laillisin muodoin. Täten, ja ainoastaan täten, voi kansassa säilyä luottamus valtioon ja sen koossa pitävään voimaan.
Siinä vakaassa luottamuksessa, että yhteistä kotiamme rakentavat voimat elähyttävät työtänne, julistan vuoden 1940 valtiopäivät avatuiksi.

Tasavallan Presidentin puheen ruotsinnos oli näin kuuluva:
Representanter för Finlands folk!
För första gången under vårt lands självständighetstid begynner riksdagen sitt
arbete vid rådande krig i landet. Fiendens ﬂygmaskiner sprida eld och förödelse
allestädes, vadan någon fullt trygg och fredlig ort tillsvidare ej ﬁnnes i vårt land.
Men riksdagens arbete och sammankommande i ett parlamentariskt land är av
sådan vikt, att intet hot får hindra dess verksamhet. Jag hälsar därför Eder, ärade
riksdagsmän, välkomna till Edert ansvarsdryga värv.
Jag var i går, då jag förklarade den föregående riksdagen avslutad, i tillfälle att beröra det yttre- och inrepolitiska läget. Vid detta öppningstillfälle är det
däremot ändamålsenligare att rikta blicken mot framtida uppgifter. Med avseende å riksdagsarbetet kunna vi nu ej planlägga några nya reformer, som kräva
medel. När ett hus brinner, måste alla krafter koncentreras på släckningsarbetet.
Och då de vapenföra männen mota ﬁendens anfall vid våra gränser, bör hemfronten ej blott sköta hemsysslorna, utan ock med samfällda krafter draga försorg om deras behov, som stå vid fronten.
Ni, ärade riksdagsmän, hören till dem som draga försorg om vårdsverksamheten bortom fronten, vilka böra känna till stundens krav i detta nu. Vi hava invecklats i vårt livs största kamp, där det är fråga om vårt lands och folks framtid, dess frihet eller träldom.
Men trälens ok har detta folk aldrig burit och därför anspänner det också nu
sina krafter för att få leva. Och jämsides med männen bära kvinnorna i vårt land
för närvarande dubbel börda. Icke blott lottorna, vilka med berömvärd redobogenhet under hela vår självständighetstid givit vår försvarsmakt sitt stöd, utföra
nu biståndsarbete, utan även de oräkneliga till andra organisationer anslutna och
utanför dessa stående kvinnor, vilka streta hemma och där hålla livet uppe samt
fostra upp ett nytt släktled. Och till råga på allt dela de sina bostäder, sina sorger och fröjder med de evakuerade, vilka nödgats ﬂy för ﬁenden och lämna sina
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hem. Av våra kvinnor fordrar fosterlandet nu framförallt en Martas företagsamhet och en Marias hjärta.
Men denna samma anda borde vi få bevarad hos hela vårt folk jämväl efter
det denna prövningens tid blivit överstånden. Då skall återbyggnadsarbetet å
ruinerna efter krigets förödelse taga vid. Vid detta arbete erfordras alla krafter.
Men framförallt borde vi bevara den nationella samkänsla och det uppbyggande
sociala sinnelag, som nu i farans stund är vår styrka. Måtte vi i dessa prövningar
livas av insikten därom, att, om vi mäkta förbli trogna mot oss själva och alltfort
stå sida vid sida till värn för vår utveckling och utkomst, så kunna vi vara säkra, att intet på en lägre kulturnivå stående folk kan underkuva oss. Men det må
vi ej förglömma, att ju mindre ett folk är, desto större moralisk spänst och nationell samkänsla erfordras i kampen för tillvaron. Då vi veta, huru talrikt det folk
är, vars styresmän med deras förblindade skaror vi hava mot oss, förpliktas vi
ﬁnnar till den yttersta vaksamhet.
Jag vågar hysa den tillförsikt, att samma grundsatser, som varit ledstjärnan i
Edert arbete under föregående riksdag, förbli framgent Edra vägvisare.
Vid detta öppningstillfälle föreläggas riksdagen 6 regeringspropositioner. De
föranledas av det nu rådande läget. Tidsskedets behov äro bestämmande för vårt
arbete. Men det är av vikt, att i en rättsstat även alla undantag iklädas laga form.
Sålunda, och endast sålunda kan tilliten till staten och dess sammanhållande
kraft hos folket bevaras.
I den fasta tillförsikt, att Edert arbete skall besjälas av de uppbyggande krafter,
som skapa vårt gemensamma hem, förklarar jag 1940 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Huolestunein mielin kokoontui eduskunta uudessa kokoonpanossaan viime syksynä ensimmäisille valtiopäiville. Alottaessaan nyt toisia valtiopäiviään on tapausten vinha kulku osoittanut huolestumiseen olleen syytä, sillä jo kaksi kuukautta on sodan liekit leimunneet maassamme. Idän vanha vainolainen on riistänyt meiltä rauhan ja pakottanut meidät puolustamaan kalleinta omaisuuttamme,
vapauttamme. Me nykypolven suomalaiset olemme saaneet nähdä maamme saavuttavan itsenäisyytensä. Se oli elämämme suurin hetki ja pidimme syystä itseämme onnellisina eläessämme tämän rakkaimman toiveemme toteuttamisen hetkenä. Sen jälkeen olemme yli kahden vuosikymmenen olleet mukana, kun maata on rakennettu ja kansamme on kasvanut rinnan suurta itsehillintää ja tarmoa
vaativien tehtävien kera. Hartaasti olemme halunneet rauhallisen työkauden jatkuvan meidän jälkeemmekin. Toisin kuitenkin on käynyt. Aiheettomasti on rauhamme rikottu ja vapautemme uhattu. Kovat ajat ovat koittaneet ja perinpohjin mullistaneet olomme. Lohtuna meille on kuitenkin se ihmeellinen kokemus,
minkä olemme nähneet toteutuneena, nimittäin kansan suuren yksimielisyyden
ja herpaantumattoman sankaruuden kotimaan puolustamiskysymyksessä. Kaikki on saanut meille yhtäkkiä uudet arvot. Isänmaan puolustamisesta on tullut se
asia, johon kaikki keskittyy, joka kaikki kansalaiset yhdistää. Emme milloinkaan
ole saaneet niin voimakkaasti tuntea, miten sanaan ”vapaus” huipeutuu ihmiselä- 177 -
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män kaikki perusarvot. Pohjolan asukkaalle se on yhtä tärkeätä kuin valo ja puhdas ilma. Me uhraamme itsenäisyytemme ja vapautemme hyväksi kaiken, sillä
ilman sitä emme voi elää. Suomen kansa luottaa vakaasti siihen, että oikeus ja rehellisyys perii voiton. Taistelumme on myös inhimillisen kulttuurin vapaustaistelua. Sen vuoksi maailman sivistyskansat sitä kannattavat. Suomen parlamentti
luottaa lujasti vapaustaistelumme onnelliseen tulokseen ja Suomen suureen tulevaisuuteen. Tämä luottamus on oleva uuden työkautemme kannustimena.
Eduskunta tulee hyvässä yhteistyössä hallituksen kanssa tekemään parhaansa, jotta maamme oikea asia voittaa ja jälleen pääsemme sodan melskeistä rauhan töin rakentamaan synnyinmaatamme. Nämä toiveet elähdyttävät koko Suomen kansaa samoinkuin eduskuntaakin, jonka puolesta minulla on kunnia tervehtää Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som på
ﬁnska yttrade:
Republikens ärade Herr President!
Med bekymrade sinnen samlades i höstas riksdagen i sin nya sammansättning
till sin första riksdag. När den nu börjar sin andra riksdag, har händelsernas
svindlande utveckling ådagalagt, att vi hade skäl för våra bekymmer, ty sedan
två månader har krigets brand redan lågat i vårt land. Vår gamle ﬁende i öster
har berövat oss vår fred och tvingat oss att försvara det dyrbaraste vi äga, vår
frihet.
Vi, den nuvarande generationens ﬁnnar, ha fått uppleva, att vårt land blev
självständigt. Detta var vårt livs stora ögonblick, och med skäl voro vi lyckliga över att få uppleva den stund, då denna vår käraste förhoppning gick i uppfyllelse. Därefter ha vi i mer än två årtionden fått vara med, då vårt land byggts
upp och vårt folk utvecklats i jämbredd med de uppgifter, som förelagts oss och
som av oss krävt stor energi och förmåga till självstyrelse. Ivrigt ha vi önskat,
att denna fredliga arbetsperiod även skulle få fortsätta efter oss. Annorlunda har
det dock gått. Utan orsak har vår fred störts och vår frihet hotats. Hårda tider ha
brutit in och helt vänt upp och ned på våra förhållanden. En tröst är oss dock den
underbara erfarenhet, som det förunnats oss att göra, nämligen vårt folks stora
enighet och oförtröttliga hjältemod, när det gällt fosterlandets försvar. Allt har
för oss plötsligt fått en ny mening. Fosterlandets försvar har blivit den uppgift,
på vilken allt koncentrerats, som förenar alla medborgare. Vi ha aldrig någonsin
förr fått uppleva så starkt, att alla människolivets grundläggande värden förenas i det enda ordet frihet. För Nordens bebyggare är friheten lika väsentlig som
ljuset och den friska luften. För vår självständighet och vår frihet offra vi allt,
ty dem förutan kunna vi icke leva. Finlands folk litar med fast förtröstan på att
rätt och sanning skola segra. Vår strid är också en frihetskamp för den mänskliga kulturen; därför understödja världens kulturfolk oss i vår kamp. Finlands
parlament förlitar sig fast på att vår frihetskamp skall föras till ett lyckligt slut
och på en stor framtid för vårt land. Denna förtröstan skall utgöra en sporre för
vår nya arbetsperiod.
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Riksdagen kommer att i gott samarbete med regeringen göra sitt bästa för att
vårt lands rättvisa sak skall föras till seger och för att vi sedan efter krigets larm
må kunna i fredligt arbete återuppbygga vårt fosterland. Dessa förhoppningar besjäla hela Finlands folk, liksom också dess riksdag, på vars vägnar jag har
äran hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1941
presidentti Ryti – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 3 februari 1941
president Ryti – talman Hakkila

Suomen kansan edustajat!
Lyhyen väliajan jälkeen olette Te jälleen saapuneet tärkeätä ja vastuunalaista
tehtäväänne täyttämään. Nykyinen eduskunta kokoontui vaalikautensa ensimmäisille valtiopäiville syyskuun alussa 1939 samanaikaisesti kuin eurooppalainen suurvaltasota puhkesi. Kun se aloitti toiset valtiopäivänsä helmikuun alussa 1940, oli omakin maamme sodassa, ankarassa kamppailussa elämästä ja kuolemasta. Nyt, kun eduskunta kokoontuu vaalikautensa kolmansille ja viimeisille varsinaisille valtiopäiville, on tosin isänmaamme jälleen saavuttanut rauhan,
mutta eurooppalainen sota, jota käydään melkein kaikilla maailman merillä ja
laajoilla maa-alueilla Euroopan ulkopuolellakin, jatkuu täydellä voimalla. Se uhkaa vetää piiriinsä yhä uusia maita ja laajentua todelliseksi maailmansodaksi,
johon myös Amerikan ja Aasian suurvallat välittömästi ottaisivat osaa. Näitten
olosuhteitten vuoksi nykyinen eduskunta on joutunut tähänastisena toimikautenaan omistamaan työnsä ja voimansa melkein yksinomaan sotien maallemme
nostamien kysymysten käsittelyyn ja lainsäädännölliseen ratkaisuun sekä oman
sotamme seurausten järjestelyyn.
Viimeisinä kuukausina on kansainvälinen asema Pohjolassa näyttänyt vakaantuneemmalta kuin edeltäneenä aikana. Mutta kukaan ei voi varmuudella
sanoa, ovatko sodan raivoavat aallot lopullisesti kääntyneet pois rajoiltamme
kuten itse hartaasti toivomme. Vilpittöminkään puolueettomuus- ja rauhantahto ei yksin riitä suojaamaan pientä kansaa, joka maantieteellisen asemansa takia tai muusta syystä nykyisissä olosuhteissa joutuu vastakkaisten etujen polttopisteeseen. Riippumattomuudestaan ja sekä sisäisestä että ulkonaisesta itsemääräämisoikeudestaan kiinnipitävän kansan täytyy sen tähden alati kaikkien mahdollisuuksien varalta olla valmiina puolustamaan näitä korkeimpia arvojaan.
Tämä pakollinen varuillaan olo sitoo sekä ihmisvoimia että aineellisia varoja, joita tärkeästi tarvittaisiin tuottavassa rakennustyössä. Merisaarrot ja sotaakäyvien harjoittama puolueettomienkin maiden välisen kaupan valvonta tuottaa
huomattavia vaikeuksia meille, jotka olemme poikkeuksellisen suuressa määrässä riippuvaisia ulkomaankaupastamme, ja aiheuttaa vakavia pulmia kansanhuollollemme. Lukuisat oman sotamme nostattamat kysymykset, kuten erilaisia korvauksia, pika-asutuksen joustavaa toimeenpanoa, monihaaraista jälleenrakennustyötä ja tuotannon kohottamista koskevat kysymykset sekä niiden valtiolle ja kansantaloudelle aiheuttamat rasitukset vaativat edelleen valtiomahtien monipuolista puuttumista asioihin. Näin ollen on selvää, että sodista johtuvat
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ongelmat ja niiden vaatimat toimenpiteet tulevat alkavillakin valtiopäivillä eri
muodoissa ja eri yhteyksissä täyttämään eduskunnan päiväjärjestykset ja antamaan sille ja sen valiokunnille runsaasti työtä.
Edellisiltä valtiopäiviltä näille valtiopäiville siirtyneiden suhteellisen harvalukuisten asiain joukossakin ovat kaikista tärkeimmät tämänlaatuisia. Sellaisia
ovat erityisesti esitykset laiksi talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa sekä laiksi väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta, ynnä esitys laiksi valtion polttoainevarastosta. Näiden esitysten tarkoituksena on saada aikaan kestävä lainsäädännöllinen pohja kansanhuollon mahdollisimman tyydyttävää turvaamista tavoiteltaessa. Elintarvikkeiden ja muiden välttämättömyystavaroiden tuotannon lisääminen ja saannin vakaannuttaminen, niiden jakelun tasapuolinen hoitaminen ja hintojen pitäminen oikeudenja kohtuudenmukaisina, sekä keinottelun estäminen ja talouselämän tarkoituksenmukainen ohjaaminen tulevat varmaan antamaan eduskunnallekin runsaasti
työtä. Kysymykset valtiotaloutemme, rahataloutemme ja koko kansantaloutemme pitämisestä turvallisilla raiteilla tulevat niinikään olemaan keskeisiä.
Näistä sotatilan aiheuttamista tehtävistä huolimatta me voimme kumminkin
toivoa, että jo tällä valtiopäiväkaudella saamme entistä enemmän suuntautua
tulevaisuuteen ja omistautua näitten tämän hetken ongelmien yli rauhan töihin, joitten tarkoituksena ei ole vain hävitetyn uudelleen rakentaminen ja sodassa menetetyn korvaaminen ankaralla työllä, vaan kasvavassa mitassa myös
maamme ja yhteiskuntamme kehittäminen edelleen, edellytyksien luomiseksi
yhä suuremmalle hyvinvoinnille, oikeudenmukaisuudelle ja sosiaaliselle turvallisuudelle.
Me olemme myös löytäneet avaimen tähän kehitykseen ja tien, jota meidän
on kulkeminen. Kirkastunut käsitys kaikkien kansamme jäsenten ehdottomasta kohtalonyhteydestä, kuulukootpa he mihin luokkaan, ammattiin tai kieliryhmään tahansa, ja tämän kohtalonyhteyden vaatimasta elävästä yhteisvastuun ja
yhteenkuuluvaisuuden hengestä on avaimena, ja tähän käsitykseen nojautuva ja
sen ohjaama työ, itsekuri ja uhrivalmius on tie, joka vie päämäärään.
Me olemme nähneet, mihin yli-inhimillisiin ponnistuksiin ja uskomattomiin
saavutuksiin pienikin kansa sodassa, taistellessaan oikean asian puolesta, puolustaessaan isänmaataan ja olemassaoloaan, näiden tunnusten merkeissä saattaa
pystyä. Meillä on täysi syy uskoa, että se, mikä on mahdollista sodassa, on onnistuva myös rauhanajan rakennustyössä. Siinäkin täytyy kansakunnan osata
keskittää henkinen, fyysillinen ja taloudellinen voimansa asettamiensa rakentavien päämäärien toteuttamiseen yhtä tehokkaasti kuin ne sodan aikana keskitetään kansan itsenäisyyden ja elämän suojelemiseen. Ja tällainen ponnistelu tuottaa varmaan sekä henkisellä että aineellisella alalla tuloksia, joista tuskin rohkenemme ennakolta uneksiakaan.
Tämä usko antaa meille rohkeutta, voimia ja luottamusta tulevaisuuteen painiskellessamme nykyisissä vaikeuksissamme ja kiihkeästi odottaessamme sitä hetkeä, jolloin maailmaan jälleen on palannut yleinen rauha ja turvallisuudentila, niin että kansat – me niiden joukossa – voivat koko tarmonsa ja iskuvoimansa kohdistaa myönteiseen rakennustyöhön ja toinen toisensa tukemiseen
siinä. Menestyksen saavuttamiseen vaaditaan kumminkin, että kaikkia kansa- 181 -
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laisia elähdyttävä isänmaanrakkaus on ehdoton ja tinkimätön, ja että varauksetta tunnustetaan yhteinen vastuu maan ja kansan kohtalosta ja velvollisuus uhrauksiin sen puolesta.
Jokaiselta vaaditaan paljon itsensä kieltämistä, oman minän syrjäyttämistä
ja ryhmäetujen unohtamista, vaaditaan luopumista vanhentuneista uskomuksista ja ennakkoluuloista, suurta kärsivällisyyttä ja itsehillintää sekä kunnioitusta
ja ymmärtämystä toisten rehellisille pyrkimyksille ja heidän vakaumukselleen.
Suomen kansa on koettelemuksissaan henkisesti kasvanut tälle korkealle tasolle, ja eduskunta on edellisillä valtiopäivillä oikealla tavalla tulkinnut tätä Suomen kansan mielialaa ja edustanut sitä. Uskon, että eduskunta näillä valtiopäivillä käy työhönsä samoissa merkeissä ja että sen toiminta edelleen tulee olemaan onneksi isänmaalle ja tyydytykseksi sille itselleen.
Julistan vuoden 1941 valtiopäivät avatuiksi toivoen sydämestäni menestystä
eduskunnan työlle, jonka aloitamme ja lopetamme rukoilemalla sille Korkeimman siunausta.
Representanter för Finlands folk!
Efter en kort mellantid hava Ni åter anlänt för att fylla Edra viktiga och ansvarsfulla uppgifter. Den nuvarande riksdagen samlades till den första sessionen under sin mandattid i början av september 1939 vid samma tid som det europeiska
storkriget utbröt. När den andra sessionen öppnades i början av februari 1940 befann sig även vårt eget land i krig, i en hård kamp på liv och död. Nu, när riksdagen samlas till sin tredje och sista ordinarie session under denna mandattid, har
vårt fosterland visserligen återfått freden, men det europeiska kriget, som rasar
på nästan alla världens hav och över vidsträckta landområden även utanför Europa, fortsätter med full styrka. Det hotar att draga in allt ﬂera stater inom sin krets
och utvidga sig till ett verkligt världskrig, i vilket även Amerikas och Asiens
stormakter direkt skulle deltaga. På grund av dessa förhållanden har den nuvarande riksdagen under sin verksamhetsperiod hittills kommit att ägna sitt arbete
och sina krafter nästan uteslutande åt behandlingen av de frågor krigen förorsakat vårt land, samt åt reglerandet av vårt eget krigs följder.
Under de senaste månaderna har den internationella situationen i Norden förefallit mera stabil än under den föregående tiden. Men ingen kan med säkerhet
säga, om krigets vreda vågor deﬁnitivt ha rullat bort från våra gränser, såsom
vi själva innerligt hoppas. Den uppriktigaste vilja till neutralitet och fred erbjuder inte ensam ett tillräckligt skydd, i fall ett litet folk på grund av sitt geograﬁska läge eller andra orsaker under nuvarande förhållanden råkar komma i brännpunkten av stridiga livsintressen. Ett folk, som vill hålla fast vid sin oavhängighet och sin såväl inre som yttre självbestämmelserätt, måste därför för alla eventualiteter ständigt vara berett att försvara dessa sina högsta värden.
Denna tvungna beredskapbinder såväl människokrafter som materiella medel, vilka i hög grad skulle behövas i det produktiva byggnadsarbetet. Blockaderna till sjöss och den kontroll som de krigförande makterna utöva även på
den neutrala handeln förorsaka avsevärda svårigheter för oss, som i exceptionellt hög grad äro beroende av vår utrikeshandel, och skapa allvarliga problem
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för vår folkförsörjning. Talrika frågor, vilka vårt krig framkallat, såsom olika ersättningar, ett smidigt verkställande av snabbkolonisationen, det mångförgrenade
återuppbyggnadsarbetet och höjandet av produktionen, samt de bördor staten och
folkhushållningen härvid åsamkas, kräva ett mångsidigt ingripande från statsmaktens sida. Under sådana omständigheter är det klart, att de problem, som härleda sig ur kriget och de åtgärder som de påkalla i olika former och sammanhang,
komma att fylla dagordningarna även för den session, som nu vidtager, samt giva riksdagen och dess utskott ett drygt arbete.
De allra viktigaste av de relativt fåtaliga ärenden, som hänskjutits till denna session från de föregående, äro även av denna art. Sådana äro särskilt propositionerna till lag om reglering av det ekonomiska livet under undantagsförhållanden, samt till lag om bestraffande av brott, som äventyra folkets utkomst,
och propositionen till lag om statens bränsleförråd. Avsikten med dessa propositioner är att på lagstiftningsväg åstadkomma en hållbar grund för strävan att
trygga folkförsörjningen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Mycket arbete kommer riksdagen säkert att beredas av frågorna om höjandet av produktionen av livsmedel och andra nödvändighetsartiklar, om stabiliserandet av tillgången och en jämn fördelning av dessa förnödenheter, om en rättvis och skälig prissättning, om förhindrande av spekulation och om en ändamålsenlig ledning av det ekonomiska livet. Frågorna om huru vår statsekonomi, penningväsen och hela folkhushållningen skall ledas i trygga spår komma likaledes att intaga en central ställning.
Trots dessa av krigstillståndet förorsakade uppgifter kunna vi likväl hoppas,
att redan under denna riksdagssession i högre grad än tidigare taga sikte på
framtiden och vid sidan av dessa aktuella problem ägna oss åt fredens arbeten,
vilkas ändamål icke blott är att återuppbygga och genom strängt arbete ersätta krigets förluster, utan även att i växande utsträckning utveckla vårt land och
vårt samhälle, samt skapa förutsättningar för ett större välstånd, rättvisa och social trygghet.
Vi ha även funnit nyckeln till denna utveckling och den väg som vi ha att gå.
Den klarnade insikten om obetingad ödesgemenskap för alla medborgare, oberoende av vilken klass, yrke eller språkgrupp de tillhöra, samt den levande känsla av gemensamt ansvar och samhörighetsanda, som härvid kräves, utgör denna
nyckel, och det arbete, den självdisciplin och offerberedskap, som stöder sig på
och ledes av denna insikt, är vägen som för till målet.
Vi ha sett vilka övermänskliga ansträngningar och otroliga prestationer även
ett litet folk, som kämpar för en rättvis sak, som försvarar sitt fosterland och sin
existens, i dessa tecken är mäktigt. Vi äro fullt berättigade att tro, att det som är
möjligt i krig även skall lyckas i det fredliga uppbyggnadsarbetet. Även därvid
måste nationen kunna koncentrera sin andliga, fysiska och ekonomiska kraft på
att förverkliga de uppbyggande mål det ställt sig, lika effektivt, som dessa krafter under kriget koncentrerades på att bevara folkets liv och självständighet. Och
dylika strävanden föra säkert såväl på det andliga som på det materiella området
till resultat, om vilka vi på förhand knappast ens våga drömma.
Denna tro ger oss mod, krafter och förtroende för framtiden medan vi brottas med våra nuvarande svårigheter och ivrigt vänta på den stund, när en allmän
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fred och trygghet åter har inträtt i världen, så att de olika folken – och vi bland
dem – kunna inrikta hela sin energi och slagkraft på ett positivt uppbyggnadsarbete och stöda varandra däri. För att uppnå framgång fordras likväl, att den
fosterlandskärlek, som livar alla medborgare, är ovillkorlig och obetingad, samt
att det gemensamma ansvaret för landets och folkets öden och plikten att göra
uppoffringar för dess skull utan förbehåll erkännas.
Det krävs av var och en att han skall förneka sig själv i mycket, ställa sitt eget
jag åt sidan, glömma gruppintressena och frångå föråldrade föreställningar och
fördomar, det fordras stort tålamod, självbehärskning samt aktning och förståelse för andras ärliga strävanden och övertygelse. Under sina prövningar har
Finlands folk andligen vuxit upp till detta högre plan, och under sina föregående
sessioner har riksdagen på ett riktigt sätt tolkat och företrätt dessa opinioner inom Finlands folk. Jag tror, att riksdagen under denna session går till sitt arbete i
samma tecken, samt att dess verksamhet fortfarande kommer att medföra lycka
för fosterlandet och tillfredsställelse för den själv.
Jag förklarar 1941 års riksdag öppnad och tillönskar den av hjärtat framgång
i sitt arbete, vilket vi börja och sluta genom att bedja om den Högstes välsignelse.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunta on kokoontunut uusille valtiopäiville jatkamaan niiden asioiden käsittelyä, jotka jäivät kesken edellisellä työkaudella sekä suorittamaan niitä tehtäviä, jotka uusina ja välttämättöminä tulevat ratkaistaviksemme. Tehtävät eivät
nykyisissä oloissa ole helppoja eikä ratkaisut aina vaivattomasti löydettävissä.
Tästä me olemme ja meidän tulee olla tietoisia, sillä asioiden oma paino ja ajan
vakavuus lyövät leimansa työhömme. Meidän raskas ja samalla kunniakas velvollisuutemme on niin palvella kansaa tällä omalla työsarallamme, että voimme itse olla tyytyväisiä työmme tuloksiin ja vakuuttuneita siitä, että ainoastaan
maan yleisetu on ohjannut ratkaisujamme. Me olemme kansanvaltaisen maan ja
vapaan kansan valitsemia edustajia, joiden on historiallisena aikana suoritettava
työnsä arvokkuudella, ymmärtämyksellä ja sydämen lämmöllä. Meidän on saatava työllemme valitsijaimme, se on koko kansan hyväksyminen, mutta sen on
myös kestettävä tulevien sukupolvien arvostelu ja saatava myöskin niiden tunnustus. Vasta siten sen suoritettuamme olemme oikein täyttäneet tehtävämme ja
ansainneet kansan luottamuksen ja kiitollisuuden.
Maamme on sankarillisesti puolustanut itsenäisyyttään ja kestänyt uljaasti
vapaustaistelumme kaikki vaivat ja vaikeudet. Se kuuluu historiamme kauneimpiin tapahtumiin ja osoittaa, että nykyajan suomalaiset ovat esi-isiensä arvoisia.
Meidän on kuitenkin muistettava, että esivanhempamme eivät ainoastaan kyenneet sodan töihin, vaan he kruunasivat ne vielä sankarillisemmalla rauhanajan valtaisella rakennustyöllään. Meidän on nyt vuorostamme kyettävä myöskin vastaavaan rakennustyöhön, sillä muuten jää työmme puolinaiseksi. Maamme tulevaisuus riippuu juuri siitä, miten me selviydymme rauhanrintaman meille asettamista suurista velvoituksista. Olemme siirtyneet uuteen paljon merkit- 184 -
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sevään vaiheeseen, joka kysyy meiltä jatkuvasti voimia, taitoa ja kykyä. Emme saa hetkeksikään unohtaa sitä tosiasiaa, että mikään valtakunta ei säännöllistenkään olojen vallitessa saa koskaan laiminlyödä olemassaolonsa kaikinpuolista lujittamista. Pienelle maalle on valveutuminen elinehto ja nykyinen poikkeuksellinen tilanne panee rauhankin aikana kansan siveellisen selkärangan kovalle koetukselle. Elimistö on säilytettävä terveenä, jotta vahingolliset aineet eivät saa tilaisuutta sen jäytämiseen. Olemme viime vuosien aikana nähneet, miten monessa maassa edesvastuuttomat ihmiset ovat ryhtyneet omaa isänmaataan vahingoittavaan toimintaan. Epävakaat olot ja taloudellisen elämän vaikeudet antavat mahdollisuuden harjoittaa tällaistakin halveksittavaa työtä. Meidän
kansanvaltamme on kuitenkin osoittautunut lujaksi, elinkelpoiseksi ja terveeksi.
Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että valistuneen kansamme kaikki kerrokset yhtä hyvin rauhan kuin sodankin aikana ymmärtävät, että ainoastaan me
itse ja omin voimin kykenemme luomaan nykyisyyden rajoissa elämämme kestävälle pohjalle. Samalla meitä elähdyttää luja luottamus siihen, että rauhan palattua maanosaamme Suomen kansa työllään rakentaa tämän maan onnelliseksi kodiksi tuleville sukupolville.
Avauspuheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti, lausuitte, että on huolehdittava siitä, että elintarvike- ja välttämättömyystavaroiden tuotantoa on lisättävä, näiden tarvikkeiden jakelu hoidettava tasapuolisesti, hinnat pidettävä oikeuden- ja kohtuudenmukaisina sekä keinottelu estettävä. Kiinnitettyänne huomiota valtiotaloutemme ja koko kansantaloutemme pitämiseen turvallisella raiteella
katsotte nykyolojen rakennustyön ohella jo näillä valtiopäivillä mahdollisuuksia
olevan suuntautua myös tulevaisuuteen, maan rakentamiseen ja yhteiskuntamme edelleen kehittämiseen. Olen varma siitä, että eduskunta yhtyy lausumiinne ajatuksiin. Eduskunta tulee keskittymään kaikella tarmollaan ajankohtaisten
kysymysten tunnolliseen ratkaisuun. Kansa odottaa, että jokainen yksilö ja ryhmä täyttää velvollisuutensa. Itsekkyyden on väistyttävä yleisedun tieltä ja ajan
ankaruus velvoittaa huolehtimaan siitä, että rakentavat voimat pääsevät määräämään, kun on kysymys kansan onnesta ja maan tulevaisuudesta. Eduskunta
tulee uudella työkaudellaan vilpittömästi harrastamaan hyvää yhteistyötä hallituksen kanssa. Toivomme hartaasti, että meidän kaikkien rehellinen toimintamme menestyy. Eduskunnan puolesta tervehdin Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, ja toivotan Teille onnea vastuunalaisten tehtävienne suorittamisessa.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som yttrade på
ﬁnska:
Republikens ärade Herr President!
Riksdagen har ånyo samlats för att fortsätta behandlingen av de ärenden, vilka
icke slutbehandlades under föregående arbetsperiod, samt för att fullgöra de nya
och oundgängligen nödvändiga uppgifter, som komma att föreläggas oss till avgörande. Uppgifterna äro icke under nuvarande förhållanden lätta, och avgörandena stå icke alltid att ﬁnna utan besvär. Härom äro vi och böra vi vara medvetna, ty ärendenas egen vikt och tidens allvar lägga sin prägel på vårt arbete. Det
är vår tunga och samtidigt ärofulla plikt att så tjäna vårt folk på detta vårt arbetsfält att vi själva kunna vara tillfreds med resultaten av vårt arbete och övertyga- 185 -
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de därom, att endast landets allmänna fördel varit ledande för våra avgöranden.
Vi äro representanter, utsedda av ett demokratiskt land och ett fritt folk, och under denna historiska tid böra vi utföra vårt arbete med auktoritet, förståelse och
hjärtats värme. Vi böra för vårt arbete förvärva oss våra valmäns, det vill säga
hela folkets godkännande, men detta vårt arbete bör även uthärda kommande generationers kritik och jämväl vinna deras erkännande. Först efter det vi så fyllt
vårt värv, ha vi riktigt fullgjort vår uppgift samt gjort oss förtjänta av folkets förtroende och tacksamhet.
Vårt land har hjältemodigt försvarat sin självständighet och med käckhet uthärdat alla mödor och svårigheter. Detta hör till de vackraste tilldragelserna i
vår historia och utvisar, att nutidens ﬁnnar äro sina förfäder värdiga. Vi måste
likväl minnas, att våra förfäder besutto förmåga icke blott till krigets värv, utan de krönte dessa med sitt ännu mer hjältemodiga uppbyggnadsarbete i fredstid. Nu måste även vi i vår tur besitta förmåga till ett motsvarande uppbyggnadsarbete, ty annars blir vårt arbete på hälft. Vårt lands framtid beror just på, huru vi fullgöra de stora förpliktelser fredsfronten ställer på oss. Vi ha inträtt i ett
nytt, mycket betydelsefullt skede, som av oss kräver styrka, skicklighet och förmåga. Vi få icke ens för ett ögonblick glömma det faktum, att intet rike ens under normala förhållanden någonsin får försumma att på alla vis befästa sin tillvaro. För ett litet land utgör vaksamheten ett livsvillkor, och det nuvarande exceptionella läget utsätter även under fredstid ett folks moraliska ryggrad för en
hård prövning. En sund samhällsorganism måste bevaras, på det att skadliga element icke skola få tillfälle att rubba densamma. Vi ha under de senaste åren sett,
huru i många länder ansvarslösa element hängivit sig åt en för det egna fosterlandet skadlig verksamhet. De osäkra förhållandena och svårigheterna inom det
ekonomiska livet ha skapat möjligheter att bedriva en dylik ovärdig verksamhet.
Vår demokrati har likväl visat sig hållbar, livsduglig och sund. Vi äro fullt medvetna om, att alla lager av vårt upplysta folk lika väl i fred som i krig inse, att endast vi själva med egna krafter förmå inom gränserna för det närvarande skapa
en hållfast grund för vår tillvaro. Samtidigt besjälas vi av en fast förtröstan på,
att Finlands folk, efter det fred återinträtt i vår världsdel, genom sitt arbete skall
av detta land uppbygga ett lyckligt hem för kommande släktled.
I Edert öppningstal yttrade Ni, Republikens Herr President, att försorg bör
dragas därom, att produktionen av livsmedel och förnödenhetsvaror ökas, att
fördelningen av dessa förnödenheter handhas opartiskt, att prisen överensstämma med rätt och billighet samt att spekulation förhindras. I det Ni fäst uppmärksamhet vid nödvändigheten av att trygga vår statliga ekonomi och hela vår folkhushållning, anser Ni, att vid sidan av det av de nuvarande förhållandena betingade uppbyggnadsarbetet redan vid denna riksdag möjligheter ﬁnnas för en inställning på framtiden, för ett uppbyggande av landet och en fortsatt utveckling
av vårt samhälle. Jag är förvissad om, att riksdagen förenar sig om de tankar Ni
uttalat. Riksdagen kommer att koncentrera all sin energi på att bringa de aktuella frågorna till en lycklig lösning. Folket väntar, att envar individ och grupp
fullgör sina skyldigheter. Själviskheten måste vika för det allmänna bästa, och
tidens allvar förpliktar till att sörja för, att de uppbyggande krafterna bliva de
bestämmande, då frågan gäller folkets lycka och landets framtid. Riksdagen
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kommer under den nya arbetsperioden att lojalt bedriva ett gott samarbete med
regeringen. Vi hoppas varmt, att allas vår redliga strävan skall krönas med framgång. På riksdagens vägnar hälsar jag Eder, Republikens Herr President, och
tillönskar Eder lycka vid fullgörandet av Edra ansvarsfulla värv.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1942
presidentti Ryti – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 3 februari 1942
president Ryti – talman Hakkila

Herra Puhemies,
Suomen kansan edustajat.
Lyhyen loman jälkeen olette Te taas saapuneet tärkeätä ja vastuunalaista tehtäväänne suorittamaan. Ensimmäisen kerran eduskunnan historiassa tapahtuu, että eduskunta kokoontuu samalla vaalikaudella neljänsille varsinaisille valtiopäiville. Lokakuun 31 päivänä 1941 edustajanvaalien siirtämisestä annetulla lailla on nimittäin säädetty, että edustajanvaalit, jotka valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n
l momentin mukaan olisivat vuonna 1942, toimitetaan säädetyssä järjestyksessä
vuonna 1944. Täten eduskunta jatkaa toimintaansa samoin valtuuksin ja samoin
edellytyksin kuin jos se olisi valittu vuoden 1944 vaaleihin saakka.
Nykyinen eduskunta on todellinen sotaeduskunta. Se kokoontui ensimmäisille valtiopäivilleen samanaikaisesti kuin eurooppalainen suurvaltasota puhkesi.
Osan kaikista tähänastisista valtiopäivistään se on työskennellyt oman maamme
ollessa sodassa ja kun se nyt aloittaa neljännet valtiopäivänsä, olemme edelleen
itse sodassa ja suurvaltasota on laajentunut maailmansodaksi, jonka vertaista ei
ennen ole nähty. Näin ollen on selvää, että suurin osa niistä asioista, jotka näillä
valtiopäivillä tulevat eduskunnan käsiteltäviksi, välittömästi tai välillisesti johtuvat sodasta tai sen seurausilmiöistä tai muodostuvat sisällöltään sodan vaatimusten mukaisiksi. En koskettele nyt lähemmin näitä asioita. Sen sijaan lienee
paikallaan lausua muutamia sanoja ulkopolitiikastamme.
Koko itsenäisyytemme ajan olemme ulkopolitiikassamme pyrkineet varmentamaan turvallisuuttamme rakentamalla ystävällisiä, luottamuksellisia suhteita kaikkiin kansoihin ja kehittämään hedelmällistä taloudellista ja sivistyksellistä vuorovaikutusta niiden kanssa. Emme ole muuta pyytäneet kuin saada rajojemme sisällä elää ja tehdä työtä rauhassa ja turvallisuudessa, kohottaaksemme kansamme yhä suurempaan henkiseen ja aineelliseen kukoistukseen. On
selvää, ettei meillä ole edellytyksiä eikä voimia sekaantua suuriin kansainvälisiin riitakysymyksiin. Näin ollen on luonnollista, että olemme tahtoneet pysyä
puolueettomina suurvaltojen välisissä ristiriidoissa. Liityimme Kansainliittoon,
josta toivoimme paljon, kuten muutkin pienet kansat, rauhallisen yhteistyön kehittämiseksi ja turvallisen oikeustilan luomiseksi kansojen keskuuteen. Vuonna
1935 suuntauduimme eduskunnan yksimielisen kannan mukaisesti pohjoismaiseen puolueettomuusryhmään.
Näissä ulkopoliittisissa pyrkimyksissämme ei menestys ole meitä seurannut
ja toiveissamme olemme pettyneet.
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Marraskuun 30 päivänä 1939 hyökkäsi Neuvostoliitto kimppuumme tarkoituksella vallata maamme ja tuhota kansamme. Se ryhtyi hyökkäykseensä ilman
vähintäkään meidän antamaamme aihetta, rikkoen kanssamme omasta aloitteestaan tekemänsä hyökkäämättömyyssopimuksen sekä muut sopimuksensa ja
sitoumuksensa. Pakotettuaan meidät, jotka jouduimme yksin taistelemaan suurvallan mahtavia sotavoimia vastaan, Moskovan pakkorauhaan, se yritti käsitellä maatamme vasallivaltionaan, harjoittaen meitä vastaan jatkuvaa uhkaus- ja
kiristyspolitiikkaa ja sekaantuen sisäisiin asioihimme. Kesäkuun lopussa 1941
se jälleen, jouduttuaan sotaan Saksan kanssa, hyökkäsi aseellisesti kimppuumme. Joulukuun 6 päivänä 1941 Iso-Britannia, joka oli tehnyt sotaliiton bolshevikien kanssa, Neuvostoliiton aloitteesta ja eduksi julisti dominioineen sodan
meitä vastaan, vetäen siten meidät uuteen ristiriitaan. Kansainliitto ei muodostunut siksi kansainvälisen oikeustilan luojaksi ja turvaksi, jota pienet kansat siitä olivat toivoneet, vaan epäonnistui pyrkimyksissään ja on asiallisesti lakannut toimimasta. Ensimmäisen huomattavan poliittisen ratkaisunsa se teki Ahvenanmaan kysymyksessä ja myös sen viimeinen merkityksellinen teko koski Suomea. Neuvostoliiton Suomea vastaan aloittaman hyökkäyksen yksimielinen tuomitseminen ja Neuvostoliiton sulkeminen pois Kansainliiton jäsenyydestä jäikin kuin sovittavaksi seppeleeksi sen poliittisten epäonnistumisten varjostamalle haudalle.
Pohjoismaiden yhteinen vilpitön puolueettomuustahto ei kyennyt turvaamaan
Pohjolan kansain säilymistä suursodan ulkopuolella, sillä sen tukena ei ollut riittävää, yksituumaista aseellista voimaa. Pohjola on näköjään sirpaleina.
Pienten kansojen asema on ensimmäisen maailmansodan jälkeen jatkuvasti
heikentynyt. Kansainvälinen oikeus, jolla valistuneen yleisen mielipiteen kannattamana ennen ensimmäistä maailmansotaa oli ollut huomattava arvovalta ja
jota vielä maailmansodan aikanakin yleensä kunnioitettiin ja noudatettiin, on
sen jälkeen yhä menettänyt merkitystään. Huolimatta sodan aikana annetuista lupauksista ei Versaillesin rauhassa kyetty luomaan turvallista kansainvälistä oikeustilaa eikä mitään tehokasta toimeenpanovaltaa kansainvälisen oikeuden tueksi. Yleinen mielipidekin on sen arvoon ja merkitykseen nähden tylsistynyt. Tähän on osaltaan vaikuttanut jo ensimmäisessä maailmansodassa tärkeäksi sota-aseeksi muodostunut ja sen jälkeen yhä kehittynyt propaganda. Sen avulla saadaan valistuneissakin maissa suuret kansanjoukot, joilla ei ole mahdollisuuksia eikä aikaa muodostaa itselleen perusteltuja mielipiteitä kansainvälisistä kysymyksistä, omaksumaan niistä käsitykset, jotka eivät vastaa koko totuutta, vaan perustuvat tarkoituksellisesti väritettyihin edellytyksiin. Samaan suuntaan vaikuttaa myöskin se, että kansainväliseen toimintaan nähden ei sovelleta
samoja moraalisia vaatimuksia, joita kansalaisten keskinäisissä suhteissa noudatetaan. Tunnuslause: oikein tai väärin, maani puolesta, on ilmaus tästä käsityskannasta. Rauhan aikana vallitsee valtioiden välisissä voima- ja etusuhteissa
määrätty tasapainotila. Sen särkymisen uhka vaikuttaa päättävästi väkivaltaisten menetelmien käyttämiseen. Mutta suurvaltojen joutuminen sotaan järkyttää tätä voimien tasapainoa ja antaa ulkopuolelle jääneelle, laajentumishaluiselle valtiolle tilaisuuden toteuttaa valtauspyrkimyksensä heikompiin maihin nähden. Tällaisissa olosuhteissa kansainvälinen oikeus ei ole muuta kuin viidakon
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oikeutta. Neuvostoliiton menettely Suomea, Baltian maita ja Rumaniaa kohtaan
on tässä suhteessa kuvaava esimerkki.
Myös rauhalliselle kansainväliselle tavarainvaihdolle niin tärkeä merien vapaus on sodan aikana osoittautunut vain tyhjäksi korulauseeksi. Merien vapaus
kuuluu vain niille, joilla on riittävän vahva sotalaivasto merenkulkuaan turvaamassa. Pienten puolueettomien maiden merenkulku ja kauppalaivat ovat kokonaan riippuvaisia sotaakäyvien merivaltojen mielivallasta. Talvisotamme jälkeisenä vaikeana aikana olemme mekin katkerasti saaneet tämän kokea.
Mikä sitten on kansamme tie tällaisissa olosuhteissa? Me emme voi paljoakaan nykyisiin valtaviin maailmantapahtumiin vaikuttaa, eikä meidän myöskään tarvitse ottaa vastuuta niistä. Mutta tällaisinakin aikoina kannamme vain
me itse täyden vastuun oman maamme kohtalosta. Me olemme viime vuosien
katkerista kokemuksista oppineet, että maailma on kylmempi ja kovempi kuin
rauhan aikana olimme uskoneet ja että kokonaisten kansojen käsitykset oikeasta ja väärästä voivat vaihdella sen mukaan mikä tilapäisesti katsotaan edulliseksi. Sen vuoksi meidän on säilytettävä päämme kylmänä, vältettävä tunne- ja toiveajattelua, rakennettava vain tosiasioille. Karttaen hetken laskelmointia meidän
on horjumatta seurattava oikeuden, kunnian ja rehellisyyden vaatimuksia. Vain
siten voimme pysyväisesti nauttia luottamusta ja arvonantoa muiden kansojen
taholta. Lähimpänä päämääränämme on viedä kansamme eheänä ja elinvoimaisena nykyisten myrskyjen läpi, hankkia sille pysyvä turvallisuus ja työrauha sekä luoda siten kestävä perusta sen onnelliselle tulevaisuudelle. Mutta me emme
voi odottaa, että joku toinen kansa hyvän hyvyyttään verellä ja uhrauksilla turvaisi meille kaiken tämän, meidän itse vain mukavalta aitiopaikalta seuratessamme koko ihmiskunnan järkyttävintä murhenäytelmää. Näiden meille kaikille yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on lähinnä Jumalaa luotettava
ensi sijassa itseemme ja omiin ponnistuksiimme. Ja itse meidän on kannettava
myös välttämättömät uhrit. Muut eivät niitä kanna, eikä kansa mitään saa ilmaiseksi. Tämä ei suinkaan saa merkitä sitä, että meidän olisi eristäydyttävä muista kansoista ja kuljettava yksin omia teitämme. Päinvastoin on vanha pyrkimyksemme rakentaa ystävällisiä suhteita kaikkiin kansoihin oikea ja me toivomme
sen kerran jälleen toteutuvan. Mutta nyt se on entisessä laajuudessa mahdotonta. Sitä tärkeämpää on, että taloudellisia, sivistyksellisiä ja muita suhteita ylläpidetään ja kehitetään siellä missä se näissäkin oloissa on mahdollista. Pyrkimystemme ja vaikeuksiemme syvällisempää ymmärtämistä ja myönteistä suhtautumista maahamme onkin ilahduttavan runsaasti esiintynyt. Erikoisella mielihyvällä on mainittava se myötämielisyys ja avuliaisuus, jota varsinkin Saksa sekä
Ruotsi, Tanska, Italia, Sveitsi ja Unkari ovat taloudellisella alalla meitä kohtaan
osoittaneet. Historian ja omien kokemustemme opetukset sekä maamme sijainti
erottavat valtioiden joukosta muutamia, joihin nähden suhteemme ovat kaikkia
muita tärkeämmät ja vaativat puoleltamme erikoista huomiota.
Historiamme aikana ei mikään vihollinen Venäjää lukuunottamatta koskaan
ole pyrkinyt sodalla valloittamaan maatamme. Venäjä on sitävastoin käynyt tässä tarkoituksessa meitä vastaan noin 25 sotaa, muutamat niistä kymmeniä vuosia kestäneitä raskaita sotakausia. Kokonaista kolme näistä sodista on joutunut
nykyisen sukupolven kannettavaksi. Vastaisuudessakaan meidän tuskin tarvitsee pelätä valloitusyrityksiä miltään muulta taholta.
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Talvisotamme oli meille puolustussotiemme kriitillisin vaihe. Yksin jääneinä, heikosti aseistettuina näytti asemamme melkein toivottomalta. Pelottomasti kävimme kumminkin epätasaiseen taisteluun. Tuhannet ja taas tuhannet parhaat miehemme menivät kuin uskonsoturien ylimaallisella valmiudella uhrikuolemaan kansansa ja isänmaansa puolesta. Heidän uhrinsa muodostui asiallemme valtavaksi voimanlähteeksi. Sen säteilyt tiivistivät kotirintamankin raudanlujaksi ja puhdistivat kansamme sielun, luoden lujan yhteisvastuun, keskinäisen avuliaisuuden ja epäitsekkään uhrivalmiuden hengen. Tämä talvisodan
henkinen perintö meidän on säilytettävä koskemattomana nykyisessäkin puolustustaistelussamme, jota Saksan ja sen liittolaisten rinnalla luottavaisin mielin
käymme hyökkäävää bolshevismia vastaan. Taistelu, jonka tavote meidän kohdaltamme on oman turvallisuutemme varmentaminen, on nyt käytävä voitolliseen päätökseen, sillä bolshevismi on edelleen suurin meitä ja koko Eurooppaa
uhkaava vaara. Viime aikoina on paljon puhuttu ulkoministeri Edenin ja pääministeri Stalinin välisestä Euroopan jakoa koskevasta neuvottelusta ja mahdollisesta sopimuksesta. Tämän neuvottelun tuloksesta ei käytettävissämme ole virallisia tietoja, mutta voimme viime vuosien kokemusten perusteella ilman erehtymisen vaaraa arvata Stalinin Suomea koskevat pyrkimykset. Hän tahtoo jatkaa siitä mihin hän Moskovan pakkorauhan kautta pääsi. Ja hänen sekä alueelliset että poliittiset tavotteensa silvotun Suomen suhteen tunnemme hyvin sotiemme väliseltä ajalta. Ulkoministeri Edenillä ei näytä olleen muistuttamista
Stalinin ohjelmaan. Kaavailut Euroopan asiain järjestämisestä osoittavat mihin
bolshevikit pyrkivät ja mihin Englanti muiden kustannuksella on valmis suostumaan. Muuta arvoa niillä ei olekaan, sillä ne eivät tule koskaan toteutumaan.
Tehokasta apua hyökkäyksen meitä kohdatessa voimme toivoa vain sellaisten
maiden taholta, joille Suomen itsenäisyyden säilyminen on todellinen tärkeä etu
ja jotka maantieteellisesti sijaitsevat niin, että voivat apua antaa. Tällaisia maita
ovat nykyään ensi sijassa Saksa ja Ruotsi.
Ruotsin kansa on meitä historiallisesti lähempänä kuin mikään muu kansa. Ruotsi–Suomen valtakunnan tasa-arvoisena osana meillä on ollut 650 vuoden aikana ruotsalaisten kanssa yhteiset vaiheet. Meillä on samanlaiset oikeusja yhteiskuntakäsitykset ja kulttuuriperinteet. Taloudellinen ja sivistyksellinen
vuorovaikutus on maittemme välillä aina ollut vilkas ja meitä yhdistävät toisiimme lukemattomat muut siteet. Itsenäisyytemme aikana Neuvostoliittoa vastaan käymissämme puolustussodissa ovat urhoolliset Ruotsin miehet vapaaehtoisina taistellen uudistaneet sen aseveljeyden, jolla on perinteet kaikista kansojemme yli seitsemän vuosisadan kuluessa käymistä sodista. Suomen taistelu idässä käsitetään yhä selvemmin koko Pohjolan puolustamiseksi, ja erityisesti Ruotsilla on pysyvä etu siitä, että Suomen puolustus kaikissa vaiheissa kestää. Suomelle taas on tärkeätä, että Ruotsi sekä sotilaallisesti että taloudellisesti on vahva. Näin ollen on luonnollista, että läheinen ystävyys ja luottamuksellinen yhteistyö vallitsee maittemme välillä. Me olemme kiitollisia siitä tuesta
ja avusta, jota Ruotsi viimeisinä kohtalokkaina vuosina on monissa muodoissa meille antanut.
Saksa taas on ainoa suurvalta, jolla itäänpäin on välittömästi valvottavana samat edut kuin meilläkin, oman turvallisuuden varjeleminen. Meidän itsenäisyy- 191 -
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temme säilymiseen on sillä elävä intressi, ja maantieteellisen asemansa vuoksi sillä on mahdollisuus tehokkaasti vaikuttaa meidänkin hyväksemme idässä.
Suomi on vuosisatojen aikana ollut Saksan kanssa läheisessä sivistyksellisessä
ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa. Sen mainehikkaat puolustusvoimat taistelevat uskollisina aseveljinämme imperialistista bolshevismia vastaan. Ystävälliset ja luottamukselliset suhteet Saksan ja Suomen välillä ovat näin ollen luonnolliset kaikissa oloissa. Niiden esteenä ei koskaan ole ollut se, että Saksan valtio- ja yhteiskuntajärjestys on ollut toisenlainen kuin meidän, eikä tämä seikka nytkään saa tällaiseksi esteeksi muodostua. Jokaisessa sivistysmaassa vallitsee sellainen valtio- ja yhteiskuntajärjestys, joka pohjautuu maan historiallisiin
vaiheisiin ja niiden asettamiin välttämättömyyksiin sekä kansan kulloiseenkin
kasvatukseen, ajatustapaan ja henkiseen rakenteeseen. Järjestelmä, joka toisessa maassa on luonnollinen ja tarkoituksenmukainen, saattaa toisessa olla soveltumaton sen olosuhteisiin. Meidän valtio- ja yhteiskuntajärjestyksemme on monisatavuotisen historiallisen kehityksen tulos. Se pohjautuu harvinaiseen ja yhteiskunnallisesti arvokkaaseen talonpojan ikivanhaan vapauteen. Yli viisisataa
vuotta ovat talonpoikamme myös edustajiensa kautta valtiopäivillä osallistuneet
asiain käsittelyyn ja päättämiseen ja vieläkin aikaisemmin ovat he olleet mukana kuninkaan vaaleissa. Näistä perinteistä on nykyinen valtio- ja yhteiskuntajärjestyksemme olosuhteiden kehittyessä kasvanut ja muotoutunut. Samoin kuin
me pidämme luonnollisena, ettei kukaan ulkoa päin sekaannu meidän sisäisiin
asioihimme eikä pyri muuttamaan sitä järjestelmää, jonka me olemme itsellemme kehittäneet ja jota me edelleen vapaasti haluamme kehittää, on meidän velvollisuutemme kunnioittaa muiden kansojen omaksumia ja hyväksi havaitsemia
järjestelmiä ja jättää niistä päättäminen kunkin kansan omaksi asiaksi.
Versailles’n pakkorauhan ehdot saneltiin vihan ja kostonhimon vallassa. Sen
rakennelmia onkin seurannut salaperäinen kirous. Ne ovat luhistuneet ja hävinneet jättäen jälkeensä pettymyksiä, katkeruutta, kärsimyksiä ja raunioita. Tämä rauha sisälsi uuden sodan siemenen ja loi ilmapiirin, jossa tästä siemenestä
loogillisella välttämättömyydellä kehittyi nykyinen maailmansota. Meidän täytyy toivoa, että ne miehet, jotka tulevat nykyisten sotien jälkeen rauhanehdoista päättämään, onnistuvat tekemään sen vapaina vihasta ja kostonhimosta ja aikaansaamaan maailmaan sellaisen pysyväisen oikeustilan, jonka turvissa myös
pienet kansat voivat elää ja tehdä työtä ilman pelkoa ja puutetta.
Toivottaen valtiopäivien työlle Korkeimman johdatusta ja siunausta julistan
vuoden 1942 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Efter en kort mellantid ha Ni åter anlänt för att fylla Eder viktiga och ansvarsfulla uppgift. För första gången i riksdagens historia händer det, att man under
samma valperiod samlas till en fjärde ordinarie riksdag. Genom lagen om uppskjutande av riksdagsmannaval, given den 31 oktober 1941, stadgas det nämligen, att de riksdagsmannaval, som enligt 3 §:s l moment av riksdagsordningen bort äga rum år 1942, i stadgad ordning förrättas år 1944. Sålunda fortsätter
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riksdagen sin verksamhet med samma fullmakter och under samma förutsättningar som om den varit vald ända till 1944 års val.
Den nuvarande riksdagen utgör en verklig krigsriksdag. Den samlades till sin
första session samtidigt som det europeiska stormaktskriget bröt ut. En del av
alla dess sessioner hittills ha hållits medan vårt eget land varit i krig, och nu, då
den påbörjar sin fjärde session, äro vi själva alltjämt i krig, och stormaktskriget
har utvidgats till ett världskrig, vars like ej tillförne har skådats. Det är sålunda
klart, att större delen av de frågor, som under denna session komma att behandlas av riksdagen, direkt eller indirekt härleda sig från kriget eller dess följdföreteelser eller till sitt innehåll äro anpassade efter krigets fordringar. Dessa frågor berör jag nu icke närmare. Däremot torde några ord om vår utrikespolitik
vara på sin plats.
Under hela vår självständighetstid ha vi i vår utrikespolitik strävat efter att
säkra vår trygghet genom att uppbygga vänskapliga, förtroendefulla relationer med alla nationer samt genom att utveckla en fruktbringande ekonomisk
och kulturell växelverkan med dem. Vi ha icke begärt något annat än att inom
våra gränser få leva och arbeta i fred och trygghet, för att höja vårt folk till en
allt större andlig och materiell blomstring. Det är klart att vi varken ha förutsättningar eller krafter att blanda oss i stora internationella tvistefrågor. Under sådana förhållanden är det naturligt, att vi velat hålla oss neutrala i konﬂikterna stormakterna emellan. Vi anslöto oss till Nationernas förbund, på vilket vi, i likhet
med andra små nationer, ställde stora förhoppningar vad beträffar utvecklingen
av det fredliga samarbetet och skapandet av ett betryggat rättstillstånd mellan
nationerna. I enlighet med riksdagens enhälliga uppfattning orienterades vår utrikespolitik år 1935 mot den skandinaviska nautralitetsgruppen.
I dessa våra utrikespolitiska strävanden ha vi icke följts av framgång och
våra förhoppningar ha gäckats.
Den 30 november 1939 anföllos vi av Rådsunionen, som hade för avsikt att
erövra vårt land och förgöra vårt folk. Den gick till angrepp utan att vi givit
ringaste anledning därtill, i det den bröt den med oss på dess eget initiativ ingångna nonaggressionspakten samt sina övriga fördrag och förbindelser. Efter
att ha påtvungit oss, som ensamma ﬁngo kämpa mot stormaktens väldiga truppstyrkor, tvångsfreden i Moskva, försökte den behandla vårt land som sin vasallstat, i det den utövade mot oss en oavbruten hotelse- och utpressningspolitik och
inblandade sig i våra inre angelägenheter. Då den i slutet av juni 1941 invecklats i krig med Tyskland, gick den åter till väpnat anfall mot oss. Stor-Britanien,
som ingått militärförbund med bolshevikerna, förklarade jämte sina dominier
oss krig den 6 december 1941 på initiativ av och till fördel för Rådsunionen, och
drog oss sålunda in i en ny konﬂikt.
Nationernas förbund blev icke den skapare av internationellt rättstillstånd
och icke det skydd, som de små nationerna hoppats på, utan misslyckades i sina strävanden och har de facto upphört med sin verksamhet. Dess första betydande politiska avgörande gällde Ålandsfrågan och även dess sista betydelsefulla handling berörde Finland. Det enhälliga fördömandet av det anfall, som
Rådsunionen igångsatt mot Finland, och Rådsunionens uteslutande ur medlemskapet i Nationernas förbund bildade en krans av försonande blomster på dess
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av politiska misslyckande beskuggade grav.
De nordiska ländernas gemensamma, redbara neutralitetsvilja kunde icke
trygga Nordens länder från att dragas in i stormaktskriget, enär den icke hade
bakom sig en tillräcklig, koordinerad vapenmakt. Norden är till synes splittrat.
De små nationernas ställning har efter det första världskriget oavbrutet försvagats. Den internationella rätten, som, uppburen av en upplyst opinion, före
det första världskriget hade haft en anmärkningsvärd auktoritet och som man
ännu under världskriget allmänt respekterade, har sedan dess alltmer förlorat
sin betydelse. Oaktat de löften man under kriget gav, kunde man genom freden i Versailles varken skapa något tryggat internationellt rättstillstånd eller någon effektiv verkställande makt till stöd för den internationella rätten. Även
den allmänna opinionen har förslöats med avseende på dess värde och betydelse. Härtill har i sin mån inverkat den propaganda, vilken redan under det första väldskriget gestaltade sig till ett viktigt krigsvapen och som därefter alltmer
utvecklats. Även i upplysta länder förmås genom denna stora folkmassor, som
varken ha möjligheter eller tid att bilda sig motiverade åsikter i internationella frågor, tillegna sig begrepp om dessa, som icke motsvara hela sanningen, utan grunda sig på avsiktligt färglagda förutsättningar. I samma riktning inverkar även det, att man icke i den internationella verksamheten tillämpar samma
moraliska fordringar, som tillämpas i medborgarnas inbördes relationer. Rätt eller orätt, för mitt land, är ett uttryck för denna uppfattning. Under fredstid råder i makt- och intresseförhållandena staterna emellan ett visst jämviktsläge.
Faran att detta skall rubbas inverkar återhållande på användandet av våldsmetoder. Men då stormakterna råka i krig, spolieras detta jämviktsläge och ger åt
en utomstående, expansionslysten stat tillfälle att förverkliga sina erövringsplaner gentemot svagare nationer. Under sådana förhållanden är den internationella
rätten ingenting annat än en djungellag. Rådsunionens beteende mot Finland, de
baltiska länderna och Rumänien är ett belysande exempel då detta.
Även den för det fredliga internationella handelsutbytet så viktiga friheten på
haven har under krigstid visat sig vara blott en tom, grann fras. Havens frihet
hör blott dem till, som ha en tillräckligt stor krigsﬂotta att skydda sin sjöfart. De
små neutrala ländernas sjöfart och handelsfartyg äro helt beroende av de krigförande sjömakternas godtycke. Även vi ha bittert fått erfara detta under den svåra tiden efter vårt vinterkrig.
Vilken är då vårt folks väg under sådana förhållanden? Vi kunna icke stort inverka på de väldiga världshändelserna av i dag och behöva ej heller taga ansvaret för dem. Men också under dessa tider bära blott vi själva fullt ansvar för vårt
eget lands öde. Vi ha av de senaste årens bittra erfarenheter lär oss, att världen är
kallare och hårdare än vad vi tidigare under fredens dagar trott och att hela nationers uppfattning om rätt och orätt ofta kan variera enligt vad som tillfälligtvis anses fördelaktigt. Därför måste vi hålla vårt huvud kallt, undvika känslooch önsketänkande, basera allt på fakta. Utan att hänge oss åt beräkningar för
ögonblicket böra vi orubbligt följa rättens, hederns och redbarhetens fordringar.
Blott därigenom kunna vi varaktigt åtnjuta andra nationers förtroende och uppskattning. Vårt närmaste mål är, att föra vårt folk enigt och livskraftigt genom
tidens stormar, bereda det varaktig trygghet och arbetsfred, och därigenom ska- 194 -
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pa en hållbar grund för dess lyckliga framtid. Men vi kunna icke vänta, att något
annat folk av sin egen godhet skulle med blod och offer värna allt detta för oss,
medan vi själva från en bekväm åskådarplats följde med det mest uppskakande drama mänskligheten upplevat. För att uppnå dessa för oss alla gemensamma
mål skola vi näst Gud lita på oss själva och våra egna ansträngningar. Och själva skola vi även bära de oundgängliga offren. Andra bära dem ej, och ett folk
får ingenting till skänks. Detta får ingalunda betyda att vi borde isolera oss från
andra nationer och gå ensamma vår väg. Tvärtom, vår strävan sedan gammalt att
upprätthålla vänskapliga förbindelser med alla nationer är riktig, och vi önska
att den engång åter skall förverkligas. Men nu är detta omöjligt att genomföra i
samma utsträckning som förr. Desto viktigare är det, att ekonomiska, kulturella
och övriga relationer upprätthållas och utvecklas där det under dessa förhållanden är möjligt. I glädjande utsträckning har också framträtt en djupare förståelse och en positiv inställning till våra strävanden och våra svårigheter. Med särskild tillfredställelse bör nämnas det tillmötesgående och den hjälpsamhet, som
särskilt Tyskland samt Sverige, Danmark, Italien, Schweiz och Ungern visat oss
på det ekonomiska området. De lärdomar historien och våra egna erfarenheter
givit oss samt vårt geograﬁska läge särskilja från övriga stater några, till vilka
våra relationer äro viktigare än till alla andra och som fordra särskild uppmärksamhet från vår sida.
Under hela vår historia har ingen ﬁende med undantag av Ryssland någonsin
strävat efter att erövra vårt land. Ryssland har däremot i denna avsikt fört mot
oss omkring 25 krig, av vilka några tunga, tiotal år omfattande krigsperioder.
Av dessa krig har den nuvarande generationen fått tre på sin lott. Icke heller torde vi i framtiden ha att frukta ockupationsförsök från något annat håll.
Vårt vinterkrig var för oss det mest kritiska skedet av våra försvarskrig.
Lämnade ensamma, svagt beväpnade såg vårt läge nära nog hopplöst ut.
Oförfärade gingo vi dock ut i den ojämna kampen. Tusende och åter tusende av våra bästa män gingo med troskämpens överjordiska offervillighet i döden för sitt folk och sitt fosterland. Deras offerdöd utgjorde en mäktig kraftkälla för vår sak. Återglansen härav sammansvetsade även hemmafronten och renade vårt folks själ, i det den skapade en anda av fast solidaritet, inbördes hjälpsamhet och osjälvisk offervillighet. Detta andliga arv från vinterkrigets dagar
böra vi förvalta oförvanskat även under vår nuvarande försvarstrid, som vi vid
Tysklands och dess bundsförvanters sida med tillförsikt utkämpa mot den anfallande bolshevismen. Denna strid, vars mål för vårt vidkommande är säkrandet av vår trygghet, måste nu föras till ett segerrikt slut, ty bolshevismen är fortfarande den största fara, som hotar oss och hela Europa. På senaste tid har det
talats mycket om utrikesminister Edens och statsminister Stalins underhandlingar och eventuella avtal angående Europas uppdelning. Till vårt förfogande ﬁnnas inga ofﬁciella uppgifter om resultatet av denna underhandling, men
vi kunna med ledning av de senaste årens erfarenheter utan fara att misstaga
oss ana Stalins strävanden beträffande Finland. Han vill fortsätta vidare från
det han genom Moskvafreden uppnådde. Och vi känna från tiden mellan våra
krig väl till hans territoriella och politiska mål gentemot det stympade Finland.
Utrikesminister Eden tyckes icke ha haft något att anmärka mot Stalins pro- 195 -
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gram. Planerna på en uppdelning av Europa utvisa vart bolshevikerna sträva
och huru långt England på andras bekostnad är berett att tillmötesgå dem. Annat
värde ha de icke heller, ty de komma aldrig att förverkligas.
En effektiv hjälp vid ett mot oss riktat anfall kunna vi hoppas på endast från
sådana länder, som ha ett verkligt intresse av att Finlands självständighet bevaras, och som geograﬁskt äro så belägna att de äro i stånd att giva dylik hjälp.
Sådana länder äro i detta nu främst Tyskland och Sverige.
Den svenska nationen står oss historiskt närmare än något annat folk. Som
en jämnbördig del av riket Sverige–Finland ha vi under 650 år haft gemensamma öden med svenskarna. Vi ha likartade rätts- och samhällsuppfattningar samt
kulturtraditioner. Mellan våra länder ha städse rått livliga ekonomiska och kulturella relationer och vi förenas med varandra genom otaliga andra band. I de försvarskrig vi under vår självständighetstid utkämpat mot Rådsunionen, ha tappra svenska män såsom frivilliga förnyat det vapenbrödraskap, som har traditioner från alla de krig våra folk fört under sju sekler. Finlands strid i öster uppfattas allt klarare som ett försvar av hela Norden, och särskilt Sverige har ett bestående intresse av att försvaret av Finland håller i alla skiften. För Finland återigen är det av vikt att Sverige såväl i militärt som ekonomiskt avseende är starkt.
Sålunda är det naturligt, att en nära vänskap och ett förtroendefullt samarbete
råder emellan våra länder. Vi äro tacksamma för det stöd och den hjälp Sverige
under de senaste ödesdigra åren i många former givit oss.
Tyskland åter är den enda stormakt, som åt öster har samma intressen att bevaka som vi, värnandet av den egna tryggheten. Beståndet av vår självständighet
utgör för Tyskland ett levande intresse och tack vare dess geograﬁska läge har
det möjligheter att i öster effektivt verka också för vår sak. Under århundraden
har Finland stått i en intim kulturell och ekonomisk växelverkan med Tyskland.
Dess frejdade soldater kämpa som våra trogna vapenbröder mot den imperialistiska bolshevismen. Vänskapliga och förtroendefulla förbindelser mellan
Tyskland och Finland äro sålunda självfallna under alla förhållanden. Den omständigheten att Tyskland stats- och samhällsordning varit olik vår egen, har ej
någonsin varit och får ej heller nu bli något hinder för dem. I varje kulturland råder den stats- och samhällsordning, som grundar sig på landets historiska öden
samt på folkets uppfostran, tänkesätt och intellektuella struktur. En samhällsordning, som i ett land är naturligt och ändamålsenligt, kan i ett annat vara oförenlig med dess förhållanden. Vår stats- och samhällsordning är resultatet av en
månghundraårig historisk utveckling. Den grundar sig på den sällsynta och socialt värdefulla urgamla bondefriheten. Under mer än fem sekler ha våra bönder även genom sina representanter deltagit vid handläggandet och beslutandet
av ärenden på riksdagar och de ha ännu tidigare varit med vid konungaval. Ur
dessa traditioner har vårt nuvarande stats- och samhällsskick efter hand vuxit
fram och tagit sig form. På samma som vi ﬁnna naturligt, att ingen utifrån blandar sig i våra inre angelägenheter eller försöker ändra det samhällssystem vi för
oss utbildat och som vi fritt önska vidare utveckla, på samma sätt är det vår skyldighet att respektera de system andra folk omfattat och godtagit och överlämna
beslutandet om dem till varje folks ensak.
Villkoren vid tvångsfreden i Versailles dikterades under inverkan av hat och
hämndbegär. Allt vad man där konstruerade upp har följts av en hemlig förban- 196 -
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nelse. Allt har rasat ihop och försvunnit lämnande besvikelse, bitterhet, lidanden och ruiner i sina spår. Denna fred bar inom sig fröet till ett nytt krig och skapade en atmosfär i vilken detta frö med logisk nödvändighet måste växa fram
till det nuvarande världskriget. Vår bestämda förhoppning är, att de män, vilka
en gång efter detta krig bestämma fredsvillkoren, lyckas göra det obundna av
hat och hämndbegär och skapa ett så beskaffat, bestående rättstillstånd i världen, att även de små nationerna i dess hägn kunna leva och arbeta utan fruktan
och nöd.
I det jag tillönskar riksdagens arbete Den Högstes ledning och välsignelse
förklarar jag 1942 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti.
Alkaessaan työn uusilla valtiopäivillä on eduskunta tietoinen ajan vakavuudesta
ja tehtävien vaikeuksista. Tämä tietoisuus ei kuitenkaan saa masentaa mieltämme eikä vaikuttaa ehkäisevästi työhömme. Isänmaamme asema on moraalisesti
luja ja sen puolustajien asia oikea. Kansamme ei ole annettu elää rauhassa, sen
ilolla suoritetun työn karussa maassa on väkivalta keskeyttänyt ja pakottanut raivaajat puolustamaan elämäänsä, ja asein turvaamaan rauhansa. Armeijan suojatessa urheudellaan rajojamme on meidän kaikkien muiden tehtävä oma osuutemme ja kestettävä yhteisvoimin ne rasitukset ja vaikeudet, jotka meistä riippumattomat olosuhteet meille sanelevat. Verratessamme nykyistä asemaamme siihen,
missä elimme vuosi sitten alkaessamme silloin valtiopäivätyötämme, on meillä
täysi syy nöyrään kiitollisuuteen. Silloinen painajaistilanne on poistunut ja me
tiedämme nyt, että jos maailmassa mielitään olot järjestää oikeuden, kohtuuden
ja edes alkeellisenkaan rehellisyyden vaatimukset huomioonottaen, niin meidän
vapautemme ja itsenäisyytemme täytyy säilyä. Sen oikeuden me olemme itse itsellemme hankkineet ja ansainneet sellaisella tavalla, että se ikuisiksi ajoiksi takaa meille paikan vapaiden kansakuntien piirissä.
Avauspuheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette selvästi osoittanut,
että maamme koko itsenäisyyden ajan, jolloin olemme saaneet vapaasti määrätä asioistamme, olemme me vakaasti harrastaneet hyvän sovun, rauhan ja ystävyyden säilyttämistä suhteissamme ulkovaltoihin. Pienenä kansana olemme
tunteneet sen olevan velvollisuutemme ja sitä on vaatinut myös asemamme nuorena valtiona. Kansamme tyyni, asiallisuutta ja maltillisuutta harrastava luonne on aina takeena siitä, että meidän maamme viimeiseen asti koettaa rauhan ja
sovinnon tietä saada erimielisyydet poistetuiksi ja väärinkäsitykset selvitetyiksi. Arkoja ja tinkimättömiä me olemme ainoastaan vapaudestamme ja oikeudestamme saada itse elää omaa elämäämme omalla maaperällämme. Loistavista
sotilaallisista saavutuksistamme huolimatta ei missään maassa tervehditä rauhankellojen soittoa vilpittömämmin kuin omassa maassamme, kunhan ne vaan
julistavat ja takaavat täyden turvallisuuden ja vapauden ajan palanneen maailmaan.
Rauhan ja sovinnollisuuden symbolina on maamme läntinen raja, joka todella esikuvallisella tavalla eroittaa ja yhdistää Pohjolan sivistysvaltiot toisistaan.
Sensijaan on itäinen rajamme vuosisatoja ollut maallemme alituisen vaaran ja
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rauhattomuuden tyyssija. Sieltä on meitä vastaan aina uhkunut hyinen kylmyys
ja sortajan vapauttamme vaaniva petollinen kavaluus. Suomalainen on aina ollut pakoitettu suuntaamaan katseensa idän vaaroihin. Nykyinen bolshevistinen
imperialismi on vihdoin sodan verisin keinoin ryhtynyt tuhoamaan maamme itsenäisyyttä. Bolshevismi uhkaa kuitenkin paitsi meitä myös koko Eurooppaa.
Syntyneessä sodassa on, kuten Te, Herra Presidentti, lausuitte, syntynyt taistelu, jonka tavote meidän kohdaltamme on oman turvallisuutemme varmentaminen ja joka siksi on käytävä voitolliseen päätökseen. Viime vuodet ovat tämän
tehneet selväksi jokaiselle Suomen kansalaiselle ja luoneet puolustusrintamamme ehyeksi ja kestäväksi.
Eduskunta tulee nyt alkavilla valtiopäivillä työskentelemään saman hyvän
yhteisymmärryksen merkeissä kuin aikaisemminkin. Me luotamme maamme
tulevaisuuteen ja tulemme omalta osaltamme tekemään voitavamme käyttääksemme kansan meille uskomia valtuuksia niin, että siitä koituu mahdollisimman
suurta hyötyä valtakunnallemme. Olen vakuuttunut siitä, että eduskunnan kaikkia jäseniä elähdyttää harras pyrkimys eduskunnan täyttä luottamusta nauttivan hallituksen kanssa ehyessä yhteistyössä selviytyä vaikeuksistamme. Yhtyen lausumaanne toivomukseen, että maailmansodan päättymistä seuraa vapauden ja turvallisuuden varmentuminen myös pienille kansoille, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som yttrade på
ﬁnska:
Republikens ärade Herr President.
Då riksdagen ånyo inleder sitt arbete, är den medveten om tidens allvar och de
svårigheter uppgifterna medföra. Denna vetskap får dock ej nedslå våra sinnen
eller verka hindrande på vårt arbete. Vårt fosterlands ställning är moraliskt fast
och dess försvarares sak rättvis. Vårt folk har ej tillåtits leva i fred, dess med
glädje utförda arbete i vårt karga land har våldet avbrutit, och arbetets män ha
tvingats att försvara sitt liv och med vapen trygga freden. Medan armén genom
sin tapperhet värnar våra gränser, böra vi alla andra fullgöra våra egna uppgifter och med förenade krafter utstå de ansträngningar och svårigheter, som av oss
oberoende omständigheter dikterat. Då vi jämföra vår nuvarande ställning med
den, i vilken vi befunno oss, då vårt riksdagsarbete för ett år sedan begynte, ha
vi full anledning till ödmjuk tacksamhet. Den dåvarande betryckta situationen
är icke mera för handen, och vi veta nu, att om man vill ordna förhållandena i
världen med beaktande av rättens, billighetens och åtminstone den elementäraste hederlighetens krav, så måste vår frihet och självständighet bestå. Den rätten
ha vi själva skaffat oss och förtjänat på ett sådant sätt, att den för alla tider garanterar oss en plats bland de fria nationerna.
I Edert öppningstal har Ni, Republikens Herr President, klart ådagalagt att vi
under vårt lands hela självständighetstid, då vi fritt fått bestämma i våra angelägenheter, allvarligt beﬂitat oss om bevarande av sämja, fred och vänskap i våra
relationer till utländska makter. Som ett litet folk ha vi känt detta vara vår plikt,
och det har även påkallats av vår ställning som en ung stat. Vårt folks lugna, av
saklighet och sans präglade karaktär utgör alltid en garanti för att vårt land in- 198 -
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till det sista försöker undanröja meningsskiljaktigheterna och klarlägga missförstånden på fredens och förlikningens väg. Blott om vår frihet och vår rätt att
själva få leva vårt eget liv på egen grund köpslå vi icke. Trots våra lysande militära prestationer hälsas fredsklockornas klang icke i något land uppriktigare än
i vårt, om de blott förkunna och garantera, att en tid av fullständig trygghet och
frihet återvänt till världen.
Som en symbol av fred och försonlighet framstår vårt lands västra gräns, vilken på ett verkligen förebildligt sätt samtidigt såväl skiljer som förenar Nordens
kulturfolk. Däremot har vår östgräns under århundraden varit en härd för ständig fara och ofred för vårt land. Därifrån ha vi alltid mötts av en isande kyla och
av förtryckarens svekfulla falskhet, som hotat vår frihet. Finnen har alltid varit
tvungen att rikta sin blick mot österns faror. Den nuvarande bolsjevistiska imperialismen har slutligen med krigets blodiga medel gått att tillintetgöra vårt lands
självständighet. Bolsjevismen hotar dock förutom oss även hela Europa. I det utbrutna kriget har, såsom Ni, Herr President, yttrade, uppstått en strid, vars mål
för vår del är att säkra vår egen trygghet och som därför måste föras till ett segerrikt slut. De senaste åren ha klarlagt detta för varje medborgare i Finland och
skapat en enhetlig och hållbar försvarsfront.
Riksdagen kommer under den session, som nu börjar, att arbeta i tecknet av
samma goda samförstånd som tidigare. Vi lita på vårt lands framtid och komma
för vår egen del att göra vad vi kunna för att nyttja de av folket oss ombetrodde befogenheterna så, att det länder till största möjliga nytta för vårt rike. Jag är
övertygad om, att riksdagens alla medlemmar besjälas av en innerlig strävan att
i enigt samarbete med den riksdagens fulla förtroende åtnjutande regeringen bemästra våra svårigheter. Med instämmande i Eder förhoppning, att världskrigets
avslutning skall åtföljas av säkerställd frihet och trygghet jämväl för de små folken, har jag äran på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1943
presidentti Ryti – puhemies Hakkila

Riksdagens öppnande den 2 februari 1943
president Ryti – talman Hakkila

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Tämä eduskunta kokoontuu nyt viimeisille valtiopäivilleen, joiden toimikausi
kestää, kunnes vaalit heinäkuun alussa 1944 tapahtuvat. Eduskunnalla on näin
ollen edessään pitkä työkausi.
Eduskunta on neljillä valtiopäivillään jo tähän mennessä suorittanut raskaamman ja vastuunalaisemman työn ja tehnyt sen vaikeammissa ja vaihtelevammissa olosuhteissa kuin mikään aikaisempi eduskunta. Eduskunta kokoontui samanaikaisesti kuin maailmansota syyskuun alussa 1939 alkoi. Syksyn kuukausina se huolestuneen mielialan vallitessa seurasi ponnistuksia valtakunnan säilyttämiseksi puolueettomana ja toimenpiteitä puolustuksemme vahvistamiseksi
sekä valvoi raskaita neuvotteluita, joita käytiin Neuvostoliiton kanssa sen meille
esittämistä aluevaatimuksista. Se oli uutterassa työssä pääkaupungissa silloinkin, kun Neuvostoliitto marraskuun 30 päivänä alkoi hyökkäyksensä ja venäläiset lentokoneet ensi kerran pommittivat Helsinkiä. Talvisodan aikana se kaukana Kauhajoella teki ne monet päätökset, jotka sodankäynnin ja sodan moninaisten seurausten johdosta olivat välttämättömiä. Eduskunnan raskaana velvollisuutena oli vahvistaa Moskovan pakkorauha ja kärsiä välirauhan tuskallinen ja
masentava aika. Siirtoväen aseman järjestäminen ja muut sodasta johtuneet asiat antoivat sille paljon vaikeata työtä. Kesäkuussa 1941 se näki Neuvostoliiton
jälleen ryhtyvän hyökkäykseen meitä vastaan ja istunnossaan sanotun kuun 25
päivänä se, hyväksyen hallituksen toimenpiteet, totesi maan tulleen pakotetuksi
jatkamaan puolustustaisteluaan. Sen jälkeen se on syvällä tyydytyksellä ja nöyrällä kiitollisuudella saanut nähdä Suomen omien joukkojen sankarillisesti taistellen vapauttavan menetetyn Karjalan ja heittävän vihollisen kauas vanhojen
rajojemme taakse. Sodan pitkittyessä se on kokenut vakavien huoltovaikeuksien
painavan koko kansaa ja saanut painiskella niiden ja muiden sodan aiheuttamien vaikeiden ongelmien ja tehtävien kanssa. Eduskunta on näinä kausina kokenut vaikeuksia ja pettymyksiä, mutta sillä on myös ollut ilonaiheita, joista suurin ja parhain on ollut se, että Suomen kansa näissä koettelemuksissa on löytänyt itsensä ja saavuttanut ennentuntemattoman yksimielisyyden elävästi tuntien
yhteisen vastuunsa isänmaan kohtaloista.
Kaikissa näissä vaikeissa olosuhteissa eduskunta on kunnialla selviytynyt
vaativista tehtävistään. Kun sodan oloissa ratkaisut usein on tehtävä nopeasti eikä eduskunta aina ole koossa ja sen toiminta muutenkin vaatii aikaa, on tä- 200 -
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mä pulma onnellisesti ratkaistu niinsanottujen valtuuslakien kautta. Nämä lait,
jotka säädetään perustuslakien säätämisjärjestyksessä, myöntävät hallitukselle oikeuden määrätyissä asioissa asetuksilla ja valtioneuvoston päätöksillä järjestellä kysymyksiä, joista päättäminen perustuslakien mukaan vaatii eduskunnan myötävaikutusta. Tällaiset päätökset ja asetukset on kuitenkin heti ilmoitettava eduskunnalle, joka yksinkertaisella ääntenenemmistöllä voi määrätä ne
kumottaviksi. Täten on aikaansaatu sodan aikana tarpeellinen nopeus ja joustavuus asioiden hoidossa ja samalla säilytetty eduskunnalle perustuslakien edellyttämä valvonta- ja ratkaisuvalta. Tämä järjestelmä on toiminut kauttaaltaan
tyydyttävästi.
Eduskunta on näinä kohtalokkaina vuosina omasta puolestaan vakuuttavasti käytännössä todistanut kansanvaltaisen valtiojärjestelmämme toimivan moitteettomasti sodankin oloissa. Täten se on tehnyt kansallemme arvokkaan palveluksen. Sillä muiden järjestelmien rinnalla tällä järjestelmällä on se ainutlaatuinen etu, että se voi päätöksiensä ja toimiensa taakse asettaa koko kansan arvovallan ja vastuun.
Näidenkin valtiopäivien istuntokausi tulee olemaan täynnä vastuunalaista
työtä.
Sodan moninaiset kysymykset, niiden joukossa vaikeat taloudelliset ja valtiotaloudelliset ratkaisut, tulevat asettamaan eduskunnan monien ongelmien
eteen.
Sota vetää kaikissa maissa parhaan työvoiman tuotantoelämän palveluksesta ja alentaa siten tuotantoa ja kansan tuloa sekä heikentää kansantalouden kantokykyä. Samanaikaisesti nousevat sotakustannukset valtaviin määriin ja lisäävät valtion menot moninkertaisiksi. Monissa maissa valtion sodanaikaiset menot yhdessä sen kanssa, mitä kansa itse käyttää tarpeisiinsa, ylittävät jo huomattavasti todellisen kansantulon. Tällainen ylitys merkitsee ennen kerättyjen pääomien jatkuvaa kulutusta. Raaka-aine- ja tavaravarastot vähenevät ja loppuvat;
tuotantokoneistoa kulutetaan sitä uusimatta; kiinteistöjen kunnossapito joudutaan laiminlyömään, minkä johdosta niiden reaaliarvo laskee; kulkulaitokset ja
-välineet rappeutuvat; viljelykset hoidatetaan huonommin kuin ennen ja menettävät sen johdosta osan kasvuvoimastaan; kotieläinten lukumäärä, kunto ja tuotto pääsevät alenemaan; vaatteet, jalkineet ja muut kulutustavarat kuluvat loppuun ilman että niitä entisessä laajuudessa voidaan uusia; j.n.e. Lisäksi tulevat
ne omaisuuden hävitykset, jotka välittömästi aiheutuvat sotatoimista. Tällaisella kehityksellä on omat luonnolliset rajansa.
Kaikista käytettävissä olevista varoista menee suurin osa valtion tarpeisiin.
Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy kaikki muu varojen käyttö supistaa äärimmilleen. Yksityisten ostomahdollisuuksia rajotetaan, heidän kulutustaan säännöstellään ja heidän täten vapaaksi jäävä ostokykynsä pyritään vetämään valtion käyttöön. Hintoja valvotaan. Työvoimaa, raaka-aineita ja pääomaa sallitaan
käyttää vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka sodankäynnin ja kansanhuollon kannalta pidetään välttämättöminä. Me ymmärrämme, että näin ankara talouspolitiikka on välttämätöntä, kun tiedämme, että valtionmenojen määrä eräissä sotaakäyvissä maissa nousee jo 70 prosenttiin ja jopa huomattavasti senkin yli
kansan kokonaistulosta ja että pääomankulutuksen eräässä maassa on arvioitu
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vastaavan neljännestä kansantulosta. Sota merkitsee siten kansojen köyhtymistä. Sen sijaan että rauhanajan talous sivistysmaissa on ollut runsauden, hyvinvoinnin ja nousevan elintason taloutta, on sodan talous niukkuuden, köyhtymisen ja alenevan elintason taloutta.
Meidän tilanteemme on ehkä vielä jonkun verran parempi ja vapaampi kuin
tilanne eräissä muissa sotaakäyvissä maissa. Mutta meidänkin on katsottava asioita samaa sodan taustaa vastaan ja otettava huomioon samat välttämättömyydet kuin muidenkin sotaakäyvien ja alistuttava niihin. Hallituksen verolakiesityksillä paremmin kuin pääomamarkkinain säännöstelyesitykselläkään ei ole
ollut mitään sivutarkoituksia. Ne on sanellut kova todellisuus.
Me emme voi siirtää sodan aiheuttamaa rasitusta tulevien sukupolvien kannettavaksi. Armeijamme tarvitsee ammuksensa, aseensa ja varusteensa heti. Ja
niiden valmistus vaatii saman raaka-ainemäärän, saman työvoiman, saman tuotantokoneiston ja kuluttaa saman ostovoiman riippumatta siitä, rahoittaako valtio ne verorahoilla vai kotimaisilla lainavaroilla. Todellinen rasitus kansantaloudelle on molemmissa tapauksissa sama ja heti kärsittävä. Erotus rahoituksessa vaikuttaa ainoastaan kansantulon jakaantumiseen vastaisuudessa. Ulkomaisia lainoja, joiden avulla rasitus voitaisiin siirtää tuonnemmaksi, ei ole sanottavasti saatavissa.
Suurimman osan tarvitsemistaan suunnattomista varoista ottaa valtiomme
verotuksella ja lainoilla kotimaisilta markkinoilta. Verotuksemme on noussut
varsin korkeaksi ja yksityiskohdissa voidaan sitä vastaan ehkä tehdä perusteltuja huomautuksia, joita mahdollisuuksien mukaan suuremman oikeudenmukaisuuden aikaansaamiseksi on otettava huomioon. Mutta sodan oloissa, koko kansan köyhtyessä, ei verotuksessakaan voida noudattaa vakavaraisia rauhanajan
periaatteita. Kansakunnan elämän pelastamiseksi ja voiton saavuttamiseksi sodassa, täytyy jokaisen mahdollisuuksiensa mukaan alistua suuriinkin uhrauksiin. Korkeidenkin verojen maksaminen on vain lievä vastike sille asevelvollisuudelle, jota toiset suorittavat sotarintamilla. Sodan oloissa ei myöskään ole takerruttava rauhanajan periaatteisiin valtion lainanotossa. Jos puolet valtion menoista saadaan peitetyksi veroilla, kuten nykyään tapahtuu, voidaan siihen tyytyä ja vajaus täyttää kotimaisilla lainoilla. Niitä ei kuitenkaan ole otettava setelistöä lisäämällä, sillä nykyisessä vaiheessa se johtaisi nopeaan turmioon. Kotimaistenkin valtiovelkojen hoito, jos velat kohoavat kovin korkeiksi, saattaa aiheuttaa valtiotaloudelle vaikeuksia. Mutta kun tällaisten velkojen korko- ja kuoletussuoritukset kokonaisuudessaan palaavat oman kansantalouden palvelukseen, ei niiden kansantaloudellisen vaikutuksen tarvitse olla vain epäedullinen.
Kotimaista lainanottoa voidaankin sen vuoksi sotamenojen peittämiseksi verotuksen rinnalla laajassa mitassa käyttää. Luovuttamalla liikenevät varansa lainana valtiolle, jopa jo tallettamalla ne rahalaitoksiin, jotka puolestaan lainaavat
ne valtiolle, rahapääoman omistajat osaltaan tukevat sekä maan sotaponnistusta että taistelua rahan arvon alenemista vastaan ja myötävaikuttavat siihen, ettei veroja tarvitse korottaa. Muitakin tulojen hankkimistapoja on huolellisesti harkittava. Tarkka säästäväisyys, taloudellisuus ja järkiperäisyys ei vain valtion omaisuuden ja varojen hoidossa ja käytössä, vaan kaikessa taloudellisessa
toiminnassa ja yksityiselämässäkin on erityisesti sodan aikana hyve, jonka mer- 202 -
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kitystä ei voida yliarvioida. Tuotannon nostamista ja kehittämistä on myös vaikeuksista huolimatta pidettävä mielessä. Eduskunnan käsiteltävänä onkin m.m.
tärkeä kaivoslaki ja muita taloudellisia esityksiä on tulossa. Yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja heikompien taakan keventäminen vaatii sodankin aikana huomiota. Tällaisiin asioihin kuuluva esitys perus- ja lapsivähennysten korottamisesta kunnallisverotuksessa on eduskunnassa jo pitkälle
käsitelty ja johtaa toivottavasti tyydyttävään ratkaisuun. Aina on myös muistettava, että kansan kulttuuritaso on sen arvon mitta ja korkea kulttuuri sen aatelismerkki. Sodankin aikana on kulttuuritason laskua pyrittävä estämään eikä luovaa kulttuurityötä ole päästettävä kuihtumaan. Köyhyys on kaikista sodan tuomista huonoista seurauksista sittenkin se, joka rauhan kerran palattua on helpoimmin ja nopeimmin poistettavissa.
Suurvaltain sota näyttää yhä kiristyvän. Vihan ja kostonhimon laineet käyvät
korkeina ja häikäilemätön kovuus on tunnusmerkillistä. Sotaakäyvät suurvallat
ovat valtavilla ponnistuksilla vähitellen tulleet siihen, että ne ovat saavuttamassa, saavuttaneet tai jo sivuuttaneet suurimman sotavoimakkuutensa. Vaikeampana jarruna tässä suhteessa näyttää olevan ihmisvoiman puute. Kun maan koko sotaan kelpaava väestö on sidottu siihen ja muu käytettävissä oleva työhön
kykenevä väestö välttämättömään tuotantoon, ei pitemmälle voida päästä. Sodan ratkaisevimmat taistelut voivat sen vuoksi olla lähellä, ehkä jo käynnissä,
ja niitä saattaa leimahtaa ilmiliekkiin nykyisten sotatoimialueitten ulkopuolellakin. Maailmansota näyttää tulevan kohokohtaansa ja yllätykset ovat mahdollisia. Suurten tapahtumien pyörteet jättävät tuskin meitäkään vaikutustensa ulkopuolelle. Meidän tehtävämme on entistäkin tiukemmin pitää sotilaalliset, taloudelliset ja moraaliset voimamme vahvoina, pysyä kiinteästi yhdessä ja seisoen horjumatta Suomen vapauden ja riippumattomuuden pohjalla kaikissa olosuhteissa pitää ohjeenamme Suomen kunniaa ja menestystä. Sotaonni vaihtelee,
mutta pysyväisen voiton voi saavuttaa vain se, jolla on oikea asia ja luja usko.
Milloinkaan eivät sivistyskansat myöskään voi alentua sellaiselle tasolle, etteivät ne tunnustaisi kansan taistelua elämänsä ja vapautensa puolesta oikeutetuksi. Me voimme edelleen luottamuksella katsoa tulevaisuuteen.
Toivottaen eduskunnalle sen vaativassa ja vastuunalaisessa työssä Korkeimman johdatusta ja siunausta julistan vuoden 1943 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Riksdagen samlas nu för sista gången under den nuvarande riksdagsperioden och
dess verksamhetstid kommer att pågå ända till nyvalen i början av juli 1944. Den
har sålunda en lång arbetsdag framför sig.
Under sina fyra sessionsperioder har riksdagen redan utfört ett tyngre och
mer ansvarsfullt arbete och gjort det under svårare och mer växlande förhållanden än någon av våra tidigare riksdagar. Den samlades vid den tid, då världskriget bröt ut i början av september 1939. Under höstmånadernas lopp följde
den under oro med de ansträngningar, som gjordes för att bevara rikets neutralitet och de åtgärder, som vidtogos i syfte att stärka dess försvar, och övervaka- 203 -
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de de tunga förhandlingar, som bedrevos med Sovjetunionen med anledning av
de krav på territoriella överlåtelser den framställde för oss. Den befann sig under träget arbete i huvudstaden även då Sovjetunionen den 30 november gick till
angrepp mot Finland och då de ryska ﬂygmaskinerna för första gången bombarderade Helsingfors. Under vinterkriget fattade den långt borta i Kauhajoki
de talrika beslut, som betingades av krigföringen och krigets många olika följder. Riksdagens tunga plikt var att ratiﬁcera tvångsfreden i Moskva och att genomgå interimsfredens mörka och beklämmande dagar. Ordnandet av den förﬂyttade befolkningens ställning och andra av kriget föranledda frågor gav den
många svåra uppgifter. I juni 1941 såg den Sovjetunionen ånyo gå till angrepp
mot oss, och vid sitt plenum den 25 i nyssnämnda månad fastslog den, samtidigt
med att den godkände regeringens åtgärder, att landet tvingats fortsätta sitt försvarskrig. Därefter har den med djup tillfredsställelse och ödmjuk tacksamhet
fått bevittna, hur Finlands egna trupper under hjältemodig kamp ha befriat det
förlorade Karelen och kastat ﬁenden tillbaka långt bortom våra gamla gränser.
Under det långvariga kriget har den fått erfara, att allvarliga försörjningssvårigheter ha betungat hela vårt folk och fått brottas med dem och med andra svårlösta problem och uppgifter, som kriget har varit orsaken till. Riksdagen har under
denna tid fått pröva på svårigheter och besvikelser, men den har också haft anledning till glädje, av vilka den största och bästa har varit den, att Finlands folk
under dessa prövningar har funnit sig självt och att det har enats på ett sätt som
aldrig förr genom att det djupare än någonsin tidigare har känt sitt gemensamma
ansvar för fäderneslandets öde.
Under alla dessa svåra förhållanden har riksdagen med heder skilt sig från
sina krävande uppgifter. De svårigheter, som ha betingats av att avgörandena i
krigstid ofta måste fattas snabbt, att riksdagen inte alltid är samlad och att dess
arbete också i övrigt kräver sin tid, ha blivit lyckligt övervunna genom de såkallade maktlagarna. Dessa lagar, som stiftas i samma ordning som grundlagarna,
ge regeringen rätt att genom förordningar och statsrådsbeslut ordna vissa frågor, vilkas avgörande enligt grundlagarna kräver riksdagens medverkan. Dessa
statsrådsbeslut och förordningar böra emellertid omedelbart anmälas för riksdagen, som med enkel majoritet kan bestämma att de skola upphävas. På detta
sätt har man kommit till den under krigstid nödiga snabbheten och smidigheten
i ärendenas handläggning, men samtidigt tillförsäkrat riksdagen den i grundlagarna förutsatta övervaknings- och avgöranderätten. Detta system har fungerat
på ett alltigenom tillfredsställande sätt.
Under dessa ödestunga år har riksdagen för sin del på ett övertygande sätt i
praktiken bevisat, att vårt demokratiska statssystem fungerar klanderfritt också
under krig. Därmed har den gjort vårt folk en ovärderlig tjänst, ty jämfört med
andra politiska system har detta system den enastående fördelen, att det bakom
sina beslut och åtgärder kan ställa hela folkets auktoritet och ansvar.
Också riksdagens nu begynnande sessionstid kommer att bli fylld av ansvarsfullt arbete. De talrika frågor, som stå i samband med kriget, bland dem de svåra ekonomiska och statsﬁnansiella avgörandena, komma att ställa riksdagen inför många problem.
I alla länder drar kriget den bästa arbetskraften från produktionslivets tjänst
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och är sålunda ägnat att minska produktionen och nationalinkomsten och att
försvaga folkhushållningens bärkraft. Samtidigt stiga krigskostnaderna till väldiga belopp och öka mångdubbelt statens utgifter. I många länder överskrida
statsutgifterna i förening med de summor folket självt använder för sina behov redan för närvarande avsevärt den verkliga nationalinkomsten. Detta betyder, att tidigare samlade tillgångar oavbrutet förbrukas. Förråden av råämnen
och varor minskas och ta slut; produktionsmaskineriet nötes, utan att bli förnyat; fastigheternas underhåll försummas, så att deras realvärde sjunker; kommunikationsmedlen förfalla; odlingarna skötas sämre än tidigare och mista därför
en del av sin växtkraft; antalet husdjur minskas och deras kondition och produktion gå ned; klädesplagg, skodon och andra konsumtionsvaror slitas ut och kunna inte ersättas med nya i samma utsträckning som tidigare, o.s.v. Därtill kommer de ödeläggelser av egendom som bli den direkta följden av krigsoperationerna. Denna utveckling har sina egna naturliga gränser.
En stor del av de tillgångar, som stå till buds, måste användas för statens behov. För att detta skall kunna ske, måste all annan förbrukning inskränkas till
det yttersta. De enskildas möjligheter att köpa begränsas, deras konsumtion reglementeras och man söker ställa den köpkraft, som frigöres på detta sätt, till statens förfogande. Priserna kontrolleras. Arbetskraft, råmaterial och kapital få användas endast för sådana syften, som anses vara nödvändiga med tanke på kriget
och folkförsörjningen. Vi förstå, att denna stränga ekonomiska politik är nödvändig, då vi veta att statsutgifterna i en del krigförande länder redan stiga till
70 procent ja ännu betydligt mer av nationens totalinkomst, och att kapitalförbrukningen i ett av dessa länder har uppskattats motsvara en fjärdedel av nationalinkomsten. Kriget betyder alltså att folken bli fattigare. I stället för att fredstidsekonomin i kulturländerna har gått i överﬂödets, välmågans och den stigande levnadsstandardens tecken, är krigsekonomin en hushållning, som kännetecknas av knapphet, alltmer ökat fattigdom och sjunkande levnadsstandard.
Ännu är vårt läge kanske något bättre och friare än läget i en del andra krigförande länder. Men också vi måste betrakta sakerna mot krigets bakgrund och
ta hänsyn till samma nödvändigheter som övriga krigförande och underkasta
oss dem. Några sidosyften ha inte varit förknippade vid regeringens propositioner till skattelagar lika litet som vid propositionen om kapitalmarknadens reglementering. En järnhård verklighet har dikterat dem.
Vi kunna inte överföra våra krigsbördor på kommande släkten att betalas av
dem. Vår armé måste få sin ammunition, sina vapen och sin utrustning utan
dröjsmål. Tillverkningen av allt detta kräver samma mängd råmaterial, samma
arbetskraft, samma produktionsmaskineri och förbrukar samma köpkraft oberoende av, om staten ﬁnansierar den med skattemedel eller med inhemska lån.
För nationalhushållningen är den faktiska bördan i båda fallen densamma, och
i båda fallen måste de bäras omedelbart. Skillnaden i ﬁnansieringssättet verkar endast på nationalinkomstens fördelning i framtiden. Utländska lån, genom
vilka de ekonomiska påfrestningarna kunde uppskjutas till framtiden, stå inte i
nämnvärd mån till buds.
Största delen av de oerhörda belopp staten hos oss behöver, tar den genom beskattning och genom lån på den inhemska marknaden. Vår beskattning har bli- 205 -
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vit mycket hög, och i fråga om detaljer kan man kanske mot den göra motiverade anmärkningar, som såvitt möjligt böra beaktas för att en större rättvisa skall
ernås. Men under krigstid, då hela folket blir fattigare, kunna inte heller vid beskattningen solida fredstidsprinciper följas. Då det gäller att rädda nationens liv
och att vinna seger i kriget, måste envar i mån av sina möjligheter underkasta sig till och med stora uppoffringar. Erläggande också av höga skatter är bara
en lindrig motsvarighet till den värnplikt, som fullgöres ute vid stridsfronterna.
Under krigstid bör man inte heller klamra sig fast vid fredstidsprinciperna i fråga om statens upplåning. Om hälften av statsutgifterna kan bestridas med skattemedel, såsom för närvarande sker, kan man nöja sig med detta och fylla bristen med tillhjälp av inhemska lån. Sådana böra dock inte tagas genom att sedelstocken ökas, ty under nuvarande förhållanden skulle det snabbt leda till fördärv. Också skötseln av de inhemska lånen kan – såvitt de stiga till mycket höga belopp – bli betungande för statshushållningen. Men enär ränte- och amorteringsbeloppen för sådana lån i sin helhet komma tillbaka till den egna nationalhushållningens tjänst, behöver deras nationalekonomiska verkan inte vara enbart ogynnsam. Därför kunna lånemedel, anskaffade på den inhemska marknaden, vid sidan av skattemedel i stor utsträckning användas för att täcka krigskostnaderna. Genom att överlåta sina disponibla penningmedel till staten såsom
lån, till och med genom att deponera dem i penninginstituten, som i sin tur låna
dem till staten, stödja ägarna av penningkapital i sin mån såväl landet i dess försvarskamp som kampen mot penningvärdets fall och medverka till, att skatterna
inte behöva höjas. Också andra möjligheter att skaffa inkomster måste omsorgsfullt prövas. Särskilt under krigstid är det en dygd, vars betydelse inte kan överskattas, att iakttaga rigorös sparsamhet och att följa ekonomiska och rationella
principer inte blott vid skötseln och användningen av statens egendom och medel utan också vid all ekonomisk verksamhet och även i privatlivet. Trots svårigheterna bör man också hålla i minnet betyldelsen av att produktionen ökas och
utvecklas. Som bäst är bl. a. den viktiga gruvlagen under riksdagens behandling
och andra propositioner i ekonomiska frågor äro att emotse. Uppgiften att genomföra social rättvisa och att lätta bördorna för de svagaste kräver uppmärksamhet också under krigstid. En till dessa frågor hörande proposition om höjning av de tillåtna grund- och barnavdragen vid kommunalbeskattningen har
redan länge behandlats av riksdagen och kommer av allt att döma att leda till
ett tillfredsställande resultat. Man bör också alltid komma ihåg, att den kultur
ett folk har uppnått, är måttstocken för dess värde, och en hög kulturnivå dess
adelsmärke. Också under krigstid bör man försöka förebygga att kulturnivån
sjunker och att det skapande kulturarbetet förtvinar. Av alla de ogynnsamma
följder ett krig för med sig, är fattigdomen dock den, som lättast kan övervinnas
då det blir fred en gång.
Kampen mellan stormakterna synes dag för dag tillta i våldsamhet. Hatets
och hämndlystnadens vågor gå höga, och en oblidkelig hårdhet är det utmärkande. De krigförande stormakterna ha genom oerhörda ansträngningar småning-om kommit därhän, att de hålla på att uppnå, ha uppnått eller redan passerat gränsen för sin största krigspotential. Den svåraste begränsande faktoren i
detta hänseende synes vara bristen på människokraft. Då hela den vapenföra be- 206 -
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folkningen i ett land är bunden vid kriget och den övriga arbetsdugliga befolkningen vid den nödvändiga produktionen, kan man inte komma längre. De mest
avgörande striderna i kriget kunna därför stå nära, kanske äro de redan i gång,
och sådana kunna ﬂamma upp i full låga också utanför de områden, som hittills
ha berörts av krigsoperationerna. Det förefaller som om världskriget skulle närma sig sin höjdpunkt, och överraskningar äro inte uteslutna. De stora händelsernas virvlar komma knappast att lämna heller oss utanför sin verkningskrets. Vår
uppgift är att ännu stramare än tidigare hålla våra militära, ekonomiska och moraliska kraftresurser vid sin fulla styrka, att enigt hålla samman, att orubbligt
stå å det fria och självständiga Finlands fasta grund och under alla omständigheter ha Finlands ära och framgång såsom rättesnöre. Krigslyckan växlar, men
den bestående segern kan endast vinnas av den, som har en rättfärdig sak och
en fast tro. Aldrig kunna kulturfolken heller sjunka så djupt, att de inte erkände rättmätigheten i ett folks kamp för sitt liv och sin frihet. Vi kunna fortfarande med förtröstan se framtiden an.
Tillönskande riksdagen den Högstes ledning och välsignelse under dess krävande och ansvarsfulla värv förklarar jag 1943 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Kuten avauspuheessanne lausuitte, on nykyisen eduskunnan, joka sai valtakirjansa kansalta täyden rauhan ja säännöllisten olojen vallitessa maassa, täytynyt
suorittaa tehtävänsä sodan ja siitä johtuvien monenlaisten pulmakysymysten vaikeuttaessa työtä. Eduskunta on koettanut suoriutua raskaasta tehtävästään näinä
historiamme vaiherikkaina vuosina tuntien velvollisuutensa ja luottaen tulevaisuuteen. Olemme kiitollisia niistä tunnustuksen ja rohkaisun sanoista, joita valtiopäivien avauspuheeseenne sisältyi eduskunnan työhön kohdistettuina. Valtiojärjestelmämme on kestänyt sodan ankaran paineen, ja me, samoinkuin koko
Suomen kansa, olemme nähneet, mikä voima piilee siinä yksinkertaisessa totuudessa, että kansan elämän ja olemassaolon ollessa kysymyksessä kansa itse valtiossa ja kunnissa omien edustajiensa kautta hoitaa ja valvoo asioitaan niin rauhan kuin sodankin aikana. Ainoastaan varmalle perustalle voidaan rakentaa kestävä ja luja rakennus. Kansanvaltaista järjestelmäänsä maamme saa kiittää siitä,
että kansamme niin ehyenä ja yksimielisenä suojelee vapauttaan. Tämän tosiasian me olemme yhä selvemmin oppineet tuntemaan, mutta se on syytä vielä kerran todeta kansaneduskunnan lähtiessä uudelle työtaipaleelle.
Valtion sotatalous vaatii kansalta suuria uhrauksia, jotka ovat yhtä välttämättömiä nykyhetken tarpeita ajatellen kuin tulevaisuuden kannalta katsottuna, sillä siten ainoastaan voidaan helpottaa maan vastaista taloudellista nousua, kun
huolehditaan jo sota-aikana talouselämän säilyttämisestä terveellä pohjalla. Selvä oikeudenmukaisuus vaatii, että samalla kun osa kansastamme puolustaa rajojamme ja muu osa työvoimallaan luo edellytykset puolustuksen menestykselliselle jatkumiselle, myöskin kansakunnan aineelliset voimavarat on käytettävä yhteisen hyvän palvelukseen. Sotilaallinen urhoollisuus, kansan työvalmius
ja kotirintaman uhrimieli ovat ne takeet, joihin perustuu voittomme ja tulevaisuutemme.
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Avauspuheessanne olette, Herra Presidentti, selvästi esittänyt, mitä rasituksia
sota asettaa kansantaloudelle ja miten niistä selviytyäksemme on noudatettava
epäitsekästä pidättyväisyyttä ja suurta säästäväisyyttä sekä on alistuttava raskaaseen verotukseen ja lukuisiin uhrauksiin valtion hyväksi.
Eduskunta alkaa viimeisen työkautensa ennen uusia vaaleja tietoisena siitä,
että suuri määrä uusia lakiehdotuksia ja poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamia
kysymyksiä odottaa ratkaisuaan. Olen vakuuttunut siitä, että eduskunta yhtyy
Teidän, Herra Presidentti, lausumaanne mielipiteeseen, että yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja heikompien taakan keventäminen vaatii erikoisesti sodan aikana huomiota. Ensimmäisenä tällaisiin asioihin kuuluvana mainitsitte perus- ja lapsivähennysten korottamisen kunnallisverotuksessa
odottavan sen tyydyttävää ratkaisua kansan vähävaraisen osan hyväksi. Eduskunnan työn ainoana selvänä ja velvoittavana ohjeena on maan ja kansan edun
vaaliminen, ja se tulee tekemään kaikkensa voidakseen omalta osaltaan täyttää
tehtävänsä niin, että maamme valtavien uhrausten ja ponnistusten ansiosta kestää ja saavuttaa rauhan ja turvallisuuden.
Kiittäen Teitä eduskunnalle ja sen työlle osoittamistanne lämpimistä sanoista ja toivottaen Teille ja työllenne valtakunnan päämiehenä parhainta menestystä, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som yttrade på
ﬁnska:
Republikens ärade Herr President.
Såsom Ni i Edert öppningstal yttrade, har den nuvarande riksdagen, som erhöll
sin fullmakt av folket, då fullständig fred och normala förhållanden rådde i landet, nödgats utföra sitt uppdrag, medan kriget och de därav föranledda mångahanda problemen inverkat på arbetet. Riksdagen har försökt utföra sitt tunga uppdrag
under dessa skickelsedigra år i vår historia i medvetandet om sina skyldigheter
och i förtröstan på framtiden. Vi äro tacksamma för de ord av erkänsla och uppmuntran, som ingingo i Edert öppningstal och hänsyftade på riksdagens arbete.
Vårt statsskick har uthärdat krigets tunga tryck och vi, liksom hela Finlands folk,
ha sett, vilken kraft som döljer sig i den enkla sanningen, att folket självt, då dess
liv och existens stå i fråga, i staten och i kommunerna genom egna representanter
handhar och övervakar sin angelägenheter så i freds- som i krigstid. Blott på en
säker grund kan en hållbar och fast byggnad uppföras. Sitt demokratiska system
får vårt land tacka för att vårt folk så helt och enigt värnar sin frihet. Detta faktum
ha vi allt klarare kommit till insikt om, men det är skäl att ännu en gång konstatera saken, då folkrepresentationen nu inleder en ny arbetsperiod.
Statens krigshushållning kräver av folket stora uppoffringar, vilka äro lika
oundgängliga med tanke på stundens behov som med hänsyn till framtiden, ty
landets framtida ekonomiska uppblomstring kan underlättas blott sålunda, att
det ekonomiska livet redan under krigstiden bygges på en sund grundval. En
klar rättvisa kräver, att samtidigt som en del av vårt folk försvarar våra gränser och en annan del genom sin arbetskraft skapar förutsättningar för försvarets
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framgångsrika fortsättande, jämväl nationens materiella kraftresurser böra användas i det gemensamma intressets tjänst. Våra soldaters tapperhet, folkets arbetsberedskap och hemmafrontens offervilja äro de garantier, på vilka vår seger
och vår framtid grunda sig.
I Edert öppningstal har Ni, Herr President, klart utvecklat, vilka bördor kriget
pålägger folkhushållningen och hurusom vi för att bemästra dem måste iakttaga osjälvisk återhållsamhet och stor sparsamhet och underkasta oss en tung beskattning och talrika uppoffringar för statens bästa.
Riksdagen inleder sin sista arbetsperiod före nyvalen i medvetandet om, att
ett stort antal nya lagförslag och av det exceptionella läget föranledda frågor
vänta på avgörande. Jag är övertygad om, att riksdagen omfattar den av Eder,
Herr President, uttalade åsikten, att genomförandet av social rättvisa och lindrandet av de svagares bördor speciellt under krigstid kräver uppmärksamhet.
Som det första bland hithörande ärenden nämnde Ni, att förhöjningen av grundoch barnavdragen vid kommunalbeskattningen väntar på en tillfredsställande
lösning till fromma för folkets mindrebemedlade del. Det enda klara och förpliktande direktiv riksdagen har för sitt arbete är att bevaka landets och folkets
bästa, och den kommer att göra allt för att för sin del kunna fullgöra uppdraget
så, att vårt land tack vare de väldiga uppoffringarna och ansträngningarna härdar ut och vinner fred och trygghet.
Jämte det jag tackar Eder för de varma ord Ni ägnade riksdagen och dess
arbete och tillönskar Eder och Edert arbete som rikets överhuvud den bästa
framgång, har jag äran att på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr
President.

- 209 -

1944

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1944
presidentti Ryti – puhemies Hakkila

Rigsdagens öppnande den 2 februari 1944
president Ryti – talman Hakkila

Herra Puhemies,
Suomen kansan edustajat!
Sen jälkeen kun lailla edustajanvaalien siirtämisestä 3 päivältä joulukuuta 1943
on säädetty, että edustajanvaalit, jotka olisivat vuonna 1944, toimitetaan vasta vuonna 1945, alottaa eduskunta nykyisessä kokoonpanossaan nyt kuudennet
varsinaiset valtiopäivänsä. Ellei eduskuntaa hajoiteta tahi vaaleja vielä kerran
ole pakko lykätä, päättyy eduskunnan toimikausi siten heinäkuun alussa 1945
kestettyään tasan kahta säännöllistä vaalikautta vastaavan ajan.
Kolmen vuoden vaalikausi ei sellaisenaan ole minkään ehdottomien, itsestään selvien välttämättömyyksien sanelema. Se perustuu lainsäätäjän käytännölliseen harkintaan, jossa maamme yleisiin olosuhteisiin ja eduskuntalaitoksemme historialliseen kehitykseen on kiinnitetty huomiota. Mutta valtiopäiväjärjestyksen määräyksistä ei luonnollisesti ilman pakottavia syitä ole poikettava.
Sodan luomat asialliset, käytännölliset ja teknilliset syyt ovat kumminkin tehneet vaalien lykkäämisen nykyoloissa välttämättömäksi.
Eduskunta on tosin valittu toisissa olosuhteissa kuin missä se on joutunut toimimaan ja toisenlaisia tehtäviä varten kuin mitä se on joutunut hoitamaan, mutta siitä huolimatta se varmaan edelleen nauttii samaa kansan luottamusta, jonka
perusteella se edustajanvaltuutensa 1939 sai. Suomen kansan harkitseva, vakaa
luonne ja suhteellisuuteen perustuva vaalijärjestelmämme ovat vaikuttaneet, että muutokset eduskunnan kokoonpanossa eri vaaleissa yleensä ovat jääneet verrattain pieniksi. Tosin ovat olosuhteet nyt kokonaan toiset kuin monien aikaisempien vaalien aikoihin. Nykyisen eduskunnan koko työ on suoritettu maailmansodan raivotessa ja pääosa siitä meidän itsekin ollessamme ankarassa sodassa. Nämä ajan valtavat tapahtumat ovat suuresti vaikuttaneet koko kansamme henkiseen asenteeseen ja ajatustapaan. Mutta eduskunta, joka jokaisella hermosäikeellään on elänyt kansansa mukana sen kaikissa koettelemuksissa, on
myös selvästi tajunnut tämän kansassa tapahtuneen henkisen muutoksen. Sen
vuoksi se arvokkaasti ja oikealla tavalla on voinut edustaa Suomen kansaa joutuessaan sen puolesta tekemään raskaimpia ja kohtalokkaimpiakin päätöksiään.
Syvä vastuuntunto, vakavuus ja vilpitön yleisen edun vaarin ottaminen ovat aina leimanneet sen toimintaa. Eduskunta on auliisti myötävaikuttanut siihen, että hallitus tarpeellisin valtuuksin on voinut hoitaa sodan nostamia monenlaisia vaikeita ja kiireellisiä kysymyksiä, mutta se ei myöskään ole unohtanut niitä velvollisuuksiaan, jotka sille kuuluvat hallituksen toimenpiteiden valvojana ja
- 210 -

1944

tarpeen tullen arvostelijana. On luonnollista, että sellaisten suurten historiallisten tapahtumien aikoina, joissa me nyt elämme, sekä kansan että eduskunnan
keskuudessa esiintyy erilaisia mielipiteitä asioiden parhaimmista hoitotavoista
ja oikeimmista ratkaisuista. Omasta puolestani uskon, että kansan erilaiset ajatukset ja käsitykset suunnilleen niiden voimaa vastaavassa suhteessa esiintyvät eduskunnassakin, jolla siten vaalien lykkääntymisistä huolimatta edelleen
on täydet asialliset edellytykset hyvin ja oikein täyttää valtiosäännön mukaiset
tehtävänsä.
Eduskunnalla on jälleen edessään pitkä ja vastuullinen työkausi. Tärkeitä, sisäisten olojemme vastaiseen kehitykseen suuresti vaikuttavia kysymyksiä joutuu näilläkin valtiopäivillä sen käsiteltäväksi. Ajankohtaisia valtiotaloudellisia,
sosiaalisia, taloudellisia ja kansanhuoltoa koskevia kysymyksiä ei varmaan tule eduskunnan päiväjärjestyksistä puuttumaan. Eduskunnan toimintaa varjostaa edelleen sodan kehitys ja sen vaikutukset asemaamme ja oloihimme. Tästä
johtuvat ongelmat tulevat monella tavalla vaatimaan eduskunnan huomiota, harkintaa ja toimenpiteitä.
Maailmansota näyttää viidentenä vuotenansa kehittyvän yhä kovemmaksi,
katkerammaksi ja häikäilemättömämmäksi, valtavat ja tuhoisat ratkaisutaistelut
näyttävät lähenevän huippukohtaansa. Lukuisat Euroopan maat, jotka tähänkin
mennessä ovat paljon kärsineet sodasta, ovat jälleen vaarassa joutua uusien taistelujen näyttämöiksi ja uusien hävitysten kohteiksi ja niiden kansat uusiin, raskaisiin koettelemuksiin ja entistä suurempaan epätietoisuuteen lopullisesta kohtalostaan, asemastaan ja rajoistaan. Kysymyksen ollessa suurten kansojen kohtaloista eivät pienten edut eivätkä oikeudetkaan paljoa merkitse. Kansainväliset
sopimuksetkaan eivät takaa turvallisuutta. Vielä varsinaisten sotatoimien kerran päätyttyäkin täytyy monilla tahoilla pelätä yllätyksiä ja sekasorron syntymistä. Nekään Euroopan kansat, jotka tähän saakka ovat onnistuneet pysymään
sodan ulkopuolella ja säilyttämään hyvät suhteet kaikille tahoille, eivät tunne itseään turvallisiksi, vaan katsovat välttämättömäksi edelleen ponnistaa voimansa sotilaallisen valmiutensa lisäämiseen voidakseen sen turvin säilyttää rauhansa ja koskemattomuutensa, kunnes turvallinen oikeustila kansainvälisissä suhteissa jälleen on syntynyt.
Me olemme nykyisen maailmansodan yhteydessä jo kahdesti joutuneet asein
puolustamaan vapauttamme, kerran olemme kokeneet erikoisrauhankin vaikutuksia. Eri vaiheissa olemme ystäviltämme saaneet merkityksellistä apua ja kannatusta, joka on meitä rohkaissut ja tehokkaasti tukenut ja jolle osaamme antaa
täyden arvon. Tähän saakka olemmekin kaikesta selviytyneet. Toisin kuin useat
muut pienet kansat voi Suomen kansa edelleen itse päättää asioistaan. Alueemme ei ole sotanäyttämönä, ja puolustusvoimamme seisovat edelleen horjumattomina suojaamassa itsenäisyyttämme ja turvaamassa työmme ja kotiemme rauhaa. Mutta nykyisessä vaiheessa meidänkin asemamme jälleen on vakava. Tilanne vaatii meiltä suurta valppautta, rohkeutta, kylmäverisyyttä ja päättäväisyyttä. Päämäärämme on sama kuin ennenkin: säilyttää ja turvata kansamme
vapaus ja valtakuntamme itsenäisyys. Tie tämän päämäärän saavuttamiseen voi
olla vaikea, ehkä pitkäkin. Sen varrella voimme kohdata monenlaisia vaikeuksia ja koettelemuksia. Ne meidän on pystyttävä voittamaan, sillä vaikka suur- 211 -
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valtain välienselvittelyt ratkaisevasti saattavat vaikuttaa Euroopan, jopa koko
maailman olojen muodostumiseen, on jokainen kansa kumminkin lähinnä itse vastuussa kohtalostaan. Siten meidänkin mahdollisuutemme päämäärämme
saavuttamiseen oleellisesti riippuvat omasta kestävyydestämme, puolustustahdostamme, arvostelukyvystämme ja kyvystämme ratkaisevissa tilanteissa pysyä tiukasti koossa sekä valmiudestamme suuriinkin uhrauksiin tulevaisuutemme hyväksi. Luottamuksemme oikeamieliseen Kaitselmukseen sekä uskomme
oikeuden lopulliseen voittoon antavat meille tyyntä varmuutta ja uskallusta.
Toivottaen eduskunnalle sen vaativassa ja vastuunalaisessa työssä menestystä
ja Korkeimman johdatusta julistan vuoden 1944 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman,
Representanter för Finlands folk!
Efter att genom lagen om uppskjutande av riksdagsmannaval av den 3 december
1943 har stadgats, att de riksdagsmannaval, som skulle äga rum år 1944, skola
förrättas först år 1945, börjar denna riksdag sin sjätte ordinarie riksdag. Om riksdagen inte upplöses, eller om valen inte ännu en gång måste uppskjutas, kommer
riksdagens mandat sålunda att utgå i början av juli 1945 efter att ha omfattat en
tidrymd motsvarande jämt två valperioder.
Att valperioden har fastställts till tre år har inte dikterats av några absoluta,
självklara nödvändigheter. Det har betingats av lagstiftarens praktiska prövning,
vid vilken avseende har fästs vid vårt lands allmänna förhållanden och vid vår
folkrepresentations historiska utveckling. Men utan tvingande skäl bör man givetvis ej avvika från riksdagsordningens bestämmelser. Saklika, praktiska och
tekniska orsaker, som uppkommit till följd av kriget, ha dock gjort det nödvändigt att valen under nuvarande förhållanden måste uppskjutas.
Riksdagen har visserligen blivit vald under andra förhållanden än de, under
vilka den har kommit att arbeta, och för andra uppgifter än de, den har kommit
att lösa, men trots detta åtnjuter den säkerligen fortfarande hos folket samma
förtroende, på basen av vilket den år 1939 erhöll sina fullmakter. Det ﬁnska folkets sansade lynne och vårt på proportionella val baserade valsystem ha haft till
följd, att förändringarna i riksdagens sammansättning vid de olika valen överhuvud ha blivit relativt små. Visserligen äro förhållandena nu helt annorlunda
än vid tiderna för många föregående val. Den nuvarande riksdagens hela arbete har utförts under pågående världskrig och till övervägande del medan också
vi själva ha befunnit oss i ett hårt krig. Dessa tidens väldiga skeenden ha i hög
grad verkat på hela vårt folks andliga inriktning och tänkesätt. Men riksdagen,
som med varje nervﬁber har levat med sitt folk i alla dess prövningar, har också
klart förstått denna hos folket inträffade andliga förändring. Därför har den värdigt och på ett riktigt sätt kunnat företräda det ﬁnska folket, även då den på folkets vägnar har haft att fatta sina tyngsta och mest skickelsedigra beslut. Djup
ansvarskänsla, allvar och en redbar strävan att beakta det allmänna bästa har alltid präglat dess verksamhet. Riksdagen har beredvilligt medverkat till att regeringen med stöd av nödiga fullmakter har kunnat lösa de många olikartade och
brådskande frågor, som kriget har ställt den inför, men den har inte heller glömt
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sina skyldigheter att övervaka och vid behov utöva kritik av regeringens åtgärder. Naturligt är, att det under tider av sådana stora historiska skeenden, som vi
nu genomleva, både bland folket och i riksdagen framträder olika åsikter om
huru frågorna på bästa sätt skola skötas och hur de riktigast skola avgöras. För
min del tror jag, att de olika tänkesätt och uppfattningar, som göra sig gällande
hos folket, på ett sätt som ungefär motsvarar deras styrka, framträda i riksdagen, vilken sålunda trots att valen två gånger uppskjutits, har alla sakliga förutsättningar att väl och på ett riktigt sätt fullgöra de uppgifter, som enligt statsförfattningen tillkomma den.
Riksdagen står åter inför en lång och ansvarsfull arbetsperiod. Också denna
riksdag kommer att ställas inför betydelsefulla frågor, som komma att djupt gripa in i den framtida utvecklingen av våra inre förhållanden. Aktuella statsﬁnansiella, sociala, ekonomiska och folkförsörjningsfrågor komma säkerligen icke
att saknas på riksdagens dagordning. Riksdagens verksamhet överskuggas fortfarande av frågan om krigets utveckling och dess verkningar på vår ställning
och våra förhållanden. De härav betingade problemen komma på mångahanda
sätt att kräva riksdagens uppmärksamhet, prövning och åtgärder.
Världskriget synes under sitt femte år bli allt hårdare, allt mer förbittrat och
hänsynslöst. De väldiga och ödeläggande avgörande striderna synas närma sig
sin kulmen. Många europeiska länder, som redan härförinnan ha lidit mycket av
kriget, löpa åter fara att bli skådeplats för nya strider och nya ödeläggelser och
deras folk att råka in i nya, tunga prövningar och i en allt större ovisshet om sitt
slutliga öde och sina gränser. Då de stora folkens öden stå på spel, väga inte de
svagas intressen och inte ens deras rätt mycket i vågskålen. Inte heller internationella traktater garantera trygghet. Ännu efter det de egentliga krigshandlingarna ha upphört, måste man på många håll befara överraskningar och uppkomsten av kaotiska förhållanden. Inte ens de europeiska länder, som hittills ha lyckats hålla sig utanför kriget och kunnat bibehålla goda förbindelser åt alla håll,
känna sig trygga, utan anse det vara nödvändigt att fortfarande spänna sina krafter för att stärka sin militära beredskap för att i skydd av den kunna bevara sin
fred och sin integritet, tills ett tryggat rättstillstånd har återinträtt i de internationella relationerna.
I samband med det nu pågående världskriget ha vi redan två gånger varit
tvungna att med vapen i hand värna vår frihet, och en gång ha vi även fått pröva
på verkningarna av en separatfred. Under olika skeden ha vi av våra vänner fått
mottaga betydande hjälp och stöd, som har uppmuntrat och på ett effektivt sätt
stött oss och som vi förstå att till fullo uppskatta. Hittills ha vi också rett oss. I
motsats till vad fallet är med många andra små folk, kan det ﬁnska folket fortfarande självt besluta i sina angelägenheter. Vårt territorium är inte krigsskådeplats, och våra försvarskrafter stå fortfarande orubbliga, värnande vår självständighet och tryggande vårt arbete och våra hems fred. Men under nuvarande skede är också vår ställning återigen allvarlig. Läget kräver av oss stor vaksamhet,
dristighet, kallblodighet och beslutsamhet. Vårt mål är detsamma som tidigare: att bevara och trygga vårt folks frihet och vårt rikes självständighet. Vägen
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till detta mål kan vara svår, kanske också lång. På denna väg kunna svårigheter
och prövningar av många olika slag möta oss. Dem böra vi vara i stånd att övervinna, ty även om uppgörelsen emellan stormakterna på ett avgörande sätt kan
komma att inverka på förhållandenas utveckling i Europa ja till och med i hela
världen, bär dock varje nation i första hand själv ansvaret för sina öden. Så bero även våra möjligheter att uppnå vårt mål i väsentlig grad på vår egen uthållighet, försvarsvilja, omdömesförmåga, förmåga att i avgörande situationer hålla fast samman och på vår beredvillighet att bära även stora offer för vår framtid. Vår förtröstan på en rättrådig Försyn och vår fasta tro på det rättas slutliga
seger skänka oss en lugn känsla av säkerhet och tillförsikt.
Tillönskande riksdagen framgång och den Högstes ledning i dess krävande
och ansvarsfulla värv förklarar jag 1944 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Hakkila lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan nyt alkava työkausi liittyy läheisesti viime viikon lopulla päättyneiden valtiopäivien työhön. Monia tärkeitä asioita on valiokunnissa ehditty joko kokonaan valmistelevasti käsitellä tai on niissä ainakin ehditty huomattavassa
määrässä aloittaa useiden tärkeiden kysymysten pohdinta. Viime valtiopäivillä
saatiin valmiiksi keskussairaalalaki. Nyt on vuorossa kunnallisten terveyssisarten toiminnan järjestämistä koskeva lainsäädäntö, laki kunnan kätilöistä ja esitys
laiksi kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista. Edelleen odottaa ratkaisuaan kalastuslainsäädännön uusiminen, poronhoitolaki ja kirjanpitolaki muita pienempiä asioita mainitsemattakaan. Kun mainittujen lakiesitysten lisäksi tulevat hallituksen näille valtiopäiville jättämät uudet esitykset, niin saamme olla varmoja
siitä, että istuntokautemme alkupuolen työurakka on runsaana tiedossamme.
Valtiopäivien päättyessä kiintyy huomio eduskuntatyöhön, koska silloin on
arvioitavissa suoritetun työn tulos ja samoin uusien valtiopäivien alkamiseen liitetään toiveita uusista saavutuksista, kaivatuista reformeista ja odotetaan yleensä oloihin saatavan kehityksen vaatimia parannuksia ja ajankohtaista edistystä. Poliittisesti vakava aika tekee sen lisäksi eduskunnan aseman tärkeäksi ja
sen vastuun hyvin suureksi. Kansanvaltainen valtiopäiväjärjestys, joka perustuu historialliseen kehitykseemme, on koettelemusten kestäessä osoittanut lujuutensa, ja se takaa kansan ja kansanedustuksen sananvallan maan asioista päätettäessä. Kansamme luonteen mukaisesti eduskuntamme on tottunut noudattamaan tyyntä harkintaa, eivätkä sen ratkaisut näin ollen tapahdu huomiota herättävällä tavalla. Ei ole kuitenkaan vähintäkään syytä epäillä, etteikö parlamentaarinen työ ja eduskunnan tekemät ratkaisut nojautuisi kansamme ehyeen kannatukseen. Siitä vakuuttuneina toivomme hartaasti, että toimintamme nyt alkaneilla valtiopäivillä muodostuisi isänmaallemme onnelliseksi.
Kiittäen niistä ystävällisistä sanoista, jotka olette omistanut eduskunnalle, ja
toivottaen Teille ja työllenne valtakunnan päämiehenä menestystä, on minulla
kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Hakkila, som yttrade på
ﬁnska:
Republikens ärade Herr President.
Riksdagens nu begynnande arbetsperiod ansluter sig intimt till arbetet vid den i
slutet av senaste vecka avslutade riksdagen. Många viktiga ärenden ha i utskotten hunnit antingen helt och hållet förberedelsevis handläggas eller har i dessa
åtminstone dryftningen av ﬂera viktiga ärenden i betydande omfattning hunnit
påbörjas. Vid senaste riksdag antogs lagen om centralsjukhus. Nu följer i turen
lagstiftningen angående ordnande av de kommunala hälsosystrarnas verksamhet, lagen angående kommunala barnmorskor och lagen angående kommunala
rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård. På avgörande vänta vidare ﬁskerilagstiftningens revidering, lagen angående renskötsel och bokföringslagen, andra smärre ärenden att förtiga. Då till de anförda lagförslagen läggas regeringens till denna riksdag överlämnade nya propositioner, kunna vi vara vissa om,
att arbetsbetinget under början av sessionen kommer att vara rikligt.
Vid avslutandet av en riksdag fästes uppmärksamheten vid riksdagsarbetet,
enär det uppnådda arbetsresultatet då kan bedömas, och på samma sätt anknytas
till början av en ny riksdag förhoppningar angående nya vinningar, efterlängtade reformer, och över huvud emotses av utvecklingen påkallade förbättringar i
förhållandena och tidsenliga framsteg. Den politiskt allvarliga tiden gör därjämte riksdagens ställning viktig och dess ansvar mycket stort. Den demokratiska
riksdagsordningen, som grundar sig på vår historiska utveckling, har under en
tid av prövningar visat sin fasthet och den garanterar folkets och folkrepresentationens inﬂytande på besluten i landets angelägenheter. I enlighet med vårt folks
natur har vår riksdag vant sig vid lugnt övervägande, och dess avgöranden äga
vid sådant förhållande ej rum på ett uppseendeväckande sätt. Det ﬁnnes likväl ej
den minsta anledning att betvivla, att det parlamentariska arbetet och de av riksdagen träffade avgörandena bygga på folkets eniga understöd. Övertygade därom hoppas vi innerligt, att vårt arbete vid den nu begynnande riksdagen måtte
gestalta sig lyckligt för vårt fädernesland.
Med ett tack för de vänliga ord, som Ni ägnat riksdagen, och tillönskande
Eder och Edert arbete i Eder egenskap av rikets överhuvud framgång, har jag
äran på riksdagens vägnar hälsa Eder, Republikens Herr President.
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Presidentti Gustaf Mannerheim ja puhemies K.-A. Fagerholm kohtaavat vuoden 1945
valtiopäivien avajaisissa.
President Gustaf Mannerheim och talman K.-A. Fagerholm träffas vid öppningen av
1945 års riksdag.
Kuva / Foto: SKOY
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 7. päivänä 1945
presidentti Mannerheim – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 7 april 1945
president Mannerheim – talman Fagerholm

Herra Puhemies, Suomen kansan edustajat!
Mikään Suomen eduskunta ei ole ryhtynyt tehtäväänsä nykyistä vakavampana
aikana. Sota, joka on tuhonnut suuria osia maailmaa ja saattanut kansakuntia hätään ja kurjuuteen, lähenee Euroopan kohdalta loppuaan. Mutta vaikka rauha jo
kangastaa, eivät koettelemukset ja kieltäymykset vielä ole lopussa. Raskasta ja
paljon kysyvää työtä vaaditaan sodan jälkien peittämiseksi, hävitetyn rakentamiseksi ja asiain saattamiseksi kohdalleen uudessa maailmassa, jossa – kuten toivomme – keskinäinen ymmärtämys ja kaikkien hyvinvointi vallitsevat.
Suomen demokraattinen valtio- ja yhteiskuntajärjestys rakentuu ikivanhalle pohjoismaiselle perustalle, ja mitä tulee itse kunkin aikakauden vaatimiin
uudistuksiin on vähälukuinen kansamme usein niissä kulkenut suurten edellä.
Näin on etenkin kansanedustuksemme laita, joka jo ennen itsenäisyyttämme on
ollut yksikamarinen ja jota valittaessa jokaisella, niin miehellä kuin naisellakin,
on ollut yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Äsken tapahtuneella äänioikeusiän alentamisella ja äänioikeuden laajentamisella olemme luoneet vieläkin
laveamman pohjan kansan itsehallinnolle.
Ensimmäisenä kaikista sotaan osallistuneista maista Suomi on käynyt valitsemaan uuden kansanedustuksen ja siten jälleen osoittanut lujan tahtonsa elää
itsenäisenä valtakuntana muiden rinnalla omaa elämäänsä noudattaen kaikkia
niitä velvoituksia, joita tämä tuo mukanaan. Uuden eduskunnan osalle tulee aikakirjoissamme ainutlaatuinen työ, joka sen jäseniltä vaatii laajakatseisuutta ja
ennenkaikkea oikeata käsitystä siitä, mitä koko kansan paras ja sen todelliset
tarpeet edellyttävät. Teidän tehtäväksenne tulee luoda jatkuvan, lainalaisessa
vapaudessa elettävän elämän ehdot, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet ja yhtäläinen turva.
Sitä asemaa, jossa maamme nyt on, olen jo kosketellut hajoavalle eduskunnalle pitämässäni puheessa. Samoin myös niitä monia ja suuria vaikeuksia, jotka ovat kohdallemme tulleet ja joiden suhteen jo paljon on tehty, mutta myös
paljon on tekemättä. Tämän eduskunnan osalle tulee ennenkaikkea yksissä neuvoin hallituksen kanssa suunnata kansan koko voima ja yksimielinen tahto lupauksiemme ja velvoitustemme täyttämiseen itäistä naapuriamme kohtaan sekä
luoda pysyvät ystävälliset, yhteisille harrastuksille ja keskinäiselle luottamukselle pohjautuvat suhteet Neuvostoliittoon. Tällöin meidän on kerättävä kaikki tarmomme ja ponnistettava voimamme pysyttääksemme rahan arvon ennallaan, kohottaaksemme sodan johdosta lamaantuneet elinkeinomme ja siten laa- 217 -
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jentaaksemme tuotantoamme. Tämä on ainoa käyttökelpoinen tie, joka tekee
meille mahdolliseksi näiden velvoitusten samoin kuin itseemmekin kohdistuvien täyttämisen. Tällä tarkoitan lähinnä maatalouttamme, joka äsken hyväksyttyjen jyrkkien uudistusten vuoksi joutuu perinpohjaisten muutosten alaiseksi,
mutta joka siitä huolimatta on saatava mahdollisuuksien mukaan tyydyttämään
koko kansan tarpeet. Sen lisäksi tulee jälleenrakennustyö: meidän on rakennettava kaikki sodan tuhoama, mutta myöskin se, mitä edellyttävät ne muuttuneet
olosuhteet, joissa nyt elämme. – Selvää on, että tämä tuo mukanaan uusia kieltäymyksiä, mutta säästäen ja elämänvaatimuksistamme tinkien täytyy meidän
luottamuksella voida katsoa kohti valkenevaa tulevaisuutta.
Vakaumukseni on, että tämän eduskunnan jäsenet ryhtyvät työhönsä täysin
tietoisina siitä, mikä ensiarvoinen merkitys on yksimielisellä työllä, niin hyvin eduskunnassa kuin koko yhteiskunnassakin, työllä, jossa mitkään yksityiset edut eivät saa peittää näkyvistä tietä kohti yhteistä päämäärää. Kokemus on
opettanut meille, että suurimmatkin vaikeudet ovat voitettavissa yhtynein voimin.
Samalla kuin toivotan Teille, arvoisat kansanedustajat, menestystä vastuunalaisessa ja vaativassa toimessanne julistan 1945 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman, Representanter för Finlands folk!
Ingen ﬁnsk riksdag har tillträtt sitt mandat under en mer allvarsfylld tid än den,
vi nu genomleva. Det krig, som förhärjat stora delar av världen och försatt hela
folk i nöd och armod, nalkas för Europas vidkommande sitt slut. Men även i och
med den hägrande freden äro prövningarna och försakelserna icke överståndna.
Ett tungt och krävande arbete fordras, för att täcka krigets spår, bygga upp det
förstörda och dana tingens ordning i en ny värld av – som vi hoppas – förståelse och allas välstånd.
Finlands demokratiska stats- och samhällsskick är byggt på urgammal nordisk grund, och beträffande av tiden påkallade reformer har vår fåtaliga nation
ofta varit en föregångare framom de stora. Detta gäller främst vår folkrepresentation, som redan före vår självständighet utgjort en enkammare och vid vars utseende lika rösträtt och valbarhet beretts såväl man som kvinna. Genom nu senast företagna sänkning av rösträttsåldern och utvidgande av rösträtten, hava vi
skapat en än bredare bas för folkets självstyrelse.
Som det första av de länder vilka tagit del i kriget, har Finland skridit till val
av en ny folkrepresentation och därmed åter visat sin fasta vilja att leva sitt eget
liv som ett självständigt rike vid sidan av andra med alla de förpliktelser detta
medför. På denna nya riksdags andel kommer ett i våra hävder ensamstående arbete, som av dess medlemmar kräver vidsynthet och framför allt en rätt uppfattning av hela folkets verkliga behov och bästa. Eder uppgift blir att utforma nya
betingelser för ett fortsatt liv i lagbunden frihet, med lika rättigheter och trygghet för alla medborgare.
Det läge, i vilket vårt land nu beﬁnner sig, har jag redan berört i mitt tal till
den avgående riksdagen. Likaså de många och stora svårigheter inför vilka vi
stått, varvid dock redan mycket gjorts, men månget ännu återstår. På denna riks- 218 -
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dag ankommer främst att i samråd med regeringen inrikta folkets hela styrka
och eniga vilja på infriandet av våra löften och förpliktelser gentemot vår granne i öster, samt skapa bestående vänskapsfulla förbindelser – byggda på gemensamma intressen och ömsesidigt förtroende – med Rådsunionen. Därvid gäller
det för oss nu att samla all vår energi och spänna våra krafter, för att upprätthålla vår valutas värde, höja våra, som en följd av kriget nedsatta näringar och sålunda utöka vår produktion. Detta är den enda framkomliga väg, som gör oss i
stånd att fylla dessa våra förpliktelser, såväl som dem gentemot oss själva. Jag
avser icke minst arbetet på vårt lantbruk, som genom den nyss antagna djärva
reformen undergår genomgripande förändringar, men icke desto mindre samtidigt bör bringas att i görligaste mån tillgodose hela folkets behov. Därtill kommer ett återuppbyggnadsarbete, icke blott av det kriget förstört, utan fastmer betingat av de förändrade förhållanden, under vilka vi nu leva. – Självfallet är att
allt detta medför fortsatta försakelser, men med sparsamhet och måttfulla fordringar på livet måste vi med tillförsikt kunna se mot en ljusnande tid.
Jag är övertygad om att denna riksdags medlemmar skrida till sitt värv fullt
medvetna om värdet av ett enigt arbete, såväl inom riksdagen som samhället i
sin helhet, varvid inga enskilda intressen få skymma vägen mot gemensamma
mål. Erfarenheten har lärt oss att även de största svårigheter kunna övervinnas
med enade krafter.
I det jag tillönskar Eder, ärade folkrepresentanter, medgång i Edert ansvarsfulla och fordrande värv, förklarar jag härmed 1945 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Syvästi tietoisena suuresta vastuustaan on uusi eduskunta kokoontunut täyttämään tehtäväänsä. Eduskunta tietää saavansa käsiteltäväkseen suuria kysymyksiä siitä huolimatta, että äsken päättyneet valtiopäivät ennättivät käsitellä loppuun lukuisia vallitsevan tilanteen vaatimia lakiehdotuksia. Paljon on kuitenkin
vielä tehtävää ennen kuin maamme on voittanut ne vaikeudet, jotka onnettomat
sodat ovat aiheuttaneet. Mutta mitkään vaikeudet eivät voi himmentää Suomen
kansan iloa sen johdosta, että meidän maamme itsenäisyytensä säilyttäen on voinut irroittautua sodasta.
Tämän eduskunnan ensimmäisiä tehtäviä on saada syntymään naapurimaiden ja erikoisesti Neuvostoliiton luottamus Suomeen ja sen hyvään tahtoon. Hallitus saa pyrkiessään hälventämään itäisen naapurimme mahdollisesti vielä meidän maatamme kohtaan tunteman epäluulon syitä, luottaa eduskunnan täydelliseen kannatukseen. Suomen kansa on vaaleissa selvästi ilmaissut toivovansa, että Suomen ja Neuvostoliiton välille luodaan ystävälliset suhteet ja eduskunta on
valmis yhteistoimin hallituksen kanssa toteuttamaan kansan tahdon.
Te viittasitte, Herra Tasavallan Presidentti, äsken eräisiin tärkeisiin talouselämän kysymyksiin. Voimme olla vakuuttuneita siitä, että meidän työteliäs ja uuras kansamme on selviytyvä myös sellaisista vaikeuksista, jotka tänään saattavat
meistä näyttää ylivoimaisilta. Toivottavasti työrauha saadaan mahdollisimman
suuressa määrin säilymään, niin että maamme kykenee täyttämään kannetta- 219 -
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vaksi ottamansa velvoitukset ja toteuttamaan valtavan jälleenrakennustyön, joka niin monella alalla on edessämme. Eräs työrauhan säilymisen edellytys kuitenkin on, että yhteiskunta ja talouselämä, tämän hetken mahdollisuuksien rajoituksista huolimatta, tekee kaikkensa luodakseen työtätekevälle kansalle niin
siedettävät taloudelliset ja yhteiskunnalliset elinehdot kuin olosuhteet sallivat.
Ne sanat, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti lausuitte yksimielisyyden ja
yhteisymmärryksen merkityksestä, herättävät varmasti vastakaikua eduskunnassa. Valtiopäivien alku eilen mielestäni todistaa hyvää mahdollisuuksista saada eduskunnassa aikaan yhteistyö, joka on koituva maan ja kansan parhaaksi.
Poliittisten käsityskantojen ja kielen eroavaisuuksista huolimatta on kuitenkin
isänmaan etu yhteinen johtotähtemme.
De ord Ni, Republikens Herr President, yttrade om enighetens och samförståndets betydelse vinna förvisso genklang i riksdagen. Riksdagens inledning
i går vittnar gott, synes det mig, om möjligheterna att i riksdagen kunna åstadkomma ett samarbete, landet och folket till gagn. Trots skiljaktigheter i politisk
uppfattning och språk är dock fosterlandets väl vår gemensamma ledstjärna.
Meidän kansanvaltamme rakentuu ikivanhalle pohjalle. Tämä meidän demokratiamme on ollut kovissa koettelemuksissa, mutta se on osoittautunut kestäväksi. Lujasti vakuuttuneena siitä, että meidän kansamme aina saa elää vapaassa kansanvaltaisessa maassa, että meidän demokratiamme vahvistuu ja kehittyy, on minulla kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
tervehdys.

Talets besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som
på ﬁnska yttrande:
Republikens ärade Herr President.
I djupt medvetande om sitt stora ansvar har den nya riksdagen samlats för att
fullgöra sitt värv. Riksdagen är medveten om, att till dess handläggning komma att hänskjutas stora frågor, oaktat den nyss avslutade riksdagen hann slutbehandla talrika, av den rådande situationen påkallade lagförslag. Mycket återstår
likväl ännu att göra, förrän vårt land övervunnit de svårigheter, som de olyckliga krigen förorsakat. Men inga svårigheter kunna fördunkla den glädje Finlands
folk känner med anledning av att vårt land med bevarad självständighet kunnat
frigöra sig från kriget.
Till denna riksdags främsta uppgifter hör att hos grannländerna och speciellt hos Sovjetunionen uppväcka förtroende till Finland och dess goda vilja. Regeringen kan i sin strävan att skingra orsakerna till den misstro vår östra granne till äventyrs ännu känner gentemot vårt land förlita sig på riksdagens
fullständiga stöd. Finlands folk har vid valen klart manifesterat sin önskan, att
vänskapliga relationer skapas mellan Finland och Sovjetunionen, och riksdagen
är redo att i samverkan med regeringen förverkliga folkets vilja.
Ni hänvisade, Republikens Herr President, nyss till en del viktiga frågor inom
näringslivet. Vi kunna vara förvissade om, att vårt arbetsamma och idoga folk
skall reda sig jämväl ur sådana svårigheter, som i dag kunna förefalla oss övermäktiga. Det är att hoppas, att arbetsfreden kan bevaras i så stor omfattning som
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möjligt, så att vårt land förmår fullgöra de förpliktelser det påtagit sig och genomföra det väldiga återuppbyggnadsarbete, som på så många områden förestår
oss. En förutsättning för bevarandet av arbetsfreden är likväl, att samhället och
näringslivet, trots de begränsade möjligheterna i detta nu, göra sitt bästa för att
för det arbetande folket skapa så drägliga ekonomiska och sociala levnadsvillkor som förhållandena medgiva.

Talmannen yttrade därefter först på ﬁnska och sedan på svenska:
De ord Ni, Republikens Herr President, yttrade om enighetens och samförståndets betydelse vinna förvisso genklang i riksdagen. Riksdagens inledning i går
vittnar gott, synes det mig, om möjligheterna att i riksdagen kunna åstadkomma
ett samarbete, landet och folket till gagn. Trots skiljaktigheter i politisk uppfattning och språk är dock fosterlandets väl vår gemensamma ledstjärna.

Talmannen avslutade sitt tal på ﬁnska i följande ordalag:
Vårt folkvälde bygger på uråldrig grund. Denna vår demokrati har utstått svåra
prövningar, men den har visat sig vara hållbar. Fast övertygad om, att vårt folk
städse skall få leva fritt i ett folkstyrt land, att vår demokrati skall befästas och
utvecklas, har jag äran till Eder, Republikens Herr President, frambära riksdagens hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1946
presidentin puolesta pääministeri Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 2 februari 1946
å presidentens vägnar statsminister Paasikivi – talman Fagerholm

Suomen kansan edustajat! Herra Puhemies!
Puheessani eduskunnan edellisen istuntokauden päättyessä lausuin, että ulkopoliittiset kysymykset ovat koko viime vuoden olleet valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä. Näin tulee nähdäkseni asia olemaan myös lähitulevaisuudessa. Ulkopolitiikkamme alalla on pysyväisen ystävyyden ja luottamuksellisten suhteiden lujittaminen Neuvostoliittoon oleva tärkein tehtävämme.
Totesin myös, että eduskunnan työ oli viime istuntokaudella suurimmaksi osaksi mennyt onnettoman sodan jättämän perinnön selvittämiseen. Tämä
korjaus- ja parannustyö tulee kestämään nyt alkavan eduskuntakauden, vieläpä
vuosia sen jälkeenkin.
Ne taloudelliset tehtävät, jotka meillä on edessämme, vaativat kansaltamme
kestäviä ponnistuksia ja kärsivällisyyttä.
Sodassa, varsinkin nykyaikaisessa, voittajakin köyhtyy. Vielä enemmän tietenkin köyhtyy sodan hävinnyt ja sitä raskaammat ovat seuraukset, minkä suuremmat maan väkilukuun ja aineellisiin varoihin verrattuina kansan sotaponnistukset ovat olleet.
Taloudellisessa toiminnassa ovat järkevät laskelmat ja järkevä menettely välttämättömiä. Tosin n.s. ”taloudelliset lait” eivät ole samanlaisia lakeja, kuin ne,
mitkä hallitsevat luonnon maailmassa. Mutta on eräitä taloudellisia välttämättömyyksiä, joita ei millään organisatoorisilla järjestelyillä voi tehdä tyhjäksi. Yksi
sellainen ”laki” on, joka sanoo, että kansa, enempää kuin yksityinen, ei voi kuluttaa enempää, kuin joko itse tuottaa tai muualta saa käytettäväkseen, mikäli ei
hävitä säästöpääomaansa. Tästä taloudellisesta välttämättömyydestä emme me,
enempää kuin muutkaan kansat, pääse.
Suomi on hävityssä sodassa menettänyt arvokkaita alueita ja joutunut maksamaan raskaan sotakorvauksen. Sen ohella se on saanut hartioilleen tehtävän
hankkia uudet kodit maan väkilukuun nähden suurelle siirtoväelle. Tämä raskas tehtävä on ehdottomasti täytettävä, mutta muistettava on, että se suurimmalta osalta ei lisää maan entisiä tuotannollisia mahdollisuuksia. Mitä vaikeuksia ja vaikutuksia sillä tulee olemaan lähivuosina maatalouden tuotantoon, sitä on vielä vaikea sanoa. Mutta ajanpitkään, sitten kuin siirtoväki on lopullisesti sijoittunut ja löytänyt työalansa maan tuotannossa ja sittenkuin olot ovat muutoksiin mukautuneet ja vakiintuneet, on tämän väestön sekä taloudellisesti että
henkisesti tuoma lisä epäilemättä vahvistava kansallista ja valtakunnallista elämäämme.
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Sota on maamme pohjoisimmassa osassa aikaansaanut miltei perinpohjaisen
hävityksen, mutta muissakin osissa maatamme on se jättänyt talouselämäämme
jälkiä, joiden korjaaminen vaatii paljon varoja, työtä ja aikaa.
Olen puheissani lausunut kuluvan vuoden 1946, samoinkuin sen edellisen,
olevan taloudellisesti raskaan ja tulevan vuoden 1947 jonkun verran paremman
sekä taloudellisten olojen vuodesta 1948 alkaen edelleen helpottuvan. On tehty, tosin vain summittaisia, laskelmia taloutemme muodostumisesta lähivuosina, joten nyttemmin voimme vähitellen saada jonkinlaisen, ainakin ylimalkaisen kuvan tehtävistä, jotka ovat edessämme, samoin kuin ylipäänsä maamme taloudellisesta kehityksestä lähiaikoina.
Miten suuria arvoja maatalouden sodan aikaisen rappeutumisen kautta menetettiin ja millaisia ponnistuksia näiden rappioiden korjaamiseksi on tarpeen,
siitä on vielä ainoastaan alustavia arviolaskelmia olemassa. Näiden laskelmien
mukaan maatalouden rappioiden korjaaminen – ojitusten laiminlyönti, maanparannus- ja rakennuskorjausten tekemättä jättäminen, apulannoituksen vajaus,
kotieläin ja muun maatalouspääoman väheneminen – vaatii niin suuria varoja ja
niin paljon työtä, ettei asiantuntevalla taholla ole arveltu olevan mahdollista selviytyä maatalouden rappioista ja saavuttaa sotien edellistä tasoa edes viidessä
vuodessa senkään maatalouden osan kohdalta, jota ei maanhankintalain nojalla
käytetä asutustarkoituksiin.
Tulevina vuosina on kansantaloutemme ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin riippuvainen kauppavaihdosta ulkomaiden kanssa. Paitsi sitä, että tarvitsemme huomattavan määrän elintarvikkeita ja ulkomaisia teollisuuden raakaaineita, myöskin maatalouden kuntoon paneminen riippuu suureksi osaksi siitä, saammeko ulkomailta erilaisia siihen tarkoitukseen välttämättömiä tarvetavaroita.
Suomi menetti Karjalan alueella noin 20 % vientiteollisuutensa tuotantokyvystä. Muun Suomen teollisuuslaitokset säilyivät kuitenkin sodasta miltei vahingoittumattomina. Sittenkun raaka-ainevarastot tulevat täytetyiksi, voidaan
tuotanto saada yhä täydellisemmin käyntiin. Kun teollisuustuotantomme edellytykset ovat koskemattomat, on siinä taloudellinen voima ja hyvä turva tulevaisuuteen nähden, kunhan vain ylimenokauden vaikeudet voitetaan.
Nämä ylimenokauden vaikeudet, joita sotakorvauksen maksuajan pitentäminen tosin on helpottanut, mutta jotka eivät ole vähäiset, tulevat lähivuosina jatkumaan. Niiden voittamiseksi on sekä oman kansan ponnistukset ja kärsivällisyys että ulkomainen apu tarpeen. Tehdyissä laskelmissa on edellytetty, että elämämme ylläpitämiseksi ja tuotantokoneistomme täyteen käyntiin panemiseksi ynnä välttämättömän jälleenrakennustyön suorittamiseksi saamme tavaroita ulkomailta tänä vuonna vähintäin 130 milj. dollarin ja tulevasta vuodesta alkaen vuosittain ainakin 170 milj. dollarin edestä. Näihin ulkomailta tuotaviin tavaramääriin ei sisälly muuta kuin mikä on välttämätöntä vaatimattoman
elämän ylläpitämiseen ja tarpeellisimman jälleenrakennustyön suorittamiseen.
Ottaen huomioon tämän välttämättömän tuonnin ja muut ulkomaiset suorituksemme tulee maamme maksutaseessa olemaan tänä vuonna lähes 100 miljoonan dollarin ja tulevana vuonna n. 70 miljoonan dollarin vajaus. Vuodesta 1948
alkaen, jolloin teollisuutemme lasketaan voivan käydä täydellä teholla, päästään
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ulkomaisessa maksutaseessa tasapainoon, ja vuodesta 1953 alkaen, jolloin sotakorvaus on loppuun suoritettu, maksutase tietenkin suuresti parantuu ja tilanne
huomattavasti helpottuu. Mutta tänä vuonna ja vielä tulevanakin meille on ylivoimaista selviytyä omin voimin ja ilman ulkomaista luottoa saada tuotantokoneistomme tehokkaaseen käyntiin ja maataloutemme nousemaan.
Tätä taustaa vastaan on viime päivinä Yhdysvalloista saapunut uutinen sitä ilahduttavampi. Olemme nyt saaneet vahvistuksen, että jo kauan neuvottelun
alaisena ollut luottokysymys on lopullisesti selvä ja että Suomi saa 35 miljoonan
dollarin luoton aikaisemmin jo myönnettyjen 15 miljoonan dollarin erikoisluottojen lisäksi. Tämä vie meidät huomattavan matkan eteenpäin vaikeuksiemme
voittamisessa, vaikkakaan se ei niitä kokonaan poista.
Viime vuoden aikana olemme Neuvostoliitosta ja Englannista kauppasopimustemme perusteella saaneet tavaroita, joilla on meille ollut tavattoman suuri merkitys, vaikkakin nämä tavarat suurimmalta osalta ovat saapuneet vuoden
jälkipuoliskolla. Ruotsista olemme saaneet erittäin tärkeätä luottoa ja muutakin
apua. Kiitos Ruotsin luoton ja ulkomaisten tavaratoimitusten olemme selviytyneet kuluneesta vuodesta, mutta vaikeata se on ollut, ja suuria vaikeuksia meillä
vielä on edessämmekin. Tästä huolimatta ei ole epäilystä, ettemme me yhdessä
taakkaa kantaen ja tarmokkaasti työtä tehden sekä kärsivällisyyttä osoittaen yhteisvoimin pääse vaikeuksiemme läpi, ja hyvä tieto oli, että mikäli luonto ei huonoilla sadoilla maatamme iske ja maailman suhdanteet teollisuutemme työtä estä, jokainen seuraava vuosi on oleva edellistä helpompi ja parempi.
Kovat välttämättömyydet asettavat eduskunnan ja hallituksen työlle samoin
kuin koko kansan elämälle taloudellisella alalla tietyt suuntaviivat ja rajat. Meidän kaikkien täytyy kantaa osamme yhteisestä taakasta. Mutta vaikeuksissakaan ei ole unohdettava nykyaikaiseen yhdyselämään liittyviä eetillisiä ja sosiaalisia vaatimuksia, samalla muistaen, että olojen muodostaminen sosiaalisesti
mahdollisimman tyydyttävästi on pitkän päälle myös käytännöllisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta arvostellen hyödyllisintä. Kaikissa maissa astuvat sosiaaliset näkökohdat nykyään yhä enemmän etualalle.
Toivottaen eduskunnalle menestystä sen vaativassa ja vastuunalaisessa työssä ja kansan hyväksi julistan Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, vuoden
1946 valtiopäivät avatuiksi.
Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
I mitt tal vid avslutningen av föregående riksdagssession framhöll jag, att skötseln av de utrikespolitiska angelägenheterna under hela senaste år varit en av
statsmaktens viktigaste uppgifter.
Så förhåller det sig enligt min tanke även under den närmaste framtiden. I vår
utrikespolitik skall befästandet av bestående vänskap och förtroendefulla relationer till Sovjetunionen vara vår främsta uppgift.
Jag fastslog även, att riksdagens arbete under senaste session till största delen
gällt utredningen av arvet efter vårt olyckliga krig. Detta arbete för botande och
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bättrande av det som brustit kommer att fortgå även under den begynnande riksdagssessionen och ännu åratal framåt.
De ekonomiska uppgifter, som förestå oss, kräva av vårt folk ansträngningar och tålamod.
Kriget, i synnerhet ett modernt krig, gör även segraren fattig. I långt högre
grad utarmas självfallet den förlorande parten och följderna äro tyngre ju större folkets krigsansträngning varit i förhållande till landets folkmängd och materiella resurser.
I den ekonomiska verksamheten äro kloka beräkningar och förnuftigt förfaringssätt nödvändiga. Visserligen äro de s.k. ”ekonomiska lagarna” icke desamma som de lagar, vilka gälla i naturens värld. Men det ﬁnnes ekonomiska nödvändigheter, som icke kunna undgås genom några som helst organisatoriska arrangemang. En sådan ”lag” är den, som säger, att ett folk lika litet som den enskilde kan förbruka mer än det självt kan producera eller erhåller av andra, såvida det ej vill göra av med sitt sparkapital. Denna ekonomiska nödvändighet är
för oss liksom för alla andra folk ofrånkomlig.
Finland har genom kriget förlorat värdefulla områden och får betala ett tungt
krigsskadestånd. Därjämte måste det anskaffa nya hem åt den i förhållande till
folkmängden talrika förﬂyttade befolkningen. Denna tunga uppgift måste ovillkorligen fyllas, men ihågkommas bör, att landets produktionskapacitet härigenom icke i högre grad ökas. Vilka svårigheter och vilka konsekvenser detta under de närmaste åren kommer att ha för vår lantbruksproduktion, är än så länge svårt att säga. Men med tiden, när den förﬂyttade befolkningen blivit slutligt
placerad och funnit sitt arbetsområde och när förhållandena anpassats efter förändringarna och allt stadgat sig, skall det tillskott denna befolkning såväl i materiellt som andligt hänseende medför utan tvivel stärka vårt nationella och statliga liv.
Kriget har i vårt lands nordligaste del åsamkat en så gott som total förstörelse, men även i övriga delar har detsamma i vårt ekonomiska liv kvarlämnat spår,
vilkas avlägsnande kräver mycket kapital, arbete och tid.
Jag har i mitt tal sagt, att året 1946 liksom det föregående året är ett tungt år,
medan åter nästa år – 1947 – kan väntas bli något lättare, samt att de ekonomiska
förhållandena från och med år 1948 borde ljusna. De kalkyler, visserligen blott
summariska, som uppgjorts för de närmaste åren, ge en viss allmän bild av de
uppgifter, som förestå oss, liksom även av vårt lands allmänna ekonomiska utveckling under den närmaste tiden.
Tillsvidare föreligga endast förberedande kalkyler över de värden vi förlorade genom lantbrukets förfall under krigstiden och vilka ansträngningar dess avhjälpande kräver. Enligt dessa beräkningar kräves för uppryckande av lantbruket ur dess lägervall – man må blott tänka på försummade dikningar samt jordförbättrings- och byggnadsarbeten, bristen på konstgödsel, minskningen i kreatursbeståndet och i annat lanbrukskapital – så stora belopp och så mycket arbete, att sakkunskapen har ansett det omöjligt att avhjälpa allt detta och uppnå förkrigsnivån ens inom fem år även om hänsyn tages endast till sådana jordbruk, som icke enligt jordanskaffningslagen tagas i anspråk för kolonisationsändamål.
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Under de kommande åren är vår folkhushållning måhända ännu mer än tidigare beroende av handelsutbytet med utlandet. Vi behöva betydande mängder livsmedel och industriella råvaror från utlandet, men dessutom beror lantbrukets höjande till stor del av importen av särskilda för detta syfte nödvändiga förnödenheter.
Finland förlorade med Karelen omkring 20 % av sin exportindustriella produktionskapacitet. Industrianläggningarna på landets övriga territorium förblevo emellertid så gott som oskadda. Så snart råvarulagren bliva fyllda, kan produktionen stegras allt närmare fullständig drift. Detta, att den industriella produktionskapaciteten på vårt lands nuvarande område är intakt, innebär ekonomisk styrka och trygghet för framtiden, blott övergångsskedets svårigheter bemästras.
Dessa övergångstidens svårigheter, vilka visserligen lindrats genom förlängningen av terminerna för krigsskadeståndets fullgörande, men vilka det oaktat
äro betydande, komma att fortsätta under de närmaste åren. Deras övervinnande
kräver såväl tålamod och ansträngningar av vårt eget folk som hjälp från utlandet. I de beräkningar som gjorts har man förutsatt att vi för livets nödtorft och
för ökning av produktionen till full kapacitet samt för utförande av det nödvändigaste återuppbyggnadsarbetet under detta år få varor från utlandet till ett värde av minst 130 milj. dollar samt från och med nästa år för åtminstone 170 milj.
dollar årligen. I dessa importerade varukvantiteter ingår icke annat än vad som
är nödvändigt för uppehållande av en anspråkslös levnadsstandard och för utförande av det nödvändigaste återuppbyggnadsarbetet. Men redan denna oundgängliga import och våra övriga prestationer till utlandet medföra i vår betalningsbalans under detta år ett underskott på närmare 100 milj. dollar och under
följande år ett underskott på ca 70 milj. dollar. Från år 1948, då man beräknar att
vår industri skall kunna drivas med full kapacitet, uppnås jämvikt i den utländska betalningsbalansen, och från ingången av år 1953, då krigsskadeståndet är
avvecklat förbättras betalningsbalansen givetvis avsevärt och läget lättar betydligt. Men detta år och ännu nästa år mäkta vi icke utan utländsk kredit med uppgiften att utöver våra övriga ansträngningar få produktionsapparaten effektivt i
gång och få vårt lantbruks avkastning att stiga.
Mot denna bakgrund framstår det meddelande, som vi nyss mottagit från
Förenta Staterna såsom särdeles glädjande. Vi hava nu fått visshet om att vår sedan länge beroende kreditfråga nu är slutligt klar och att Finland erhåller en kredit om 35 milj. dollar utöver de specialkrediter om 15 milj. dollar, som redan tidigare beviljats. Detta för oss ett stort steg framåt mot övervinnnandet av våra
svårigheter, även om dessa ej härigenom bliva fullt lösta.
Under senaste år ha vi från Sovjetunionen och England på grund av våra handelsavtal erhållit varor, vilka för vårt land haft synnerligen stor betydelse, även
om dessa varor till största delen kunna fås först under det senaste halvåret. Från
Sverige ha vi under året fått särdeles behövliga krediter och även annan hjälp.
Tack vare den svenska krediten och leveranserna från utlandet ha vi klarat oss
genom det gångna året. Men det har varit svårt och stora svårigheter ha vi allt
ännu framför oss. Det oaktat råder det intet tvivel om att vi med gemensamma
krafter, genom tålmodigt och oförbrutet arbete skola komma över våra svårig- 226 -
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heter. Och det är hugnesamt att veta, att såvitt vi icke hemsökas med dåliga skördar eller världskonjunkturerna stoppa vår industri – varje kommande år skall vara lättare och bättre än det föregående.
Hårda realiteter uppdraga på det ekonomiska området såväl för arbetet inom riksdagen och regeringen som för hela folkets liv vissa riktlinjer och gränser. Alla måste vi bära vår andel av den gemensamma bördan. Men ej ens under
dessa svårigheter få vi glömma de etiska och sociala krav, som det nutida samhällslivet ställer, och vi måste minnas, att det i längden även ur den praktiska ändamålsenlighetens synpunkt sett är mest gagneligt att de sociala förhållandena
gestaltats så tillfredställande som möjligt. I alla länder träda nu de sociala synpunkterna alltmer i förgrunden.
I det jag önskar riksdagen framgång i dess krävande och ansvarsfulla arbete
till fromma för land och folk, förklarar jag, i anseende till förfall för Republikens
President, 1946 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Herra Pääministeri!
Kun vuoden 1946 valtiopäivät nyt aloittavat työnsä, tapahtuu tämä tietäen, että
meitä odottaa runsas työmäärä. Edellisiltä valtiopäiviltä on näille siirtynyt noin
300 asiaa. Näiden joukossa on muutamia merkitykseltään suuria, ja uusia esityksiä samoin kuin myös yksityisiä aloitteita on odotettavissa.
Mainitsitte äsken, Herra Pääministeri, että ulkopoliittiset kysymykset viime
vuonna olivat tärkeimpiä valtiovallan tehtävistä. Eduskunta on samaa mieltä, ja
hallitus saattaa vastaisuudessakin työskennellessään ulkomaisten suhteittemme
parantamiseksi luottaa eduskunnan täyteen tukeen. Olemme täysin selvillä siitä,
ettei ulkopolitiikallamme saata olla tärkeämpää tehtävää kuin työskennellä luottamuksellisten, ystävällisten, vakaiden suhteiden aikaansaamiseksi Neuvostoliittoon, millä alalla meidän itsenäisyytemme aikana on niin paljon laiminlyöty.
Sotavuosien raskas perintö on lyövä leimansa myös näiden valtiopäivien työhön, sen me tiedämme. Kansamme ei voi toivoa nopeita parannuksia, mutta tietoisuus siitä, että pahin on voitettu ja että me kuitenkin olemme menossa parempia aikoja kohden, antaa varmaankin kansallemme tarmoa kestämiseen ja voimien ponnistamiseen. Niiden valtavien taloudellisten probleemien ratkaiseminen, joista Te, Herra Pääministeri, mainitsitte puheessanne, vaatii kansaltamme
lisättyä työtehoa ja lisättyä tuotantoa. Edessä olevalla pitkällä taipaleella ei ole
muuta tietä, joka johtaa kansamme korkeampaan elintasoon.
Riksdagen förenar sig om de ord av tacksamhet Ni, Herr Statsminister, yttrade med anledning av den hjälp i form av varuleveranserna vi fått från utlandet.
Under denna svåra övergångstid har leveranserna av livsmedel och andra förnödenheter från Sovjetunionen, Sverige, Danmark, Norge och England varit oss
av oskattbart värde. Detsamma gäller de krediter vår trofasta vän Sverige beviljat oss. Känslan av att vi trots allt går mot ljusare tider har de senaste dagarna
för-stärkts av meddelandet om den stora kredit Förenta Staterna gett oss. I den
hjälp som på detta sätt ges oss från alla håll ser vi inte endast ett behov att stöda
ett land och folk, som kämpar med svårigheter, utan vi tar den också som ett bevis på tillit till vår självständighet och tro på vår förmåga och vilja att bli en god
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medlem i skaran av nationer, som vill bygga upp en ny värld efter katastrofen.
Vi skall genom träget arbete, genom att höja vårt folk ekonomiskt, kulturellt, socialt, genom trofast vakthållning kring demokratins ideal försöka motsvara det
förtroende, som utlandet visat gentemot oss.
Eduskunta yhtyy niihin kiitollisuuden sanoihin, jotka Te, Herra Pääministeri, lausuitte sen avun johdosta, jonka me tavaratoimitusten muodossa olemme
saaneet ulkomailta. Tänä vaikeana ylimenokautena ovat Neuvostoliitosta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Englannista saamamme elintarpeet ja muut tarvikkeet olleet meille sanomattoman arvokkaita. Samaa on sanottava luotoista, jotka
uskollinen ystävämme Ruotsi on myöntänyt meille. Tietoisuutta siitä, että kaikesta huolimatta olemme menossa valoisampia aikoja kohden, on viime päivinä vahvistunut ilmoitus Yhdysvaltain meille antamasta suuresta luotosta. Täten kaikilta tahoilta saamassamme avussa emme näe vain tarvetta tukea vaikeuksissa kamppailevaa maata ja kansaa, vaan me näemme siinä myöskin luottamusta meidän itsenäisyyteemme ja uskoa meidän kykyymme ja haluumme tulla kelpo jäseneksi siihen kansojen piiriin, joka tuhon jälkeen haluaa rakentaa uuden maailman. Ahkeralla työllä, kohottamalla kansamme taloudellisessa, sivistyksellisessä ja sosiaalisessa suhteessa, pysymällä demokratian ihanteen uskollisina vartijoina me yritämme vastata sitä luottamusta, jota ulkomaat ovat meille osoittaneet.
Suuria edistysaskeleita ei yhteiskuntaelämän eri aloilla lähivuosina voida ottaa, siitä olemme kaikki yksimielisiä. Mutta sikäli kuin mahdollisuuksia ilmenee, on meidän tehtävä voitavamme keventääksemme niiden yhteiskuntaryhmien kuormaa, jotka ovat tukalimmassa asemassa. Aloitteet, jotka hallitus tässä
mielessä tehnee, tulevat varmasti saamaan osakseen ymmärtämystä eduskunnassa, joka samalla toivoo, että hallitus kiinnittää asianmukaista huomiota niihin toivomuksiin, jotka eduskunta jo on esittänyt tai tulee esittämään hallitukselle.
Minulla on kunnia Teille, Herra Pääministeri, Tasavallan Presidentin ollessa
estyneenä, esittää eduskunnan tervehdys.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Herr statsminister!
Då 1946 års riksdag nu börjar sitt arbete, sker det i medvetandet om, att rikligt
med arbete väntar oss. Från föregående riksdag har till denna överförts ca 300
ärenden, bland dem några av stor betydelse, och nya propositioner liksom också
enskilda initiativ är att vänta.
Ni nämnde nyss, Herr Statsminister, att de utrikespolitiska frågorna under
fjolåret hört till statsmaktens viktigaste uppgifter. Riksdagen delar denna uppfattning, och regeringen kan också i fortsättningen räkna med riksdagens fulla
stöd i sitt arbete för att förbättra våra relationer till utlandet. Vi äro fullt på det
klara med, att vår utrikespolitik inte kan ha någon viktigare uppgift än att arbeta
för skapandet av förtroendefulla, vänskapliga, stabila förbindelser med Sovjetunionen, i vilket avseende så mycket försummats under vår självständighetstid.
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Krigsårens tunga arv kommer att prägla också denna riksdags arbete, därom äro vi medvetna. Vårt folk kan inte hoppas på snabba förbättringar, men
vetskapen om, att det värsta är överståndet och att vi dock går mot bättre tider
skall förvisso ge vårt folk styrka att härda ut och anspänna sina krafter. Lösandet av de väldiga ekonomiska problem Ni, Herr Statsminister, antydde i Edert
tal kräver av vårt folk ökad arbetseffektivitet och ökad produktion. I det långa
loppet ﬁnnes det ingen annan väg, som leder till en högre levnadsstandard för
vårt folk.

Talmannen yttrade därefter på svenska och ﬁnska:
Riksdagen förenar sig om de ord av tacksamhet Ni, Herr Statsminister, yttrade
med anledning av den hjälp i form av varuleveranser vi fått från utlandet. Under
denna svåra övergångstid har leveranserna av livsmedel och andra förnödenheter från Sovjetunionen, Sverige, Danmark, Norge och England varit oss av
oskattbart värde. Detsamma gäller de krediter vår trofasta vän Sverige beviljat
oss. Känslan av att vi trots allt går mot ljusare tider har de senaste dagarna förstärkts av meddelandet om den stora kredit Förenta staterna gett oss. I den hjälp,
som på detta sätt ges oss från alla håll, ser vi inte endast ett behov att stöda ett
land och folk, som kämpar med svårigheter, utan vi tar den också som ett bevis på tillit till vår självständighet och tro på vår förmåga och vilja att bli en god
medlem i skaran av nationer, som vill bygga upp en ny värld efter katastrofen.
Vi skall genom träget arbete, genom att höja vårt folk ekonomiskt, kulturellt, socialt, genom trofast vakthållning kring demokratins ideal försöka motsvara det
förtroende, som utlandet visat gentemot oss.

På ﬁnska fortsatte talmannen:
Stora framsteg kan inte göras på samhällslivets olika områden under de närmaste åren, därom är vi alla ense. Men där möjligheter ﬁnnes, bör vi göra vad vi kan
för att lätta bördan för de samhällsgrupper, som har det svårast. De initiativ, som
regeringen i detta avseende kan komma att framlägga, skall säkert vinna förståelse i riksdagen, samtidigt som riksdagen hoppas, att regeringen skall ägna tillbörlig uppmärksamhet åt de hemställningar riksdagen redan riktat eller kommer
att rikta till regeringen.
Jag har äran att till Eder, Herr Statsminister, i anseende till förfall för Republikens President, framföra riksdagens hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1947
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 5 februari 1947
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Kun te, Suomen kansan edustajat, vain viikon väliajan jälkeen alatte toimintanne
vuoden 1947 valtiopäivillä, odottaa Teitä jälleen suuri työtaakka. Edellisiltä valtiopäiviltä on nyt alkaville siirtynyt lukuisa joukko keskentekoisia asioita.
Ehkä enimmin huolta tulevat eduskunnalle, niinkuin hallitukselle, edelleen
tuottamaan valtion raha-asiat sekä muut taloudelliset ongelmat. Näihin kuuluu kysymys valtion viran- ja toimenhaltijain palkkojen parantamisesta, joka
par´aikaa on valtioneuvostossa käsittelyn alaisena ja joka vaatii huomattavien
määrärahojen sisällyttämistä jo nytkin kireään talousarvioon. On toivottava, että tämä asia voidaan viedä onnelliseen päätökseen. Sen ratkaisu on sitä vaikeampi, kun valmisteltavana on toinenkin tulo- ja menoarvioon huomattavasti
vaikuttava kysymys, tuloveron alentaminen, josta niinikään hallituksella on aikomus lähiaikana antaa esitys eduskunnalle.
Taloudellisten vaikeuksien keskellä ponnistellessamme saatamme todeta päässeemme tähän asti, joskin vaivalla, eteenpäin. Sotakorvausten suoritus
Neuvostoliitolle tapahtuu sopimusten mukaisesti, joskin kuluvana ja seuraavina vuosina kone- ja muun metalli- ynnä laivanrakennusteollisuuden lisääntyvä
osuus korvaussuorituksissa asettaa teollisuutemme tuotantokyvyn yhä kovemmalle koetukselle. Neuvotteluja on käyty sodan loppuselvittelyä koskevasta tärkeästä kysymyksestä, saksalaisten saatavien luovuttamisesta Neuvostoliitolle.
Nyttemmin on tästä asiasta päästy sopimukseen, joka annetaan eduskunnalle
hyväksyttäväksi. Sitten kun nämä jälkilaskut on järjestetty ja lopullinen rauha
tullut voimaan, pääsemme nykyisestä, sitten syksyn 1944 jatkuneesta, välitilasta ja saamme varmemman pohjan tulevaisuutemme suunnittelemiseksi. Olomme toivottavasti yhä enemmän vakiintuvat ja ajan kuluessa edellytykset vahvistuvat Suomen kansan omaksumalle pysyvän ystävyyden ja hyvien suhteiden politiikalle Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
Tulevaisuuden luottamusta on omiaan lisäämään se tosiasia, että maamme
suhteet myös muihin valtioihin ovat kehittyneet suotuisasti. Mielihyvällä ja kiitollisuudella olemme äsken vastaanottaneet tiedon, että lännen suuri demokratia, Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, on jälleen meitä auttanut myöntämällä luottoa, jota kipeästi tarvitsemme saadaksemme tuotantomme säännölliseen käyntiin. Viime vuosina ulkomailta saamamme luotto on meille ollut välttämätön
taloudellisen koneistomme kuntoonpanemiseksi. Taloudellisella alalla, erito- 230 -
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ten teollisuudessa, voimmekin merkitä menestystä. Kotimarkkinateollisuutemme tuotanto on viime vuonna saavuttanut 1930-luvun keskivuosien tason, mutta ei ole vielä noussut korkeammalle kuin arvion mukaan noin kolmeen neljäsosaan sotien edellisten hyvien vuosien 1937–1938 silloisen Suomen tuotannosta. Varsinkin nykyoloissa tärkeän vientiteollisuuden tuotanto on paljoudeltaan
sekin edellisestä vuodesta lisääntynyt, mutta ei kuitenkaan enempää kuin että
viime vuonna vastasi käytettävissä olevien tietojen mukaan noin kahta kolmannesta äsken mainittujen sodan edellisten huippuvuosien silloisen Suomen tuotannosta. Muistissa on pidettävä, että sotien johdosta tärkeiden teollisuuslaitosten ja raaka-aineiden saantimahdollisuuksien menetysten kautta Nyky-Suomen
sekä kotimarkkina- että vientiteollisuuden tuotantokyky on sodan edelliseen aikaan verraten vähentynyt. – Maataloudessa sitä vastoin ei ole menty eteenpäin.
Valtiovallan asia on kiinnittää vakavaa huomiota niiden rappioiden parantamiseen, joita sota-aika on maataloudelle aiheuttanut. – Taloudellisista tehtävistä
puheen ollen ei ole unohdettava siirtoväen koko valtakunnalle elintärkeää asiaa.
Päämääränä on pidettävä, että karjalaisille ja muulle siirtoväelle, jotka ovat sotien johdosta menettäneet kotinsa, hankitaan maamme nykyisten rajojen sisällä
samanlaiset elämänmahdollisuudet kuin muilla Suomen kansalaisilla on.
Tarmokasta työtä meiltä kaikilta vaaditaan vaikeuksiemme voittamiseksi.
Sillä tosiasia, joka meidän on aina muistettava, on että tulevaisuutemme riippuu
loppujen lopuksi meistä itsestämme, meidän omasta tarmostamme ja ahkeruudestamme, meidän kansamme henkisestä sitkeydestä ja siveellisestä kunnosta.
Tästä kaikesta, meihin itseemme keskittyvästä, riippuu taloudellinen menestymisemme. Meistä itsestämme riippuu myös valtiollinen tulevaisuutemme – siitä nimittäin, miten voimakas on kansassamme valtiotietoisuus ja miten elävä on
tahtomme ylläpitää, kehittää ja kohottaa asemaamme sivistyskansana ja riippumattomana, suvereenisena valtiona. Kaikessa tässä työssä maamme ja valtakuntamme vahvistamiseksi on eduskunnalla, joka on Suomen valtioelämän selkäranka, keskeinen asema. Sillä eduskunta edustaa Suomen kansaa ja päättää valtakunnan asioista koko kansan valtuuksilla ja nimessä sekä kantaa kansakunnan edessä edesvastuun.
Lausuen eduskunnan tervetulleeksi edesvastuulliseen tehtäväänsä ja toivottaen menestystä sen työlle julistan vuoden 1947 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Då Ni, representanter för Finlands folk, efter blott en veckas paus vidtager med
Er verksamhet vid 1947 års riksdag, väntar Er ånyo en stor arbetsbörda. Från föregående riksdag har till den nu begynnande överförts en stor mängd icke slutbehandlade ärenden.
De frågor, som måhända fortfarande komma att bereda riksdagen liksom regeringen mest bekymmer, äro statsﬁnanserna och de övriga ekonomiska problemen. Hit hör frågan om förbättring av statens tjänstemäns och befattningshavares löner, vilken som bäst ligger under behandling i statsrådet och som kräver
att avsevärda anslag skola beredas rum i en budget, som redan nu är ansträngd.
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Man måste hoppas att denna sak skall kunna föras till ett lyckligt slut. Dess lösning är så mycket svårare, som även en annan fråga, vilken kännbart påverkar
inkomst- och utgiftsstaten, för närvarande är under behandling, den sänkning
av inkomstskatten, varom regeringen också har för avsikt att i nära framtid lämna proposition till riksdagen.
Vi kunna under vår kraftanspänning mitt uppe i de ekonomiska svårigheterna fastställa att vi hittills lyckats komma framåt, om också med möda. Krig
sskadeståndsleveransen till Sovjetunionen försiggår fördragsenligt, ehuru maskin- och den övriga metallindustrins samt skeppsbyggnadsindustrins stigande
andel i skadeståndsprestationerna under innevarande och följande år ställer vår
industris produktionskapacitet på allt hårdare prov. Förhandlingar har förts om
en viktig av kriget förorsakad slutuppgörelse, överlåtande till Sovjetunionen av
tyska fordringar. Numera har i denna sak uppnåtts överenskommelse, som skall
föreläggas riksdagen till godkännande. Sedan dessa efterräkningar ordnats och
den slutliga freden trätt i kraft, komma vi ifrån det nuvarande provisoriet, som
fortgått sedan hösten 1944, och få en säkrare grund, på vilken vi kunna planlägga vår framtid. Vi hoppas att våra förhållanden alltmera skola stabiliseras och
att med tiden förutsättningarna skola stärkas för den politik av bestående vänskap och goda relationer mellan Finland och Sovjetunionen, som Finlands folk
gjort till sin.
Det faktum att vårt lands relationer också till övriga stater utvecklats gynnsamt, är ägnat att öka vår framtidsförtröstan. Med tillfredsställelse och tacksamhet ha vi nyss mottagit meddelandet, att den stora demokratin i väster,
Nordamerikas Förenta Stater, åter hjälpt oss genom att bevilja en kredit, som vi
trängande behöva för att få vårt produktionsmaskineri i reguljär gång.
Den kredit som vi under senare år fått från utlandet har varit oundgänglig för oss
för att sätta vårt ekonomiska maskineri i skick. Vi kunna på det ekonomiska området, särskilt inom industrin, anteckna framgångar. Hemmamarknadsindustrins
produktion har under det förﬂutna året nått den nivå, som rådde under åren i
mitten på 1930-talet, men har ännu ej stigit högre än enligt uppskattning till ungefär tre fjärdedelar av produktionen i det dåvarande Finland under de goda
åren före krigen, 1937–38. Den i synnerhet under nuvarande förhållanden viktiga exportindustrins produktion har, också den, stigit i kvantitet från föregående år och motsvarade enligt tillgängliga uppgifter senaste år ungefär två tredjedelar av produktionen i det dåvarande Finland under nyssnämnda toppår före
kriget. Man bör komma ihåg, att både hemmamarknads- och exportindustrins
produktionskapacitet i det nuvarande Finland, i jämförelse med förkrigstiden,
minskats på grund av att vi till följd av krigen förlorat viktiga industriella anläggningar och råvarutillgångar. Inom lantbruket ha vi däremot icke gått framåt.
Det åligger statsmakten att allvarligt uppmärksamma avhjälpandet av den lägervall, som krigstiden åvägabragt i vårt lantbruk. – På tal om de ekonomiska uppgifterna får man ej glömma den förﬂyttade befolkningens sak, vilken är livsviktig för hela riket. Som mål bör sättas, att karelare och den övriga förﬂyttade
befolkningen, som på grund av krigen förlorat sina hem, inom vårt lands nuvarande gränser förskaffas livsmöjligheter, likvärdiga med dem som andra ﬁnska
medborgare åtnjuta.
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Ihärdigt arbete kräves av oss alla för att övervinna våra svårigheter. Ty ett
faktum, som vi alltid måste minnas, är, att vår framtid när allt kommer omkring
beror av oss själva, av vår egen energi och av vår ﬂit, av vårt folks andliga uthållighet och moraliska rykt. På allt detta, som koncentreras hos oss själva, beror
vår ekonomiska framgång. På oss själva beror också vår politiska framtid – på
den styrka som statsmedvetandet har hos vårt folk och på hur levande vår vilja
är att upprätthålla, utveckla och höja vår ställning som kulturfolk och som oavhängig, suverän stat. I allt detta arbete för stärkande av land och rike har riksdagen, som är ryggraden i Finlands statsliv, en central ställning. Ty riksdagen representerar Finlands folk och besluter om rikets angelägenheter med hela folkets
fullmakt och i dess namn samt bär ansvaret inför nationen.
Jag hälsar riksdagen välkommen till dess ansvarsfulla uppgift, önskar den
framgång i dess arbete och förklarar 1947 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Te olette puheessanne viitannut siihen suureen työmäärään, joka eduskuntaa nyt
alkavalla istuntokaudella odottaa. Eduskunta tulee varmasti omasta puolestaan
auttamaan edessä olevien taloudellisten ja poliittisten kysymysten ratkaisemisessa.
Ratkaistaviin suuriin kysymyksiin kuuluu, niinkuin Te, Herra Tasavallan
Presidentti, mainitsitte, virkamiesten palkkakysymys. Se on kauan odottanut
ratkaisuaan ja toivottavaa on, että hallitus ja eduskunta voivat hoitaa asian niin,
että se tyydyttää virkamiesten kohtuullisia vaatimuksia. Ainoallakaan maalla ei
ole varaa pitää virkamieskuntaa, joka on tyytymätön eläessään nälän partaalla ja jonka on pakko velkaantua hankkiakseen jokapäiväisen leipänsä. Jos virkamiesten palkat nostetaan tyydyttävälle tasolle voivat kansalaiset myös vaatia
heiltä enemmän.
Eduskunta ottaa mielihyvin vastaan ilmoituksen, että hallitus aikoo antaa
eduskunnalle esityksen tuloveron alentamisesta, joka myös suhteellisen vaatimattomienkin tulojen nauttijain osalta on käynyt yhä raskaammaksi.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, muistutitte sotakorvaustoimitusten teollisuudellemme aiheuttamista kovista koetuksista. Olemme kaikki täysin tietoisia
siitä, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että koko kansa on vakaasti päättänyt tehdä kaikkensa sotakorvausvelvollisuuksien samoin kuin muidenkin muutaman
päivän kuluttua allekirjoitettavan rauhansopimuksen sisältämien velvoitusten
täyttämiseksi. Vain näin tehden voimme odottaa Neuvostoliiton taholta ymmärtämystä vaikeuksiamme kohtaan ja vain silloin voimme päästä suotuisiin tuloksiin Neuvostoliiton kanssa käytävissä neuvotteluissa. Neuvostoliitto on viime
päivinä ilahduttavasti osoittanut antavansa arvoa meidän näkökannoillemme ja
ymmärtävänsä vaikeutemme. Sen vuoksi meidän on edelleen kuljettava samaa,
velvollisuuksien täyttämisen, tietä.
Vi har orsak att i dag, Runebergsdagen, erinra oss nationalskaldens retoriska ord: ”Gror bragdens ära blott på stridens mark?” Vår kamp för vår nationella framtid, vår statliga självständighet, vår kultur, vår kamp för lösandet av våra
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svåra ekonomiska problem erbjuder i dag föga av yttre glans och ära, men ändå
kräver denna kamp av oss alla hela vår förmåga, den kräver offervilja, sammanhållning, samarbete. På detta sätt kan vi i dag bäst tjäna fosterlandet. Ingenting
är lättare än att skärpa motsättningarna mellan befolkningsgrupper och partier
och att försöka misstänkliggöra varandras motiv, men resultatet blir endast olust
och vantrivsel i samhället under en tid, då alla borde besjälas av arbetsglädje och
initiativkraft, då alla borde samlas om en tanke och en strävan: att hjälpa fosterlandet över tidens svårigheter. Det vore väl om vi här i riksdagen kunde föregå folket med gott exempel genom att visa samarbetsvilja och förmåga att överbygga motsättningar.
Palauttakaamme tänään Runebergin päivänä, mieliimme kansallisrunoilijamme sanat: ”Kasvaako maine tantereella vaan”. Taistelumme kansallisen tulevaisuutemme, valtiollisen itsenäisyytemme, kulttuurimme ja vaikeiden taloudellisten pulmakysymyksiemme ratkaisemisen puolesta ei juuri tuota tällä hetkellä ulkonaista loistoa tai kunniaa, mutta sittenkin vaatii tämä taistelu meiltä jokaiselta kaikkemme, se vaatii meiltä uhrimieltä, sopua ja yhteistyötä. Siten voimme parhaiten palvella isänmaatamme. On hyvin helppo kärjistää eri
väestönryhmien ja puolueiden välisiä erimielisyyksiä ja heittää epäilyksen varjo vastapuolen tarkoitusperien ylle, mutta seurauksena on vain haluttomuutta ja
viihtyisyyden puutetta yhteiskunnassamme aikana, jolloin kaikkia pitäisi elähdyttää työnilon ja aloitekyvyn, jolloin kaikilla pitäisi olla vain yksi ajatus ja yksi päämäärä: auttaa isänmaamme ajan vaikeuksien yli. Olisi hyvä, jos me kansanedustajat voisimme näyttää kansallemme hyvää esimerkkiä tässä suhteessa
osoittamalla yhteistyöhalua ja kykyä voittaa erimielisyydet.
Kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, meihin kohdistamistanne kehoituksen sanoista ja käsityksestänne eduskunnan merkityksestä demokraattisessa
yhteiskunnassamme ja esitän Teille eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Republikens ärade Herr President.
Ni har i Edert tal pekat på de stora arbetsuppgifter, som vänta den riksdag, vars
arbete i dag inledes. Riksdagen skall förvisso ge sin medverkan till lösandet av
de problem, som vi ha att brottas med både på det ekonomiska och det politiska området.
Till de stora ekonomiska frågor, som måste lösas, hör, såsom Ni, Republikens
Herr President påpekade, tjänstemännens lönefråga. Den har länge väntat på sin
lösning och det är att hoppas, att regering och riksdag skola kunna ordna saken
på ett sätt, som tillfredsställer tjänstemännens rimliga anspråk. Inget land har
råd att hålla sig med en tjänstemannakår, som ständigt är missnöjd över att leva vid svältgränsen och som måste skuldsätta sig för att klara sitt dagliga bröd.
Bli tjänstemannalönerna tillfredsställande, ha medborgarna också rätt att ställa
större anspråk på tjänstemännens arbetsprestationer.
Med tillfredsställelse mottager riksdagen meddelandet om, att regeringen har
för avsikt att lämna proposition till riksdagen om sänkning av inkomstskatten,
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som även för tämligen anspråkslösa inkomsttagare blivit allt mera betungande.
Ni erinrade, Republikens Herr President, om de hårda prov vår industri ställes inför, när det gäller infriandet av skadeståndsleveranserna. Vi äro alla fullt
medvetna om detta, men man vågar dock säga, att hela vårt folk är fast beslutet
att göra sitt yttersta för att fullgöra skadeståndsförpliktelserna liksom de övriga åligganden det fredsfördrag, som om några dagar skall undertecknas, innebär. Endast genom att göra detta kunna vi hos Sovjetunionen vinna förståelse
för våra svårigheter och endast då kunna vi nå gynnsamma resultat vid förhandlingarna med Sovjetunionen. Vi ha de senaste dagarna fått glädjande bevis på att
Sovjetunionen respekterar våra synpunkter och förstår våra svårigheter. Därför
ha vi att fortsätta på den inslagna vägen, pliktuppfyllelsens väg.

Talaren yttrade därefter på svenska och ﬁnska:
Vi ha orsak att i dag, Runebergsdagen, erinra oss nationalskaldens retoriska ord:
”Gror bragdens ära blott på stridens mark?” Vår kamp för vår nationella framtid, vår statliga självständighet, vår kultur, vår kamp för lösandet av våra svåra
ekonomiska problem erbjuder i dag föga av yttre glans och ära, men ändå kräver denna kamp av oss alla hela vår förmåga, den kräver offervilja, sammanhållning, samarbete. På detta sätt kunna vi i dag bäst tjäna fosterlandet. Ingenting
är lättare än att skärpa motsättningarna mellan befolkningsgrupper och partier
och att försöka misstänkliggöra varandras motiv, men resultatet blir endast olust
och vantrivsel i samhället under en tid, då alla borde besjälas av arbetsglädje och
initiativkraft, då alla borde samlas om en tanke och en strävan: att hjälpa fosterlandet över tidens svårigheter. Det vore väl, om vi här i riksdagen kunde föregå folket med gott exempel genom att visa samarbetsvilja och förmåga att överbygga motsättningar.

Talaren fortsatte på ﬁnska:
Jag framför till Eder, Republikens Herr President, riksdagens tack för de manande ord Ni nyss riktade till oss och för den uppfattning om riksdagens betydelse i vårt demokratiska samhälle Ni gav uttryck åt och framför till Eder riksdagens aktningsfulla hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset heinäkuun 23. päivänä 1948
presidentti Paasikivi – puhemies Kekkonen

Riksdagens öppnande den 23 juli 1948
president Paasikivi – talman Kekkonen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Perustuslakien mukaan toimitetuilla vapailla vaaleilla valittu eduskunta ryhtyy
nyt vastuunalaiseen tehtäväänsä Suomen kansan edustajana ja kansalle kuuluvan
valtiovallan käyttäjänä.
Maamme kansainvälinen asema on viime vuosien kuluessa vakiintunut. Tosin Suomea, yleispoliittisten syiden vuoksi, ei vielä ole voitu ottaa Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi, mutta se ei ole estänyt maamme osallistumista
muiden vapaiden kansojen rinnalla kansainväliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen
ja sivistykselliseen yhteistyöhön.
Suomen kansan keskuudessa ei ole erimielisyyttä siitä, että Suomen ulkopolitiikan johtavana periaatteena on oleva ystävällisten ja luottamuksellisten suhteiden ylläpitäminen ja vahvistaminen maamme ja suuren itäisen naapurimme Neuvostoliiton välillä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on viime vuosina menestyksellä toimittu ja myönteisiä tuloksia saavutettu. Solmitut sopimukset sekä lisääntynyt taloudellinen ja muu vuorovaikutus maidemme välillä ovat
siitä osoituksena. Kansamme on yksimielinen siitä, että tätä sopimuksiin perustuvaa Suomen ja Neuvostoliiton välisen hyvän naapuruuden politiikkaa on tulevaisuudessakin järkähtämättä noudatettava.
Suhteet sekä vanhastaan meille läheisiin Pohjoismaihin, että muihin valtioihin ovat taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä aloilla niinikään ilahduttavasti kehittyneet.
Maamme taloudelliset olot ovat sodan jälkeen vuosi vuodelta lisääntyneen
tuotannon ja ulkomailta saatujen luottojen sekä vilkastuneen monipuolisen ulkomaankaupan nojalla vähitellen parantuneet, vaikka vielä ei ole saavutettu tasoa, joka on katsottava olevan mahdollisuuksien rajoissa. Taloudellisen tilan ja
rahanarvon vakauttaminen sekä valtion raha-asiain saattaminen pysyvään tasapainoon vaativat edelleen tarmokkaita ja tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä ja yhteisiä ponnistuksia. Edellytyksiä tulosten saavuttamiseksi näyttää nykyään enemmän kuin aikaisemmin olevan olemassa, varsinkin jos vuodentulo
osoittautuu tyydyttäväksi, mihin toiveet tällä hetkellä viittaavat. Neuvostoliiton
hallituksen äskeinen päätös sotakorvauksen jäljellä olevan määrän alentamisesta 50 %:lla on tehokkaasti lisännyt edellytyksiä taloutemme järjestykseen saattamiseksi.
Äsken työnsä lopettanut eduskunta ei valitettavasti ehtinyt loppuun käsitellä
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esitystä Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksiksi, josta sen vuoksi annetaan
eduskunnalle uusi esitys. Asian viime istuntokaudella ratkaisematta jääminen
on herättänyt Ahvenanmaan väestön keskuudessa huolestuneisuutta. On toivottavaa, että eduskunta mahdollisimman pian voisi myönteiseen tulokseen saattaa
tämän tärkeän asian.
Tulevaisuuden näköaloja on omiaan synkistämään yleismaailmallisten olojen
vakiintumattomuus ja varsinkin, että lopullista rauhaa Euroopassa ei ole aikaan
saatu. Vaikka jo yli kolme vuotta on kulunut sodan päättymisestä, ei maailman
tilanne ole selvinnyt, vaan vaikeat kansainväliset ristiriidat ja erimielisyydet järkyttävät kansojen elämää sekä herättävät varsinkin pienissä kansoissa huolestuneisuutta tulevaisuudesta. Suomen kansalla ei ole muita pyrkimyksiä kuin saada elää – ulkopuolella suurvaltojen välisiä ristiriitoja – omaa elämäänsä omien
ihanteidensa mukaisesti, kehittää ja kohottaa kansamme sivistyksellisiä ja taloudellisia oloja sekä antaa panoksensa ihmiskunnan sivistyksen yhteiseen aarreaittaan. Vaikka pienet valtiot, niiden joukossa meidänkin maamme, eivät varsinkaan nykyaikana voi välttää maailman politiikan vaikutusta kohtaloihinsa,
riippuu menestymisemme ja tulevaisuutemme ennen kaikkea meistä itsestämme, kansamme henkisestä voimasta ja siveellisistä avuista.
Vapaa valtiojärjestys ja valtiollinen itsenäisyys ovat meidän kallein kansallinen omaisuutemme. Eduskunta Suomen kansan edustajana ja sen valtuuksien
käyttäjänä sekä Tasavallan Presidentti ovat, eduskunnasta riippuvan hallituksen kanssa, näiden kansamme ylimpien arvojen vaalijat ja vartijat. Suomen kansanvaltainen valtiollinen järjestys on osoittautunut kestäväksi ja kansamme elämän edellytyksiä vastaavaksi. Kehittämällä valtiollisia ja yhteiskunnallisia laitoksiamme ajan vaatimusten mukaisesti ja korjaamalla yhteiskunnassa esiintyviä puutteellisuuksia ja epäkohtia laillisessa järjestyksessä sekä osoittamalla
toistemme pyrkimysten ymmärtämystä voi kansamme, yhteishengen elähyttämänä ja lainalaisen vapauden suojassa, selviytyä nykyisen ajan tehtävistä ja kulkea kohti valoisampaa tulevaisuutta.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi edesvastuulliseen tehtäväänsä ja toivottaen menestystä sen työlle julistan vuoden 1948 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den genom grundlagsenliga fria val utkorade riksdagen skrider nu till sin ansvarsfyllda uppgift att företräda Finlands folk och utöva den statsmakt som tillkommer folket.
Vårt lands internationella ställning har under de senaste åren stabiliserats.
Visserligen har Finland, på grund av allmänpolitiska orsaker, ännu icke kunnat
upptagas som medlem av de Förenade Nationerna, men detta har ej hindrat vårt
land att jämsides med andra fria folk delta i det internationella ekonomiska, sociala och kulturella samarbetet.
Inom Finlands folk råder icke någon meningsskiljaktighet om att den ledande
principen i Finlands utrikespolitik bör vara att upprätthålla och stärka de vänskapliga och förtroendefulla förhållandena mellan vårt land och vår stora öst- 237 -
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ra granne Sovjetunionen. För att nå detta mål har en framgångsrik verksamhet
under de senare åren ägt rum och positiva resultat ha nåtts. Ingångna fördrag
och ökad ekonomisk och annan växelverkan mellan våra länder äro bevis därpå.
Vårt folk är enigt om att denna på fördragen byggande politik av god grannsämja mellan Finland och Sovjetunionen även i framtiden skall följas orubbligt.
Relationerna till de nordiska länderna, som sedan gammalt stå oss nära, och
till andra makter ha likaså utvecklat sig glädjande på de ekonomiska, de sociala
och de kulturella områdena.
De ekonomiska förhållandena i vårt land ha efter kriget småningom förbättrats på grund av den år för år ökade produktionen och de krediter, som erhållits från utlandet, samt en allt livligare, mångsidig utrikeshandel, ehuru den nivå
som måste anses stå inom möjligheternas gränser ännu icke nåtts. Stabiliseringen av det ekonomiska läget och av penningvärdet samt statsﬁnansernas bringande i varaktig balans kräva fortfarande energiska och ändamålsenliga åtgärder och gemensamma ansträngningar. Numera synas förutsättningar att nå resultat föreﬁnnas i större mått än tidigare, i synnerhet om skörden visar sig vara tillfredsställande, varom vi i detta nu ha förhoppningar. Sovjetunionens regerings nyligen fattade beslut att sänka det återstående beloppet av krigsskadeståndet med 50 procent har verksamt ökat förutsättningarna för att få ordning i
vår ekonomi.
Den riksdag som nyss avslutat sitt arbete hann beklagligtvis icke slutbehandla propositionen om ändringar i självstyrelselagen för Åland. Därför överlämnas ny proposition till riksdagen härom. Det har bland Ålands befolkning väckt
bekymmer att saken icke blev avgjord under senaste session. Man måste hoppas att riksdagen så snart som möjligt kan bringa detta viktiga ärende till ett positivt resultat.
Den bristande stabiliteten i de allmänna förhållandena i världen och i synnerhet den omständigheten, att slutlig fred ej kunnat åstadkommas i Europa, äro
ägnade att fördunkla framtidsutsikterna. Ehuru redan tre år förﬂutit sedan kriget slutade, har världsläget icke klarnat. Svåra internationella konﬂikter och meningsskiljaktigheter rubba jämvikten i folkens liv och väcka i synnerhet hos de
små folken oro för framtiden. Finlands folk strävar inte till något annat än att
få leva sitt eget liv efter sina egna ideal utanför stormaktskonﬂikterna, utveckla
och höja vårt folks kulturella och ekonomiska förhållanden samt lämna sitt bidrag till den mänskliga civilisationens gemensamma skattkammare. Ehuru de
små staterna, bland dem även vårt land, i synnerhet under nuvarande tid ej kunna undgå världspolitikens inﬂytande på deras öden, beror vår framgång och vår
framtid framför allt av oss själva – av vårt folks andliga styrka och av dess moraliska resurser.
Det fria statsskicket och den statliga självständigheten äro vår dyrbaraste nationella egendom. Riksdagen i sin egenskap av företrädare för Finlands folk
och utövare av dess makt samt republikens president, äro jämte den av riksdagen beroende regeringen, vårdare och väktare av dessa vårt folks högsta värden.
Finlands demokratiska statsskick har visat sig vara hållfast och motsvara livsbetingelserna hos vårt folk. Genom att utveckla våra statliga och sociala institutioner i enlighet med tidens fordringar, genom att i laglig ordning rätta de brist- 238 -
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fälligheter och missförhållanden som förekomma i samhället och genom att visa förståelse för skilda kretsars strävanden kan vårt folk, besjälat av solidaritet
och i skydd av den lagbundna friheten, klara de uppgifter samtiden ställer och
gå mot en ljusare framtid.
Jag hälsar riksdagen välkommen till dess ansvarsfyllda uppgift och önskar
den framgång i arbetet samt förklarar 1948 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kekkonen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Kolme viikkoa sitten suoritti Suomen kansa laissa määrätyt valtiolliset vaalit, jo
toiset sotien jälkeen. Kun me nyt näissä vaaleissa valittuna eduskuntana olemme
kokoontuneet aloittaaksemme valtiosäännön mukaisen tehtävämme valtiovallan
käyttäjänä, on meille ollut hyödyllistä ja rohkaisevaa kuulla se arviointi, jonka
Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne esititte maan asioiden kehityksestä viime vuosien aikana. Jos palautamme mieleemme ne olosuhteet, jotka vallitsivat maassa, kun edellinen eduskunta keväällä 1945 aloitti työskentelynsä, niin
voimme todeta, kuinka suuressa määrin ne olivat toisenlaiset kuin nyt. Niin hyvin poliittiset kuin taloudellisetkin vaikeudet kuvastelivat silloin monen mielessä ylivoimaisina. Tällä kertaa, kolme vuotta myöhemmin, me voimme tyydytyksellä todeta olojemme näkyväisen paranemisen. Se ei tosin ole tapahtunut minkään suoraviivaisen nousun merkeissä, mutta saavutetut tulokset osoittavat, että
suomalaisten naisten ja miesten uutteralla työllä on sodan pahimmat vauriot jo
voitu korjata. Talouselämämme kaikinpuolinen paraneminen ei kuitenkaan ole
pysyvää laatua, ellei aivan viipymättä toteuteta rahanarvon vakauttamista ja valtion raha-asiain saattamista tasapainoon, kuten Te, Herra Presidentti, puheessanne totesitte. Ne tehtävät tulevat vaatimaan eduskunnalta harkitsevaa päättäväisyyttä ja kokonaisuuden edun huomioonottamista.
Erittäin suurta tyydytystä tuottaa meille tietoisuus siitä, että maamme kansainvälinen asema on kuluneiden kolmen vuoden aikana vakiintunut. Sen järkevän maan etuja parhaalla tavalla palvelevan ulkopolitiikan ansiosta, jonka päättäväinen johtaja Te, Herra Presidentti, olette ollut, on luotu luottamukselliset
suhteet Neuvostoliittoon. Kun Te, Herra Presidentti, puheessanne korostitte, että
tehtyihin sopimuksiin perustuvaa Suomen ja Neuvostoliiton välisen hyvän naapuruuden politiikkaa on myös tulevaisuudessa järkähtämättä noudatettava, on
tämän lausuntonne takana yhtenäinen suomalainen kansalaismielipide.
Mutta kun me mielihyvin toteamme, että olosuhteet maassa ovat viime vuosien aikana ilahduttavassa määrässä parantuneet, ei se suinkaan merkitse sitä, että me emme avoimesti näkisi edessämme olevia vaaroja ja vaikeuksia. Te,
Herra Presidentti, viittasitte niihin puheessanne kuvaamalla sitä huolestuneisuutta, minkä kiristyvä maailmantilanne kansalaisten mieliin nostaa. Tällaisina aikoina pienen kansan parissa on valtiollisen toiminnan lähtökohtana pidettävä sitä käsitystä, että mitä korkeammalle erimielisyyksien aallot lyövät maailmalla, sitä tähdellisempää, sitä välttämättömämpää on korostaa, kuten Te, Herra Presidentti, puheessanne teitte, keskinäisen yhteisymmärryksen ja sovinnollisen mielen tärkeyttä kansalaisten ja kansalaisryhmien välisissä suhteissa. Va- 239 -
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paa demokraattinen valtiojärjestyksemme luo onnistuneet puitteet maan yhteistä etua edistävän sovintopolitiikan käytännölliselle harjoittamiselle. Sen menestymisestä saattaa koko kansallinen olemassaolomme riippua.
Tasavallan Herra Presidentti! – Samalla kuin pyydän esittää Teille, Herra Presidentti, kunnioittavat kiitokset niistä ajatusrikkaista sanoista, joilla olette lausunut vaalien jälkeen ensimmäisille valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan
tervetulleeksi aloittamaan työnsä, on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Kekkonen, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President.
För tre veckor sedan förrättade Finlands folk i lag bestämda politiska val, redan
de andra efter krigen. Då vi, denna vid dessa val utsedda riksdag, nu samlats för
att ta itu med vår i statsförfattningen stadgade uppgift såsom stasmaktens innehavare, har det för oss varit nyttigt och uppmuntrande att lyssna till den bedömning, vilken Ni, Herr Republikens President, i Edert tal gjorde av utvecklingen
av landets angelägenheter under de senaste åren. Återkalla vi i minnet de förhållanden, som rådde i landet, då den föregående riksdagen våren 1945 påbörjade
sitt arbete, så kunna vi konstatera i huru stor utsträckning de då voro annorlunda än nu. Såväl de politiska som också de ekonomiska svårigheterna framstodo
för mången såsom övermäktiga. Denna gång, tre år senare, kunna vi med tillfredsställelse konstatera, att våra förhållanden synbart förbättrats. Denna förbättring har visserligen inte följt någon rakt stigande linje uppåt, men de resultat som nåtts visa att man genom träget arbete av ﬁnländska kvinnor och män
redan kunnat avhjälpa krigets värsta skador. Den allsidiga förbättringen av vårt
näringsliv är likväl inte varaktig, såvida man inte alldeles ofördröjligen förverkligar penningvärdets stabilisering och bringar statens ﬁnanser i jämvikt, såsom
Ni, Herr President, i Edert tal konstaterade. Dessa uppgifter komma att av riksdagen kräva omdömesgill beslutsamhet och att helhetens väl beaktas.
Särskilt stor tillfredsställelse bereder oss medvetandet om att vårt lands internationella läge under de gångna tre åren stabiliserats. Förtroendefulla förbindelser med Sovjetunionen ha åstadkommits tack vare en förnuftig utrikespolitik, som på bästa vis tjänar landets intressen. Dess beslutsamme ledare har Ni,
Herr President, varit. Då Ni, Herr President, i Edert tal underströk, att den goda
grannskapspolitiken mellan Finland och Sovjetunionen, som är grundad på ingångna avtal, även i framtiden orubbligt bör följas, står bakom detta Edert uttalande en samfälld medborgaropinion i vårt land.
Men då vi med tillfredsställelse konstaterat, att förhållandena i landet under de senaste åren i glädjande utsträckning förbättrats, innebär detta ingalunda att vi inte skulle ha blicken öppen för de faror och svårigheter, som kan möta oss. Ni, Herr President, hänsyftade i Edert tal på dessa genom att skildra den
oro, som det åtstramade världsläget framkallar i medborgarnas sinnen. Inom ett
litet folk bör man under tider som dessa såsom utgångspunkt för politisk verksamhet betrakta den uppfattningen, att ju högre meningsskiljaktigheternas vå- 240 -
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gor gå i världen, desto viktigare, desto oundgängligare är det att, såsom Ni, Herr
President, gjorde det i Edert tal, understryka vikten av inbördes samförstånd
och ett försonligt sinnelag i förbindelserna medborgare och medborgargrupper
emellan. Vårt fria, demokratiska statsskick skapar gynnsamma förutsättningar
för det praktiska utövandet av en försoningspolitik, vilken främjar landets gemensamma väl. På dess framgång kan hela vår nationella existens bero.
Republikens Herr President! Samtidigt som jag ber att till Eder, Herr President, få framföra ett vördsamt tack för de på tankar rika ord, vilka Ni riktat som
en välkomsthälsning till den riksdag, som nu samlats till sin första session efter
valen för att börja sitt arbete, har jag äran att på riksdagens vägnar hälsa Eder,
Republikens Herr President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1949
presidentti Paasikivi – puhemies Kekkonen

Riksdagens öppnande den 2 februari 1949
president Paasikivi – talman Kekkonen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi, kun se nyt vain muutaman päivän väliajan
jälkeen kokoontuu tärkeään ja vastuunalaiseen tehtäväänsä vuoden 1949 valtiopäiville.
Julistaessani joku päivä sitten vuoden 1948 valtiopäivät päättyneiksi lausuin,
että pyrkimyksenä ulkopolitiikassamme on ollut, noudattaen tehtyjä sopimuksia niiden kirjaimen ja hengen mukaisesti, ylläpitää ja kehittää hyviä ja luottamuksellisia suhteita kaikkien maiden, mutta varsinkin itäisen naapurimme Neuvostoliiton kanssa. Tämä on tulevaisuudessakin oleva ulkopolitiikkamme päämäärä. Se on meidän vakava halumme eikä siitä ole kansamme keskuudessa eri
mieliä.
Edellisiltä valtiopäiviltä on nyt alkaville siirtynyt joukko tärkeitä lakiesityksiä. Niiden joukossa on esitys uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi, joka annettiin jo edelliselle eduskunnalle, mutta jota se ei ehtinyt loppuun käsitellä. Erittäin toivottavaa on, että tämä asia saatetaan nyt alkavalla kevätkaudella
myönteiseen ratkaisuun.
Edelleen odottavat eduskunnan käsittelyä niin ikään viime valtiopäiviltä siirtyneet sosiaalisten olojen parantamista tarkoittavat esitykset sosiaalihuollon hallinnon kehittämisestä, työnvälityksestä ja asuntorakennustuotannon edistämisestä sekä maatalouden työajasta. Lisäksi esitys testamenttia koskevan vanhentuneen lainsäädännön uudistamisesta. Suuresti paisuneen valtiotalouden järjestely asettaa yhäti lisääntyviä vaatimuksia tulo- ja menoarvion valmistamiselle eduskunnassa, niinkuin hallituksessakin, jotta valtion menot saadaan pysymään kohtuullisessa suhteessa maan taloudelliseen kantokykyyn. Kun lisäksi
uusiakin tekeillä olevia esityksiä tulee eduskunnalle annettavaksi ja kun sillä on
runsaasti yksityisten edustajain aloitteita käsiteltävänä, on todettava, että eduskunnalla nyt alkavilla valtiopäivilläkin on edessään huomattava työtaakka.
Valtiovalta ei ole, kuten tunnettua, sodan jälkeisenä aikana taloudellisten vaikeuksien keskelläkään laiminlyönyt sosiaalisen lainsäädännön kehittämistä ja
laajentamista. Useita tärkeitä tähän kuuluvia lakeja on edellisen eduskunnan
aikana säädetty tarkoituksessa parantaa vähävaraisten kansankerrosten oloja,
kohottaa heidän elämäänsä, ja siten lujittaa kansaamme. Mutta sen ohella tässä lainsäädännössä on lähdetty siitä käsityksestä, että vähävaraisen kansanosan
elämäntason ja olojen parantaminen on edullisesti vaikuttava myös maan tuo- 242 -
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tannollisen toiminnan tehokkuuteen ja sen kautta korvaava uudistusten aiheuttamien taloudellisten kustannusten lisääntymisen.
Yhteiskunnassa, jossa mielipiteet saavat vapaasti päästä esille, ilmaantuu erimielisyyksiä, joskaan ehkä ei niin paljon suunniteltujen toimenpiteiden tarkoitusperästä kuin tavasta, millä päämäärä voidaan saavuttaa. Mutta hyvä tahto,
asiallinen sovittelu ja lojaalinen menettely johtavat epäilemättä löytämään vaikeisiinkin ongelmiin tyydyttävän ratkaisun.
Toivottaen eduskunnan työstä Suomen maalle ja kansalle runsaita ja pysyviä
hedelmiä julistan vuoden 1949 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen, då den nu efter endast några dagars uppehåll
åter samlas till sitt viktiga och ansvarsfyllda värv vid 1949 års riksdag.
Då jag för någon dag sedan förklarade 1948 års riksdag avslutad, yttrade jag
att vår utrikespolitiska strävan varit att under iakttagande av ingångna fördrag
till bokstaven och andan underhålla och utveckla goda och förtroendefulla relationer till alla länder, men särskilt till vår östra granne Sovjetunionen. Detta
skall även framdeles vara målet för vår utrikespolitik. Det är vår fasta önskan
och därom råda icke skilda meningar inom vårt folk.
En mängd viktiga lagpropositioner har övergått från den förra riksdagen till
den som nu begynner. En av dem är propositionen om ny självstyrelselag för
Åland, som avläts till riksdagen redan före nyval, men icke hann slutbehandlas
av denna. Det är synnerligen önskvärt, att detta ärende under den nu begynnande vårsessionen bringas till ett positivt avgörande.
På riksdagens behandling vänta ytterligare de likaså från senaste riksdag
överförda propositioner, som avse en förbättring av de sociala förhållandena:
propositionerna om socialvårdsförvaltningens utveckling, arbetsförmedlingen
och bostadsbyggnadsproduktionens främjande samt om arbetstiden i lantbruket. Ytterligare propositionen om reformering av den föråldrade testamentslagstiftningen. Den mycket ansvällda statshushållningens ordnande ställer alltjämt
ökade krav på budgetens beredning i riksdag och regering, för att statens utgifter skola kunna hållas i rimlig proportion till landets ekonomiska bärkraft. Då
därtill nya propositioner, som äro under utarbetande, komma att överlämnas till
riksdagen och då den har att behandla en stor mängd motioner av enskilda riksdagsmän, kan det fastslås att folkrepresentationen vid nu begynnande riksdag
står inför en betydande arbetsbörda.
Statsmakten har som bekant icke försummat den sociala lagstiftningens utveckling och utvidgande, ens då den stått mitt i de ekonomiska svårigheterna
under tiden efter kriget. Under den förra riksdagens tid ha ﬂera viktiga hithörande lagar stiftats i syfte att förbättra förhållandena för de mindre bemedlade
folklagren, höja deras levnadsvillkor och sålunda ge vårt folk ökad fasthet. Men
dessutom har man vid denna lagstiftning utgått från uppfattningen, att en förbättring av det mindre bemedlade folkelementets levnadsstandard och förhållanden förmånligt kommer att påverka även effektiviteten i landets produktions- 243 -

1949

liv och därigenom lämna ett vederlag för den ökning av de ekonomiska kostnaderna, som reformerna vålla.
I ett samhälle, där åsikterna få framträda fritt, yppas meningsolikheter, kanske icke så mycket om de planerade åtgärdernas syfte som om det sätt på vilket målet kan nås. Men god vilja, saklig jämkning och lojalt förfarande göra det
otvivelaktigt möjligt att ﬁnna en tillfredsställande lösning även på svåra problem.
Jag önskar att riksdagens arbete skall bära rik och varaktig frukt för land och
folk och förklarar 1949 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kekkonen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Niille valtiopäiville, jotka äskettäin julistettiin päättyneeksi, antoi leimansa valtion tulo- ja menoarvion aiheuttama suuri työmäärä. Sen vuoksi siirtyikin nyt uuden toimikautensa alkavalle eduskunnalle monia tärkeitä lakiesityksiä, joihin Te,
Herra Tasavallan Presidentti puheessanne viittasitte. Niiden viipymätön käsittely
tulee nyt olemaan eduskunnan huolena. Paitsi näitä asioita on jälellä myös runsas
määrä kansanedustajien omia aloitteita, joiden käsittelyyn täytyy hallitusten esitysten ohella kiinnittää vakavaa huomiota, jotta edustajien periaatteellisesti niin
tärkeältä aloiteoikeudelta ei käytännöllisen eduskuntatyön asettamien esteiden
vuoksi riistettäisi merkitystä.
Puheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti totesitte, kuinka eduskunta taloudellisten vaikeuksien keskelläkin on pyrkinyt parantamaan vähävaraisten
kansankerrosten oloja. Kun tarkastellaan sosiaalisen lainsäädäntömme kehitystä sodanjälkeiseltä ajalta, voidaan havaita, että monet kysymykset, joihin ei ollut uskallettu tarttua rauhan ja taloudellisen hyvinvoinnin vallitessa, on nyt voitu varsin suuressa yksimielisyydessä ratkaista. Tämä on todistuksena siitä, että
eduskunnalla on ollut lämmin ja myönteinen suhtautuminen vähäväkisen kansanosan elämänehtojen parantamista tarkoittaviin toimenpiteisiin. Tällaista suhtautumistapaa tarvitaan jatkuvasti. Tällä kertaa antavat työttömyyden uhka ja
maatalouden vaikeutunut asema tässä mielessä eduskunnallekin tehtäviä.
Erityisellä tyydytyksellä on eduskunta kuullut Teidän, Herra Tasavallan Presidentti lausuntonne maamme ulkopolitiikan tähänastisesta pyrkimyksestä ja
tulevaisuuden päämäärästä. Sellaisena levottomuutta täynnä olevana aikana, joka nyt maailmassa vallitsee, on Suomen asemassa olevalle maalle todella välttämätöntä, että sillä on vilpittömästi luottamukselliset suhteet kaikkien maiden,
mutta varsinkin itäisen naapurimme Neuvostoliiton kanssa.
Herra Tasavallan Presidentti! Korostamalla avauspuheenne lopussa olevaa
vetoomusta, että tyydyttävä ratkaisu eduskunnassa esiin tulevissa ongelmissa
syntyisi hyvän tahdon, asiallisen sovittelun ja lojaalisen menettelyn hengessä,
on minulla kunnia eduskunnan puolesta tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan Presidentti.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Kekkonen, som på
ﬁnska yttrade:
Republikens ärade Herr President.
Den nyligen avslutade riksdagen präglades av den stora arbetsbörda statsförslagets behandling medförde. På grund härav överfördes till den nu inledda riksdagen många viktiga lagförslag, till vilka Ni, Republikens Herr President, i Edert
tal hänvisade. Det ankommer nu på riksdagen att utan dröjsmål handlägga dem.
Dessutom återstå talrika riksdagsmotioner, vilkas behandling vid sidan av propositionerna kräver allvarlig uppmärksamhet, för att riksdagsmännens principiellt så viktiga motionsrätt ej skall förlora sin betydelse genom de hinder riksdagsarbetet i praktiken uppställer.
I Edert tal konstaterade Ni, Republikens Herr President, huru riksdagen även
under ekonomiskt svåra tider sökt förbättra de mindrebemedlade folklagrens
levnadsvillkor. Granskar man vår sociala lagstiftnings utveckling efter kriget,
kan man ﬁnna, att många frågor, som man ej vågat taga befattning med under
tider av fred och ekonomiskt välstånd, nu kunnat lösas i mycket stort samförstånd. Detta utgör ett belägg på, att riksdagen förståelsefullt och positivt förhållit sig till åtgärder, avseende en förbättring av den mindrebemedlade befolkningens levnadsbetingelser. En sådan inställning är även framdeles av nöden. I
detta nu giva den hotande arbetslösheten och lantbrukets försämrade ställning
riksdagen anledning att befatta sig med dessa uppgifter.
Med särskild tillfredsställelse har riksdagen åhört det av Eder, Republikens
Herr President, framförda uttalandet om vår utrikespolitiks målsättning såväl
intill nuvarande tidpunkt som i framtiden. I den orosfyllda tid vi nu uppleva i
världen är det för ett land i Finlands ställning oundgängligt, att det lojalt upprätthåller förtroendefulla relationer till alla länder, men särskilt till vår östra granne Sovjetunionen.
Republikens Herr President! I det jag förenar mig om den i slutet av Edert tal
uttalade förhoppningen, att en tillfredsställande lösning av de i riksdagen föreliggande problemen måtte nås genom god vilja, saklig jämkning och lojalt förfarande, har jag äran till Eder, Republikens Herr President, framföra riksdagens
hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1950
presidentti Paasikivi – puhemies Kekkonen

Riksdagens öppnande den 2 februari 1950
president Paasikivi – talman Kekkonen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi tärkeätä ja vastuunalaista tehtäväänsä suorittamaan, kun se nyt vain parin päivän jälkeen kokoontuu vuoden 1950 valtiopäiville.
Mitä maamme ulkopolitiikkaan tulee, uudistan, että kansamme haluaa elää
vapaana ja rauhallisissa väleissä muiden maiden kanssa sekaantumatta niiden
mahdollisiin eturistiriitoihin. Suhteessamme itäiseen naapurimaahamme Neuvostoliittoon päämääränämme, kuten useasti olen julkituonut, on, täyttäen tehdyt sopimukset ja ylläpitäen hyviä naapurisuhteita sekä edistäen taloudellista
ynnä muuta vuorovaikutusta maidemme välillä, ohjata politiikkaamme johdonmukaisesti samaa linjaa, mikä syksystä 1944 alkaen on ollut sen ohjeena. Ei ole
erimielisyyttä siitä, että tämä on järkähtämättä oleva tulevaisuudessakin politiikkamme suunta ja päämäärä.
Eduskunnalla on nytkin edessään runsas työmäärä. Edellisiltä istuntokausilta on siirtynyt joukko lainsäädäntöasioita, joita ei ole ehditty loppuun käsitellä.
Niihin kuuluu hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta, joka useammalla istuntokaudella on odottanut vuoroansa. On erittäin toivottavaa, että eduskunta nyt voi saattaa tämän tärkeän asian tyydyttävään päätökseen. Myös hallituksen esitys laiksi perintö- ja testamenttioikeuden muuttamisesta samoin kuin esitykset maatalouden työaikalaiksi ynnä eräiksi muiksi sosiaalisiksi laeiksi ovat siirtyneet tälle istuntokaudelle. Niinikään tulee uusia hallituksen esityksiä eduskunnalle annettavaksi, niiden joukossa kysymys jakolaitosta koskevan lainsäädännön uudistamisesta, joka hallituksessa on valmistelun
alaisena. Kysymys puolustuslaitosta koskevasta lainsäädännöstä, josta puolustusrevisio on tehnyt ehdotuksia, on myös hallituksessa valmisteilla.
Edelleen vaatii nykyisenä ylimenokautena raskaan valtion tulo- ja menoarvion järjestely eduskunnalta samoin kuin hallitukselta paljon työtä ja huolta. Onko mahdollisuuksia talousarvion painon keventämiseen, sen eduskunta ja hallitus epäilemättä ottavat huolellisen harkinnan alaiseksi.
Vapaassa yhteiskunnassa, jossa mielipiteet esteettä pääsevät ilmi, esiintyy
erimielisyyttä siitä, miten tarkoituksenmukaisimmin ja maan edun mukaisesti erinäiset kysymykset ovat ratkaistavat. Mutta silmällä pitäen kansan kokonaisuuden vaatimuksia ja yksimielisyyttä maan ja kansan peruskysymyksissä,
ei ole epäilystä, että eri mieliä herättävät asiat voidaan saattaa tyydyttävään ratkaisuun.
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Toivottaen eduskunnan työstä maalle ja kansalle runsaita ja pysyväisiä tuloksia julistan 1950 vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen att fullgöra sitt viktiga och ansvarsfulla uppdrag, då den nu efter endast ett par dagars paus åter samlas till 1950 års riksdag.
I fråga om vårt lands utrikespolitik upprepar jag att vårt folk vill leva fritt och
i fredliga relationer med andra länder utan att inblanda sig i deras eventuella intressekonﬂikter. Vårt mål i förhållande till vår östra granne Sovjetunionen är –
såsom jag ofta framhållit – att med uppfyllande av ingångna fördrag och upprätthållande av goda grannelagsförbindelser samt främjande av ekonomisk och
annan växelverkan mellan våra länder leda vår politik konsekvent efter samma
linje, som sedan hösten 1944 varit dess rättesnöre. Det råder icke meningsskiljaktigheter om att detta orubbligt även i framtiden skall vara riktningen och målet för vår politik.
Riksdagen har även nu framför sig ett stort arbetskvantum. Från föregående sessioner har en mängd lagstiftningsärenden, som icke hunnit slutbehandlas, överförts. Till dessa hör regeringens proposition om reformering av lagen
om Ålands självstyrelse, som under ﬂera sessioner väntat på sin tur. Det är synnerligen önskvärt att riksdagen nu skall kunna bringa detta viktiga ärende till
ett tillfredsställande beslut. Även regeringens proposition till lag om ändring av
arvs- och testamentsrätten samt propositionerna om arbetstidslag för lantbruket
och en del andra sociala lagar ha övergått till denna session. Likaså komma nya
regeringspropositioner att överlämnas till riksdagen, bland dem en om reformering av lagstiftningen rörande skiftesväsendet, som beﬁnner sig under beredning i regeringen. Under beredning ligger också frågan om lagstiftningen rörande försvarsväsendet, varom försvarsrevisionen gjort förslag.
Ytterligare kräver ordnandet av statens tunga budget under nuvarande övergångsperiod mycket arbete och omsorg såväl av riksdagen som av regeringen.
Riksdagen och regeringen skola otvivelaktigt omsorgsfullt pröva huruvida möjligheter ﬁnnas att lätta budgettrycket.
I ett fritt samhälle, där opinionerna utan hinder kunna ta sig uttryck, framträder meningsolikhet om huru vissa frågor ändamålsenligast och med beaktande av landets intresse böra lösas. Men med hänsyn till folkhelhetens krav och
enighet i landets och folkets grundfrågor råder icke tvivel om att de ärenden som
framkalla skilda meningar kunna bringas till en tillfredsställande lösning.
Med önskan om att riksdagens arbete måtte medföra rika och bestående resultat för land och folk förklarar jag 1950 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kekkonen lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Monet vaativat ja suuritöiset tehtävät odottavat niitä valtiopäiviä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette juuri julistanut avatuiksi. Esittämänne maininnat
tärkeistä lakiesityksistä, jotka jo ovat eduskunnan käsiteltävinä tai joiden odote- 247 -
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taan pian tulevan eduskunnalle annettaviksi, osoittavat täysin selvästi, että meiltä vaaditaan paljon tunnollista ja uutteraa työtä, jotta voisimme täyttää kansakunnan meille uskoman vastuunalaisen tehtävän.
Eduskunta varmaan mielihyvin yhtyy siihen käsitykseen, jonka Te, Herra
Presidentti, puheessanne esititte, että kun silmällä pidetään kansan kokonaisuuden vaatimuksia ja yksimielisyyttä maan ja kansan peruskysymyksissä, myös
eri mieliä herättävät asiat voidaan saattaa tyydyttävään ratkaisuun. Tähän pitäisi nyt olla sitäkin parempi mahdollisuus, kun äsken suoritettujen vaalien aikana on tarjoutunut tilaisuus kuluttaa sitä kiihkomielen kuonaa, joka on sovinnollisen yhteistyön tiellä, ja myös siten luotu edellytyksiä joko laajemmalle poliittiselle yhteistyölle, joka ajan vakavuutta korostavien kehitysilmiöiden vuoksi olisi toivottavaa, tai ainakin luotu lähtökohdat korrektissa muodossa suoritettavalle aatteiden ja erilaisten etunäkökohtien väliselle kilpailulle.
Tyydytyksellä panee eduskunta merkille Teidän, Herra Presidentti, esittämänne uudistetun vakuutuksen, että meidän vakaa tahtomme on ylläpitää hyviä naapurisuhteita itäiseen naapuriimme Neuvostoliittoon. Meidän on lähdettävä siitä, että valtiolliseen itsemääräämisoikeuteen perustuva työmme kansallisen vapautemme puolesta ei suinkaan edellytä vastakohtaisuusasennetta naapurimaihimme. Nimenomaan suhteissamme Neuvostoliittoon on meidän maailmanpoliittisen tilanteen vaihteluista riippumatta rehellisesti pidettävä kiinni siitä Teidän, Herra Presidentti, usein esittämästänne käsityksestä, että luottamuksellinen naapuruussuhde Neuvostoliiton kanssa on meidän valtiollisen toimintamme ensimmäinen ohje. Tämä seikka on maamme jatkuvalle menestymiselle niin tärkeä, että on ollut tähdellistä tässäkin tilaisuudessa korostaa, kuinka ainoastaan molemminpuolisesti tunnettu luottamus säilyttää Suomen ja Neuvostoliiton välisen politiikan kestävällä pohjalla.
Med tillfredsställelse lägger riksdagen också märke till Eder, Herr President,
förnyade försäkran, att det är vår allvarliga avsikt att upprätthålla god grannsämja med Sovjetunionen. Vi måste utgå ifrån, att vårt på vår självbestämmanderätt baserade arbete för vår nationella frihet i intet fall förutsätter ett motsatsförhållande till våra grannländer. Speciellt i vårt förhållande till Sovjetunionen bör
vi oberoende av den världspolitiska situationens växlingar hålla fast vid den av
Eder, Herr President, så ofta uttalade uppfattningen, att förtroendefulla grannförhållanden till Sovjetunionen är det främsta rättesnöret för vår statliga verksamhet. Denna omständighet är så viktig för vårt lands fortsatta välgång, att det
ingalunda är onödigt att även vid detta tillfälle understryka, att en politik baserad på ömsesidigt förtroende bevarar en solid bas för förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen.
Syvästi vakuuttuneina vastuustaan sellaisen politiikan toteuttamiseksi, joka
turvaa maallemme vapauden, rauhan ja kansanvallan, aloittavat Suomen kansan
edustajat työnsä tämän vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä. Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan tervehdys.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Kekkonen, som på
ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President.
Många krävande och arbetsdryga uppgifter vänta den riksdag, som Ni, Herr Republikens President, nu förklarat öppnad. Vad Ni sagt om de viktiga propositioner, som redan föreligga till behandling i riksdagen eller som väntas snart bli
överlämnade till denna, utvisar fullt klart, att av oss kräves mycket samvetsgrant
och ihärdigt arbete, för att vi skola kunna fylla det ansvarsfulla uppdrag nationen anförtrott oss.
Riksdagen förenar sig säkert gärna om den uppfattning Ni, Herr President, i
Edert tal gav uttryck för nämligen den, att då man tar hänsyn till folkenhetens
krav och enighet i landets och folkets grundfrågor, även de ärenden, som framkalla skilda meningar, kunna bringas till en tillfredsställande lösning. Härtill
borde nu en desto bättre möjlighet föreligga, då det under tiden för de nyligen
förrättade valen erbjudits tillfälle att undanskaffa det tvedräktens slagg, som
ﬁnnes på det försonliga samarbetets väg, och även därigenom förutsättningar
skapats antingen för ett vidsträcktare politiskt samarbete, vilket på grund av de
företeelser, som understryka tidens allvar, vore önskvärt, eller åtminstone utgångspunkter för en i korrekt form försiggående tävlan mellan ideér och olika
slags intressesynpunkter.

På ﬁnska och svenska yttrade talaren:
Med tillfredsställelse lägger riksdagen också märke till Eder, Herr President, förnyade försäkran, att det är vår allvarliga avsikt att upprätthålla god grannsämja med Sovjetunionen. Vi måste utgå ifrån, att vårt på vår självbestämmanderätt baserade arbete för vår nationella frihet i intet fall förutsätter ett motsatsförhållande till våra grannländer. Speciellt i vårt förhållande till Sovjetunionen bör
vi oberoende av den världspolitiska situationens växlingar hålla fast vid den av
Eder, Herr President, så ofta uttalade uppfattningen, att förtroendefulla grannförhållanden till Sovjetunionen är det främsta rättesnöret för vår statliga verksamhet. Denna omständighet är så viktig för vårt lands fortsatta välgång, att det ingalunda är onödigt att även vid detta tillfälle understryka, att en politik, baserad på
ömsesidigt förtroende, bevarar en solid bas fälle för förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen.

På ﬁnska fortsatte talmannen:
Djupt medvetna om sitt ansvar för genomförandet av en sådan politik, som för
landet tryggar frihet, fred och demokrati, inleda representanterna för Finlands
folk sitt arbete vid denna valperiods sista riksdag. Jag har äran till Eder, Herr Republikens President, framföra riksdagens hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset heinäkuun 26. päivänä 1951
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 26 juli 1951
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Perustuslakien mukaan valittu eduskunta ryhtyy nyt suorittamaan tehtäväänsä
Suomen kansan edustajana ja kansalle kuuluvan valtiovallan käyttäjänä.
Äsken toimitetuissa eduskuntavaaleissa jälleen huomattava osa äänioikeutettuja kansalaisia oli käyttämättä heille lain mukaan kuuluvaa vaalioikeutta ja siten täyttämättä kansalaisvelvollisuutensa.
Suhteellisen vaalitavan tarkoitus on antaa mahdollisimman tarkka kuva kansasta ja saattaa eri mielipiteet ja harrastukset edustetuiksi valtiopäivillä samassa suhteessa kuin ne ovat olemassa eduskunnan ulkopuolella vaalioikeutettujen
kansalaisten keskuudessa. Tämä tarkoitus saavutetaan ainoastaan silloin, kun
äänioikeutetut mahdollisimman lukuisasti ottavat osaa vaaleihin. Suhteellisen
vaalitavan yhteydessä harkitusta äänestyspakon voimaanpanemisesta on useimmissa maissa luovuttu, koska on luotettu siihen, että kansalaiset velvollisuuden
tunnosta käyttävät äänioikeuttaan. Ei voi olla valittaen toteamatta, että laajoissa
piireissä esiintynyt vaaleista poisjääminen, mikäli siihen syynä ei ole voittamaton este, on merkki kansan ja valtakunnan yhteisiin asioihin kohdistuvasta puolustamattomasta välinpitämättömyydestä.
Nyt työnsä alkavalla eduskunnalla tulee sisäpoliittisissa oloissa olemaan tärkeitä kysymyksiä käsiteltävänä. Edelliseltä eduskunnalta siirtyi yli vaalien eräitä lainsäädäntöasioita, jotka odottavat ratkaisua. Niiden joukossa on hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolaiksi, mikä asia on useiden vuosien aikana ollut käsittelyn alaisena. On toivottava, että tämä kysymys saa eduskunnassa myönteisen ratkaisun.
Lähiajan tärkein tehtävä on taloudellisten olojen ja rahan arvon vakauttaminen sekä valtion tulo- ja menoarvion asettaminen vakavalle pohjalle. Ei ole epäilystä, että, ottamalla huomioon ja huolellisesti punnitsemalla taloudelliset ja poliittiset välttämättömyydet, voidaan saavuttaa pysyvä tasapainotila, joka tekee mahdolliseksi taloudellisen elämän säännöllisen kulun. Kansa odottaa, että eduskunta ja hallitus ryhtyvät tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin tämän
nykyhetken tähdellisimmän ja kiireellisimmän tehtävän suotuisaan ratkaisuun
saattamiseksi.
Ei ole vielä nähtävissä, tuleeko koko sodan jälkeisen ajan vallinnut, suurvaltain välisistä ristiriidoista aiheutunut kansainvälinen jännitys lievenemään
ja poistumaan, niinkuin ihmiskunta toivoo ja odottaa. Meidän kansamme tie on
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tekemiemme sopimusten kautta viitoitettu. Uudistan, mitä äsken vuonna 1950
valtiopäivien lopettajaisissa lausuin: Pyrkimyksemme on oleva, että suhteita
Suomen ja Neuvostoliiton välillä vaalitaan ja lujitetaan ystävyyden, hyvän naapuruuden ja molemminpuolisen kunnioituksen hengessä, niinkuin rauhansopimus ja ystävyydensopimus edellyttävät.
Hyviä suhteita on myös pohjoisiin naapureihimme ja muihin maihin vaalittava ja ylläpidettävä.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi edesvastuulliseen tehtäväänsä ja, toivottaen menestystä sen työlle, julistan vuoden 1951 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den grundlagsenligt valda riksdagen går nu att fullgöra sin uppgift som företrädare för Finlands folk och utövare av den statsmakt som tillkommer folket.
Vid det nyss förrättade riksdagsvalet försummade åter en betydande del av de
röstberättigade medborgarna att utnyttja sin lagliga rösträtt och lämnade sålunda sin medborgarplikt ofullgjord.
Syftet med det proportionella valsättet är att ge en så noggrann bild som möjligt av folket och få olika opinioner och intressen representerade i riksdagen i
samma proportion, i vilken de föreﬁnnas bland de röstberättigade medborgarna
utanför densamma. Detta syfte nås endast då de röstberättigade så talrikt som
möjligt taga del i valet. Man har i de ﬂesta länder avstått från den i samband med
det proportionella valsättet framkastade tanken att införa röstningsplikt, emedan man litat på att medborgarna av pliktkänsla utnyttja sin rösträtt. Man kan
icke underlåta att med beklagande konstatera att det uteblivande från valet, som
i vidsträckta kretsar förekommit, vittnar – såframt orsaken härtill ej varit oövervinnerliga hinder – om oförsvarlig likgiltighet för folkets och rikets gemensamma angelägenheter.
Den riksdag som nu begynner sitt arbete kommer att få viktiga inrikespolitiska frågor till behandling. Den förra riksdagen lade vissa lagstiftningsärenden, som vänta på sitt avgörande, vilande över valet. Bland dem beﬁnner sig regeringens proposition om självstyrelselag för Åland, vilket ärende ﬂera år legat
under behandling. Man måste hoppas att denna fråga vid riksdagen får ett positivt avgörande.
Den närmaste tidens viktigaste uppgift är att stabilisera de ekonomiska förhållandena och penningvärdet samt att bringa statsbudgeten på fast grund. Det
råder intet tvivel om att ett bestående jämviktsläge, som möjliggör det ekonomiska livets normala gång, kan åstadkommas om de ekonomiska och politiska
nödvändigheterna beaktas och omsorgsfullt avvägas. Folket väntar av riksdagen
och regeringen ändamålsenliga åtgärder för att bringa detta problem, som är det
för ögonblicket viktigaste och mest brådskande, till en lycklig lösning.
Ännu kan icke skönjas huruvida den internationella spänning, som vållats
av konﬂikter mellan stormakterna och varit rådande under hela efterkrigstiden,
kommer att minska och försvinna, så som mänskligheten hoppas och väntar.
Vårt folks väg är given genom de fördrag vi ingått. Jag upprepar vad jag nyss
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yttrade vid avslutandet av 1950 års riksdag: Vår strävan skall vara att i en anda av vänskap, gott grannelag och ömsesidig respekt vårda och befästa förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen, så som fredsfördraget och vänskapspakten förutsätta.
Goda relationer till våra nordiska grannar och övriga länder böra likaledes
vårdas och upprätthållas.
Jag hälsar riksdagen välkommen till dess ansvarsfulla värv och förklarar,
med önskan om framgång för dess arbete, 1951 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan puolesta esitän Teille, Herra Tasavallan Presidentti, kiitoksen niistä
menestyksentoivotuksista, jotka Te osoititte sille eduskunnalle, joka nyt on valmiina ryhtymään työhönsä. Me yhdymme varmastikin kaikki niihin sanoihin,
jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, lausuitte sen johdosta, ettei osanotto vaaleihin ollut niin vilkasta kuin olisi ollut toivottavaa. On todellakin käsittämätöntä, että niin suuri prosenttimäärä kansalaisista laiminlyö sen kansalaisoikeuden
käyttämisen, jonka pitäisi olla kansalaisvelvollisuus. Mutta toiselta puolen todistaa laimea osanotto vaaleihin sitä, ettei meillä nykyisin ole suuria riitakysymyksiä, jotka pakottaisivat koko kansan huomion puoleensa. Tämä sinänsä onnellinen tosiasia selittää varmasti suureksi osaksi huonon osallistumisen vaaleihin.
Pyrkimykset taloudellisen elämämme vakauttamiseen ovat, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, korostitte, lähimmän tulevaisuuden tärkein tehtävä.
Eduskunta toivoo hartaasti, että hallitus onnistuisi ponnistuksissaan laatia ohjelma, joka voi viedä tähän päämaaliin. Taloudellinen vakauttaminen on edellytyksenä sille, että voisimme suunnitella edistymistä muilla aloilla, sosiaalisella
ja sivistyksellisellä. Sen vuoksi kaikkien yhteiskuntapiirien kannalta on erittäin
tärkeätä, että hallitus onnistuu pyrkimyksissään, ja minä olen varma siitä, että
eduskunta antaa tukensa hallitukselle.
Riksdagen instämmer helt i de ord Ni Herr Republikens President yttrade både vid avslutandet av den föregående riksdagen och också nu återkom till om vår
fredsvilja och vår önskan att få leva i fred och god sämja med alla våra grannar.
Nu som tidigare skall det vara oss en angelägen uppgift att orubbligt fasthålla
vid ingångna fördrag och att också på andra sätt ge uttryck åt Finlands folks eniga uppslutning kring allt ärligt fredsarbete. Freden och friheten är två grundförutsättningar för vårt folks tillvaro.
Eduskunta yhtyy täysin niihin sanoihin, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, lausuitte edellisten valtiopäivien päättyessä ja joihin Te nyt palasitte, sanoihin
meidän rauhantahdostamme ja meidän toivostamme saada elää rauhassa ja hyvässä sovussa kaikkien naapureittemme kanssa. Nyt, kuten aikaisemminkin, on
meidän tärkeänä tehtävänämme järkähtämättä pitää kiinni tehdyistä sopimuksista ja myös muilla tavoin ilmaista Suomen kansan yksimielinen yhtyminen
kaikkeen rehelliseen rauhantyöhön. Rauha ja vapaus ovat kansamme olemassaolon kaksi perusedellytystä.
Eduskunnan puolesta on minulla kunnia tervehtiä Teitä, Herra Tasavallan
Presidentti.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President.
På riksdagens vägnar framför jag till Eder, Herr Republikens President, ett tack
för de välgångsönskningar Ni riktade till den riksdag, som nu är redo att vidtaga med sitt arbete. Vi instämmer förvisso alla i de ord Ni, Herr Republikens
President, yttrade med anledning av att valdeltagandet inte var så livligt som
önskvärt varit. Det är i själva verket ofattbart, att en så stor procent av medborgarna underlåter att begagna sig av den medborgarrätt, som borde vara en medborgarskyldighet. Men å andra sidan vittnar det lama valdeltagandet om, att vi
för närvarande inte har några stora stridsfrågor, som skulle tilltvinga sig hela
folkets uppmärksamhet. Detta i och för sig lyckliga faktum förklarar säkert till
stor del det dåliga valdeltagandet.
Strävandena att stabilisera våra ekonomiska förhållanden är, såsom Ni, Herr
Republikens President, underströk, den närmare framtidens angelägnaste uppgift. Riksdagen hoppas livligt, att regeringen skall ha framgång i sina bemödanden att utarbeta en plan, som kan leda till detta mål. En ekonomisk stabilisering
är en förutsättning för att vi skall kunna planera framsteg på andra områden, sociala och kulturella. Därför är det ur alla samhällskretsars synpunkt av stor vikt,
att regeringen lyckas i sina strävanden, och jag är övertygad om, att riksdagen
skall ge regeringen sitt stöd.

På svenska och ﬁnska fortsatte talmannen:
Riksdagen instämmer helt i de ord Ni, Herr Republikens President, yttrade både
vid avslutandet av den föregående riksdagen och också nu återkom till om vår
fredsvilja och vår önskan att få leva i fred och god sämja med alla våra grannar.
Nu som tidigare skall det vara oss en angelägen uppgift att orubbligt fasthålla
vid ingångna fördrag och att också på andra sätt ge uttryck åt Finlands folks eniga uppslutning kring allt ärligt fredsarbete. Freden och friheten är två grundförutsättningar för vårt folks tillvaro.

På ﬁnska slutade talaren:
På riksdagens vägnar har jag äran hälsa Eder, Herr Republikens President.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1952
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 2 februari 1952
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra Puhemies! Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi tärkeiden ja vastuunalaisten tehtäviensä suorittamiseen.
Eduskuntaa odottaa runsas työtaakka.
Edellisiltä valtiopäiviltä siirtyneiden käsittelemättä jääneiden lakiehdotusten
lisäksi on hallituksessa valmisteilla suuri joukko tärkeitä lainsäädäntöasioita,
joista esitykset joko ovat valmiina tai lähitulevaisuudessa valmistuvat.
Eduskunnalle annetaan esitys verolaiksi, joka edellyttää verolainsäädännön
uudistamista siten, että kunnallisverotus ja valtion verotus sekä evankelisluterilaisille ja kreikkalaiskatolisille seurakunnille suoritettava kirkollisvero ynnä
taajaväkisille yhdyskunnille suoritettava vero mahdollisuuden mukaan yhdistetään. Tämä kysymys on osoittautunut vaikeasti ratkaistavaksi, sillä se on ollut
aina vuodesta 1926 lähtien vireillä.
Valmisteilla on erinäisiä esityksiä maatalouden edistämiseksi, niiden joukossa esitys maanviljelystaloudellisesta tutkimuslaitoksesta.
Lähivuosina kansakoulunkäyntinsä aloittavien nuorten määrän kasvamisen johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin käytettävissä olevien opettajavoimien ja kouluhuoneistojen tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi. Senvuoksi on kansakoulusta annettuja lakeja tarkastettava, mutta samalla voitaneen toteuttaa myös kauan vireillä olleet
suunnitelmat kansakoululainsäädännön kodiﬁoimiseksi sekä ammattikoulu- ja kansakoululaitoksen keskinäisten epämääräisten suhteiden järjestämiseksi. Sivistyselämämme perusteita lujittavan kansankirjastolaitoksen jatkuvalle kehittämiselle voitaneen myös luoda pohja kansankirjastolain uudistamisella.
Huolimatta vaikeuksista on sotien jälkeisenä aikana sosiaalista lainsäädäntöä
kehittämällä pyritty vähäväkisten kansanryhmien elinehtoja parantamaan. Tätä toimintaa on mahdollisuuksien mukaan edelleen jatkettava. Hallituksessa onkin tekeillä useampia esityksiä, jotka tarkoittavat sosiaalisen lainsäädännön kehittämistä. Esitykset maatalouden työaikalaiksi sekä laiksi työajasta metsä- ja
uittotöissä, jotka ovat olleet eduskunnan käsiteltävinä, mutta joita ei ole päätökseen saatettu, annetaan tämän istuntokauden aikana uudestaan eduskunnalle. Niinikään esitykset leipomotyölain ja köyhäinhoitolain sekä kansaneläkelain
uudistamisesta voitaneen lähitulevaisuudessa jättää eduskunnalle. Tähän kuuluu myös esitys nuorisorikoslainsäädännöstä, joka on valmistumassa, sekä tekeillä oleva esitys työnvälityslainsäädännön uudistamisesta, joka on ollut eduskunnan käsiteltävänä, mutta jota ei ole saatettu päätökseen.
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Valmisteilla on asemakaavalain uudistaminen ja samalla kodiﬁoiminen maaseudun
rakentamisesta annetun lain kanssa yhteiseksi rakennuslaiksi. Niinikään esitykset oikeudenkäynnin jouduttamiseksi maaseudulla sekä hallinto-oikeudellisen lainkäytön
kehittämiseksi uudistamalla valitusasioiden käsittely lääninhallituksissa.
Kauan kestäneet valmistelutyöt tielainsäädännön uudistamiseksi ovat päättymässä
ja voidaan esitys siitä antaa eduskunnalle nyt alkavan istuntokauden kestäessä.
Tekeillä on myös esitys osuustoimintalaiksi, jonka kautta tämä tärkeä, puolisataa vuotta vanha lainsäädäntö saatetaan muuttuneita olosuhteita vastaavaksi. – Viimeistelyn alaisena on komiteassa esitys vakuutusyhtiölaiksi, joka tulisi sisältämään yksityisiä vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön perinpohjaisen uudistuksen.
Sodan jälkeisten vuosien keskeisimpiä tehtäviä talouselämässämme on ollut
voimatalouden kehittäminen. Paljon työtä ja varoja onkin viime vuosina sijoitettu uusien voimalaitosten rakentamiseen, minkä kautta mm. sotakorvausten suorittaminen on tehty mahdolliseksi. Tuotantoelämämme voimakkaasta kasvusta
johtuen on kuitenkin jatkuvasti uhkaamassa energiapula, mikä tekee välttämättömäksi jatkuvat ponnistelut vesivoimiemme rakentamiseksi.
Voimatalouttamme on pyrittävä katsomaan yhtenä kokonaisuutena. Jotta suurimman, pääasiassa vielä kahlitsematta olevan voimalähteemme, Kemijoen vesivoimavarat, jotka yksinään edustavat runsasta kolmannesta rakennuskelpoisista vesivoimistamme, voitaisiin rakentaa keskitetyn suunnitelmallisesti ja kokonaisuuden kannalta edullisimmin, tullaan eduskunnalle jättämään lakiehdotus valtion hallinnassa olevien koskiosuuksien luovuttamisesta perustettavalle valtionenemmistöiselle Kemijoki Oy:lle, jonka puitteissa samalla yksityisille
koskiosuuksien omistajille varataan tilaisuus yhteistoimintaan valtion kanssa.
Sittenkun sotakorvaus tulee suoritetuksi ja siirtoväen asuttaminen sekä eräät
muut sodan aiheuttamat välittömät seuraukset vähitellen selvitetyiksi, on olemassa paremmat mahdollisuudet sosiaalisten ynnä muiden tähdellisten tehtävien ratkaisemiseen. Näihin kuuluu polttava asuntokysymys, joka vaatii erityistä
huomiota. Kaikkien näiden tehtävien onnelliseen päätökseen saattamisen edellytyksenä on taloudellisen tasapainon palauttaminen ja rahan arvon vakauttaminen. Uudistan, mitä eduskunnan edellistä istuntokautta lopetettaessa lausuin:
On tärkeätä, ettei otetta tämän päämäärän saavuttamiseksi hellitetä. Esiin toin
käsitykseni, että sen pohjalla, mitä on aikaansaatu, näyttää suotuisaan tulokseen
pääseminen olevan mahdollinen. Lausuin toivomuksen, että hallitus saa tulevaisuudessakin eduskunnalta riittävää tukea tässä elintärkeässä asiassa ja että kansalaiset ymmärtävät puheenaolevan tehtävän merkityksen ja kukin kohdaltaan
alistuvat niihin ohimeneviin hankaluuksiin vieläpä uhrauksiin, joita koko kansan ja maan kannalta välttämättömän tuloksen saavuttaminen vaatii.
Maamme suhteet muihin maihin jatkuvat häiriintymättöminä. Kauppasopimuksia on solmittu kuluvaksi vuodeksi mm. Neuvostoliiton kanssa aikaisemmin tehdyn viisivuotissopimuksen puitteissa. Niinikään on kauppasopimukset
vuodeksi 1952 tehty Suur-Britannian ja Puolan kanssa. Useita muita kauppasopimuksia on valmisteilla.
Toivoen eduskunnan työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1952 valtiopäivät avatuiksi.
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Herr Talman! Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till fullgörande av sina viktiga och ansvarsfulla uppgifter.
En dryg arbetsbörda väntar riksdagen.
Utom de lagförslag vilka icke blev behandlade vid föregående riksdag och nu
övergår till denna beﬁnner sig en mängd viktiga lagstiftningsärenden under beredning i regeringen. Propositioner om dessa är endels färdiga eller blir färdiga
inom en nära framtid.
Till riksdagen överlämnas proposition om skattelag, vilken förutsätter en reform av skattelagstiftningen i sådan riktning att kommunalbeskattningen och
statsbeskattningen samt den kyrkoskatt som skall erläggas till de evangelisklutherska och de grekisk-katolska församlingarna ävensom den skatt som erlägges till samhällen med sammanträngd befolkning i mån av möjlighet sammanslås. Denna fråga har visat sig vara svårlöst, ty den har varit anhängig ända från
år 1926.
Under beredning beﬁnner sig särskilda propositioner om lantbrukets främjande, bland dem en proposition om en lantbruksekonomisk forskningsanstalt.
Med anledning av att antalet av de unga som skall börja gå i folkskola under
de närmaste åren växer har åtgärder vidtagits för ändamålsenligt utnyttjande av
disponibla lärarkrafter och skollokaler. I sådant syfte måste lagarna om folkskolan justeras, men samtidigt torde länge aktuella planer på folkskollagstiftningens kodiﬁering och ordnandet av det obestämda förhållandet mellan yrkesskolorna och folkskolväsendet kunna förverkligas. Genom reformering av lagen om
folkbibliotek torde man också kunna åstadkomma en bas för fortsatt utveckling
av folkbiblioteksinstitutionen, som befäster vårt kulturlivs grundvalar.
Trots svårigheterna har man under efterkrigstiden genom utveckling av den
sociala lagstiftningen strävat att förbättra de mindre bemedlade folkgruppernas
levnadsvillkor. Detta bör i mån av möjlighet fortgå. I regeringen håller man på
att utarbeta ﬂera propositioner, vilka syftar till utvecklingen av sociallagstiftningen. Propositioner om arbetstidslag för lantbruket samt om arbetstidslag för
skogs- och ﬂottningsarbeten, vilka varit under riksdagens behandling men icke
lett till beslut, överlämnas på nytt till riksdagen under denna session. Likaså
överlämnas inom en nära framtid till riksdagen propositioner om reformering
av lagen rörande bageriarbete och fattigvårdslagen samt lagen om folkpension.
Till detta sammanhang hör även en proposition om lag rörande ungdomsbrottsligheten, som håller på att bli färdig, samt en under utarbetande beﬁntlig proposition om arbetsförmedlingslagstiftningens reformering, vilken varit under riksdagens behandling men icke förts till beslut.
En förnyelse av stadsplanelagen och samtidigt en kodiﬁering av denna med
lagen om byggnadsverksamhet på landet till en samfälld byggnadslag förberedes. Likaså propositioner om påskyndande av rättegångsförfarandet på landsbygden samt den förvaltningsrättsliga lagskipningens utveckling genom reformering av besvärsärendenas handläggning i länsstyrelserna.
De sedan länge pågående förberedande arbetena för reformering av väglagstiftningen håller på att slutföras och proposition därom kan överlämnas till
riksdagen under den nu begynnande sessionen.
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Under utarbetande beﬁnner sig också en proposition om lag rörande andelsverksamhet, genom vilken den viktiga, ett halvt sekel gamla lagstiftningen på
detta område skall bringas i överensstämmelse med de ändrade förhållandena.
– Under slutredigering i en kommitté ﬁnns en proposition om lag rörande försäkringsbolag, som skall innebära en grundlig reform av lagstiftningen om privata försäkringsbolag.
En av de centrala uppgifterna i vårt ekonomiska liv under efterkrigsåren har
varit att utveckla vår krafthushållning. Mycket arbete och pengar har under de
senaste åren satts in i uppbyggandet av nya kraftverk, vilket bland annat möjliggjort krigsskadeståndets fullgörande. Till följd av den kraftiga tillväxten i vårt
produktionsliv hotar dock fortfarande en brist på energi, som nödvändiggör fortsatta ansträngningar för vår vattenkrafts utbyggande.
Man måste försöka se vår krafthushållning som en helhet. För att koncentrerat planmässigt och från helhetens synpunkt på förmånligaste sätt kunna utbygga vattenkraften i Kemi älv, vår största, i huvudsak fortfarande ofjättrade kraftkälla, som representerar en dryg tredjedel av den vattenkraft som ännu kan utbyggas, kommer till riksdagen att överlämnas ett lagförslag om överlåtande av
de forsandelar, vilka staten innehar till ett nytt aktiebolag, Kemijoki Oy., i vilket
staten skall inneha aktiemajoriteten och inom vilket privata ägare av forsandelar
därjämte skall beredas tillfälle till samverkan med staten.
Sedan krigsskadeståndet erlagts och den förﬂyttade befolkningens kolonisation samt vissa andra av kriget vållade omedelbara följder småningom klarats,
ﬁnns det bättre möjligheter för lösning av sociala och andra angelägna uppgifter. Till dem hör den brännande bostadsfrågan, som kräver särskild uppmärksamhet. Vid alla dessa uppgifters lyckliga slutförande är den ekonomiska jämviktens återställande och penningvärdets stabilisering en förutsättning. Jag upprepar vad jag vid avslutande av riksdagens senaste session yttrade: Det är av vikt
att greppet icke slappnar då detta mål skall nås. Jag gjorde mig till tolk för uppfattningen att ett gynnsamt resultat syntes vara möjligt på den grundval som redan hade åstadkommits. Jag uttalade förhoppningen att regeringen också framdeles skulle få tillräckligt stöd av riksdagen i denna livsviktiga sak och att medborgarna skulle förstå den ifrågavarande uppgiftens betydelse och envar för sin
del underkasta sig de övergående besvär och offer, som krävdes för att nå det
från hela folkets och landets synpunkt nödvändiga resultatet.
Vårt lands relationer till övriga länder fortsätter ostörda. Handelsfördrag har
för det löpande året avslutats bland annat med Sovjetunionen inom ramen för
det tidigare ingångna femårsavtalet. Likaså har handelsfördrag för år 1952 ingåtts med Storbritannien och Polen. Många andra handelsfördrag är under beredning.
Jag hoppas att riksdagens arbete skall medföra bestående frukter för landet
och folket och förklarar 1952 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Puheestanne, Herra Tasavallan Presidentti, totesimme, että eduskunnalla on hallitukselta odotettavana suuri määrä tärkeitä talous- ja kulttuurielämän, maata- 257 -
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louden, sosiaalipolitiikan ja muiden yhteiskunnallisten alojen kysymyksiä koskevia esityksiä. Monia Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsemistanne
esityksistä on valmisteltu jo kauan, ja eduskunta odottaa tyydytyksellä niiden
joutumista käsiteltävikseen. Sekä hallituksen että eduskunnan aika on jo monia
vuosia kulunut etupäässä poikkeuksellisten olojen aiheuttamissa kysymyksissä.
Senvuoksi on ilahduttavaa voida vähitellen siirtyä käsittelemään eri alojen säännönmukaiseen kohentamiseen tähtääviä lainsäädäntöasioita.
Sananne, Herra Tasavallan Presidentti, että sotakorvauksen täyttäminen ja
sotien aiheuttaman asutustoiminnan loppuun saattaminen luovat nykyistä paremmat edellytykset sosiaalisten ja muiden uudistusten toteuttamiselle, herättävät varmasti vastakaikua eduskunnassa. Tärkein sosiaalinen tehtävämme on
asuntokysymyksen ratkaiseminen, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, huomautitte. Jos hallitus voi tehdä eduskunnalle asuntotuotannon kohottamiseen
tähtääviä esityksiä, uskon voivani luvata, että eduskunta tulee suhtautumaan
niihin hyvin myötämielisesti. Asuntopulmaamme ei voida ratkaista lähitulevaisuudessa, ellei yhteiskunta, valtio ja kunta, todella määrätietoisesti pyri siitä selviytymään.
Eduskunta tulee varmasti vastaisuudessakin, sen uskallan vakuuttaa, antamaan hallitukselle tukensa sen pyrkimyksissä vakauttaa talouselämämme.
Myönnettävä kuitenkin on, että vuoden vaihteessa toimeenpannun tukipalkkioiden poistamisen aiheuttamat hinnan korotukset ovat herättäneet pienituloisten
keskuudessa ymmärrettävää levottomuutta. Toivottavasti hallitus löytää sopivat
keinot näiden hinnannousujen kompensoimiseksi. Meillä on laajoja kansalaisryhmiä, jotka elävät toimeentulominimin rajoilla, eikä heidän elintasoaan voida alentaa. Vakauttamisen toteuttaminen edellyttää, että huonoimmissa oloissa
elävien asemaa ei vaikeuteta. Se on yhtä luonnollista kuin parempiosaisten halu ja velvollisuus tehdä uhrauksia, jotta asettamamme päämäärä voitaisiin saavuttaa.
Det är lyckligt och glädjande, Herr Republikens President, att vårt förhållande till andra makter är gott och att handelsförbindelserna åt alla håll utvecklas, vilket är en förutsättning för upprätthållandet av en dräglig levnadsstandard. Det har många gånger omvittnats, att ett litet folk som vårt inte kan ha för
många vänner och för få ﬁender. Därför har den försiktiga tillbakadragenhetens
utrikespolitik, som kännetecknat Finland under efterkrigstiden – och som i Eder
Herr Republikens President, haft en konsekvent och inﬂytelserik förespråkare
– också i dag ett starkt stöd bland medborgarna och här i riksdagen. Vår stämma har varit anspråkslös och lågmäld i internationella sammanhang och det har
säkert stått i överensstämmelse med vår ställning och tillvunnit oss aktning och
sympati, en aktning och sympati som varit och är av stort värde för oss.
On ilahduttavaa, Herra Tasavallan Presidentti, että suhteemme muihin valtoihin ovat hyvät ja että kauppayhteyksiämme kaikkiin suuntiin kehitetään, mikä on kohtuullisen elintason säilyttämisen edellytys. On monesti todettu, ettei
pienellä kansalla kuten meidän voi olla liikaa ystäviä eikä liian vähän vihollisia.
Sen vuoksi varovaisen syrjästä katsojan ulkopolitiikalla, joka on ollut Suomel-
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le ominaista sotien jälkeisenä kautena – ja jolla Teissä, Herra Tasavallan Presidentti, on ollut johdonmukainen ja arvovaltainen tiennäyttäjä – on tälläkin hetkellä vahva kannatus kansamme keskuudessa ja täällä eduskunnassa. Panoksemme kansainvälisillä kiistakentillä on ollut vaatimaton ja vähäinen, mikä varmasti onkin ollut asemamme mukaista ja herättänyt meitä kohtaan arvonantoa
ja myötätuntoa, jotka ovat merkinneet ja edelleen merkitsevät meille tavattoman paljon.
Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
kunnioittava tervehdys!

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President.
Av Edert tal, Herr Republikens President, framgick att riksdagen har att vänta
ett stort antal propositioner, som gäller betydelsefulla frågor på det ekonomiska
området, kulturlivet, jordbruket, socialpolitiken och andra områden av det samhälleliga livet. Många av de propositioner Ni, Herr Republikens President, omnämnde har länge förberetts och det är med tillfredsställelse riksdagen nu motser deras överlämnande till dess behandling. Både regering och riksdag har under många år främst varit upptagna av frågor, föranledda av de exceptionella
förhållandena, och därför är det glädjande att vi småningom kan övergå till behandling av lagstiftningsärenden, syftande till ett normalt framstegsarbete på
olika områden.
Edra ord, Herr Republikens President, att i och med krigsskadeståndets erläggande och den av kriget föranledda kolonisationens slutförande större möjligheter skapas för genomförandet av sociala och andra reformer, väcker säkert
genklang i riksdagen. Främst bland de sociala uppgifterna står bostadsfrågans
lösning, såsom Ni, Herr Republikens President, påpekade. Om regeringen kan
förelägga riksdagen förslag, som siktar till en ökning av bostadsproduktionen,
så tror jag mig kunna lova att riksdagen skall ägna dem en mycket välvillig behandling. Vår bostadsfråga kan inte lösas inom överskådlig tid, om inte samhälle, stat och kommun, gör verkligt kraftiga insatser.
Riksdagen kommer förvisso att också i fortsättningen, det vågar jag försäkra, ge regeringen sitt stöd i dess kamp för genomförandet av den ekonomiska
stabiliseringen. Det bör dock icke döljas, att de vid årsskiftet genom subventionernas bortfallande inträffade prisförhöjningarna skapat en begriplig oro bland
de små inkomsttagarna och man får hoppas att regeringen skall ﬁnna på lämpliga utvägar, som kompenserar dessa prisförhöjningar. Vi har massor av medborgare, som lever vid existensminimums gräns, och deras levnadsstandard kan
inte sänkas. En förutsättning för stabiliseringens genomförande är att de sämst
ställdas läge inte försvagas. Detta är lika naturligt som att de, som har det bättre ställt, är både skyldiga och villiga att bringa offer för att vi skall kunna uppnå det mål vi föresatt oss.
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På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
Det är lyckligt och glädjande, Herr Republikens President, att vårt förhållande
till andra makter är gott och att handelsförbindelserna åt alla håll utvecklas, vilket är en förutsättning för upprätthållandet av en dräglig levnadsstandard. Det
har många gånger omvittnats, att ett litet folk som vårt inte kan ha för många
vänner och för få ﬁender. Därför har den försiktiga tillbakadragenhetens utrikespolitik, som kännetecknat Finland under efterkrigstiden – och som i Eder,
Herr Republikens President, haft en konsekvent och inﬂytelserik förespråkare
– också i dag ett starkt stöd bland medborgarna och här i riksdagen. Vår stämma har varit anspråkslös och lågmäld i internationella sammanhang och det har
säkert stått i överensstämmelse med vår ställning och tillvunnit oss aktning och
sympati, en aktning och sympati som varit och är av stort värde för oss.

På ﬁnska slutade talaren:
Jag har äran att till Eder, Herr Republikens President, framföra riksdagens vördsamma hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1953
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 3 februari 1953
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi tärkeiden ja vastuunalaisten tehtäviensä suorittamiseen.
Eduskunnan käsittelyä odottavat useat laajakantoiset lainsäädäntöuudistukset, joita yhteiskunnan jatkuva kehitys ja muuttuvat olot vaativat.
Viime istuntokaudelta on siirtynyt esitys verolainsäädännön uudistamisesta,
mikä kysymys on ollut vuosikymmeniä valmistelun alaisena.
Yli viisikymmentä vuotta voimassa ollut osuustoimintalaki, jonka turvin on
kehittynyt maassamme valtava osuustoimintaliike, kaipaa perusteellista tarkistusta, jotta eräät ajankohtaisiksi käyneet oikeudelliset kysymykset saataisiin lain
säännöksin järjestetyiksi. Asiaa on kauan valmisteltu ja voidaan nyt kokoontuvalle eduskunnalle antaa siitä esitys.
Voimassaoleva tielainsäädäntö kaipaa myös uusimista. Eduskunnalle annetaan esitys, jonka tarkoituksena on toiselta puolen tieverkoston kehittäminen sekä laajuudeltaan että teknilliseltä kunnoltaan tyydyttämään liikenteen yhä lisääntyviä vaatimuksia ja toiselta puolen siitä johtuvan rasituksen jakaminen
kohtuuden ja oikeuden mukaisesti.
Valmisteltavana on esitys metsänparannuslaiksi, joka voidaan alkavan kevätistuntokauden aikana jättää eduskunnalle.
Eduskunnalle annetaan esitys kunnallisvaltuutettujen vaalia koskevan lainsäädännön uusimisesta, mikä on käynyt tarpeelliseksi tulkinnanvaraisten kohtien selvittämiseksi sekä kunnallisen vaalilain saattamiseksi tähänastista enemmän yhdenmukaiseksi kansanedustajain vaalista voimassaolevien säännösten
kanssa.
Alkavalla kevätkaudella valmistuu myös esitys rakennuslainsäädännön uudistamisesta, joka sisältää säännökset kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien asemakaavoituksen ja rakentamisen perusteista sekä siitä johtuvista yhteiskunnan ja yksityisten välisistä oikeussuhteista.
Eduskunta on viime keväänä lausunut toivomuksen eduskunnan vaalikauden
pidentämisestä sekä eräistä muista muutoksista vaalilakiin. Asia on valmisteilla ja hallitus toivoo sitä koskevan esityksen voitavan saattaa eduskunnan käsittelyyn kuluvalla istuntokaudella.
Kauan vireillä ollut suunnitelma kansakoululainsäädännön kodiﬁoimisesta
voidaan tällä istuntokaudella antaa eduskunnalle. Näin joutuu lopulliseen rat- 261 -
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kaisuvaiheeseen lakiesitys, jolla olisi merkitys sekä kansakoululaitoksen kehitykselle että sen ajankohtaisten vaikeuksien selvittämiselle. On myös valmistettu esitys siirtymisestä kansakoulunopettajain palkkauksessa ns. kokonaispalkkajärjestelmään, jonka mukaan voitaisiin toteuttaa järjestely, jota opettajat ovat
toivoneet.
Kansakoululaitoksen ohella on muunkin koulutoimen kehittämisestä huolehdittava. Tärkeätä on, että ammattikoululaitos pysyy ajan tasalla. Hallitus on
vuoden 1951 valtiopäiville antanut esityksen laiksi ammattioppilaitoksista, joka sisältää suuntaviivat ammattikoulutoimen laajentamiseksi. Toivottavasti tämä lakiesitys tulee nyt alkavalla istuntokaudella eduskunnassa loppuun käsitellyksi.
Sotienkin jälkeisenä aikana kehitettyä sosiaalista lainsäädäntöä on mahdollisuuksien mukaan jatkettava. Tällä alalla on aiheutunut eräitä vaikeuksia. Hallitus on kaksi kertaa vuosina 1946 ja 1948 valtiopäivillä antanut esityksen maatalouden työaikalaiksi, mutta eduskunnassa esiintyneen mielipiteiden hajaantumisen vuoksi katsonut aiheelliseksi peruuttaa kummankin esityksen. Vuonna 1949 eduskunnalle annettu esitys työajasta metsä- ja uittotöissä niinikään peruutettiin. Vuonna 1949 annetun esityksen laiksi merimiesten työajasta eduskunta jätti lepäämään yli vaalien, minkä jälkeen lakiesitys hylättiin. Eduskunta
ei myöskään hyväksynyt vuonna 1952 valtiopäiville annettua esitystä köyhäinhoitolaiksi.
Sekä työaikaa maataloudessa että metsä- ja uittotöissä koskevat uudet esitykset, joita laadittaessa on otettu huomioon eduskuntakäsittelyssä tehdyt huomautukset, valmistuvat lähiaikana. Uusi esitys merimiesten työajasta on asianomaisten työmarkkinajärjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella laadittu. Myös esitys köyhäinhoitolaiksi on tekeillä, samoinkuin esitys leipomotyölain uusimisesta.
On toivottava, että näissä kysymyksissä päästään tyydyttävään tulokseen.
Maamme suhteet muihin maihin jatkuvat häiriintymättöminä. Sopimuksia
vuoden 1953 aikana tapahtuvaa kauppavaihtoa silmälläpitäen on tehty eräiden
maiden kanssa. Toisten kanssa neuvottelut ovat käynnissä tai aletaan lähiaikana. Useiden maiden kohdalla sopimusvuosi jatkuu ja uusista sopimuksista neuvotellaan myöhemmin.
Toivoen eduskunnan työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1953 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till fullgörande av dess viktiga och ansvarsfulla uppgifter.
Flere vittbärande lagstiftningsreformer vilka samhällets fortgående utveckling och de förändrade förhållandena kräva, vänta på riksdagens behandling.
Propositionen om skattelagstiftningens förnyande, en fråga som i decennier
varit under beredning, har överförts från senaste session.
Lagen om andelsverksamhet, som varit gällande över femtio år och under
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vars hägn en väldig kooperativ rörelse utvecklats i vårt land, behöver en grundlig genomsyn för att vissa rättsliga frågor som blivit aktuella skola kunna ordnas genom laga stadganden. Saken har länge beretts och till den nu sammanträdande riksdagen kan proposition därom överlämnas.
Den gällande väglagstiftningen behöver även reformeras. Till riksdagen överlämnas en proposition, vars ändamål är att å ena sidan utveckla vägnätet både
med avseende å dess omfång och dess tekniska skick, så att det kan tillfredsställa traﬁkens alltjämt ökade krav, och å andra sidan att fördela den härav uppkomna bördan enligt billighet och rättvisa.
En proposition om skogsförbättringslag är under beredning och kan överlämnas till riksdagen under den nu begynnande sessionen.
Till riksdagen lämnas proposition om en ändring av lagstiftningen rörande
fullmäktigval i kommunerna, vilken blivit nödvändig för att klarlägga tolkning
underkastade punkter samt bringa den kommunala vallagen till större likformighet än hittills med gällande stadganden om riksdagsval. Under den begynnande vårsessionen blir även en proposition om byggnadslagstiftningens reformering färdig; den innehåller stadganden om grunderna för städers, köpingars
och landskommuners byggnadsplanering och bebyggande samt om härav uppkommande rättsförhållanden mellan samhället och den enskilde.
Riksdagen har senaste vår uttalat önskemål om förlängning av riksdagens
valperiod samt om vissa andra ändringar i vallagen. Saken beredes och regeringen hoppas att proposition i ämnet skall kunna överlämnas till riksdagens behandling under pågående session.
Den sedan länge anhängiga planen på en kodiﬁering av folkskollagstiftningen kan under denna session överlämnas till riksdagen. Härigenom bringas ett
lagförslag, som är betydelsefullt för såväl folkskolväsendets utveckling som för
uppklarande av dess aktuella svårigheter, till sitt slutliga avgörande. En proposition har även utarbetats om övergång till det s.k. totallönesystemet vid folkskollärarnas avlönande, varigenom ett av lärarna önskat arrangemang kunde förverkligas.
Förutom för folkskolväsendet bör även sörjas för utvecklingen av den övriga
skolverksamheten. Det är viktigt att yrkesundervisningen håller jämna steg med
utvecklingen. Regeringen har till 1951 års riksdag inlämnat en proposition med
förslag till lag om yrkesundervisningsanstalter, vilken innehåller riktlinjerna för
yrkesskolningens utvidgande. Det är att hoppas att detta lagförslag blir slutbehandlat i riksdagen under den nu begynnande sessionen.
Den sociala lagstiftningen, som utvecklats även under efterkrigstiden, bör i
mån av möjlighet få en fortsättning. På detta område ha vissa svårigheter yppats. Regeringen har två gånger, vid 1946 och 1948 års riksdagar, givit proposition om arbetstidslag i lantbruket, men på grund av den åsiktssplittring som
framträtt i riksdagen ansett det vara skäl att återkalla vardera propositionen.
Likaså återkallades den år 1949 till riksdagen överlämnade propositionen om arbetstid i skogs- och ﬂottningsarbete. Den år 1949 överlämnade propositionen till
lag om sjömannens arbetstid lämnade riksdagen vilande över val, varefter lagförslaget förkastades. Riksdagen godkände icke heller den till 1952 års riksdag
överlämnade propositionen om fattigvårdslag.
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Nya propositioner i fråga om arbetstiden såväl i lantbruket som i skogs- och
ﬂottningsarbete bliva inom kort färdiga och ha vid deras utarbetande de under
riksdagsbehandlingen framställda anmärkningarna beaktats. En ny proposition
om sjömännens arbetstid har uppgjorts på basen av förhandlingar med vederbörande arbetsmarknadsorganisationer. Även en proposition om fattigvårdslag
är under utarbetande, likaså en proposition om reformering av lagen om arbetet i bagerierna.
Man måste hoppas att tillfredsställande resultat nås i dessa frågor.
Vårt lands relationer till andra länder fortlöpa utan störingar. Avtal om handelsutbyte under år 1953 har ingåtts med en del länder. Med andra äro underhandlingar i gång eller påbörjas inom kort. Beträffande ett ﬂertal länder fortgår
avtalsåret och om nya avtal kommer man att underhandla senare.
I det jag önskar att riksdagens arbete må bära bestående frukt till landets och
folkets gagn, förklarar jag 1953 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Valtiopäivillä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti nyt olette avannut, on edessään pitkä työpäivä aina kesällä 1954 toimitettaviin vaaleihin saakka. Monilukuiset asiat odottavat käsittelyä. Edellisiltä valtiopäiviltä on jäänyt paljon asioita
ja Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsemanne esitykset osoittavat, että nyt työnsä aloittavan eduskunnan päiväjärjestys on monipuolinen ja sisältää
tärkeitä kysymyksiä. Eduskunta toteaa tyytyväisenä, että monet lakiehdotukset,
joita on kauan valmisteltu ja odotettu, nyt joutuvat eduskunnan käsiteltäviksi.
Ilahduttavaa olisi, jos kiistanalaiset työaikalait, joista Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte, vihdoin saataisiin pois päiväjärjestyksestä. Suuret työläisjoukot odottavat näiden kysymysten ratkaisemista.
Den omfattande arbetslöshet som landet drabbats av, och de övriga ekonomiska svårigheter vi nu har att kämpa med, har givetvis väckt stora bekymmer
hos medborgarna. Alla hoppas att regeringens ansträngningar att komma till rätta med problemen måtte ha framgång så att den kris vi nu är inne i, måtte bli så
kortvarig som möjligt. Också ur den synpunkten sett är det att hoppas att regeringens bemödanden att öka utrikeshandeln måtte krönas med framgång.
Laajaksi paisunut työttömyys ja muut tällä hetkellä voitettavanamme olevat
taloudelliset vaikeudet ovat tietenkin suuresti huolestuttaneet Suomen kansaa.
Kaikki toivovat, että hallituksen ponnistukset näiden kysymysten hoitamiseksi onnistuisivat, jotta nykyinen pulakausi jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tältäkin kannalta katsoen olisi toivottavaa, että hallituksen pyrkimykset lisätä ulkomaankauppaa johtaisivat tuloksiin.
Samalla kun julkituon eduskunnan ilon siitä, että Te, Herra Tasavallan Presidentti, jälleen terveenä hoidatte korkeaa tehtäväänne, esitän Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talman Fagerholm, som på ﬁnska
yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Den riksdag, som Ni, Herr Republikens President nu öppnat, har en lång arbetsdag framför sig, ända fram till valet sommaren 1954. Men en mångfald ärenden
väntar på behandling. Vi har liggande en mängd ärenden från föregående riksdagar, och de propositioner som Ni, Herr Republikens President, nu gav meddelande om, tyder på, att den riksdag som nu skall börja sitt arbete, har en både riklig och sakligt betydelsefull dagordning framför sig. Med tillfredsställelse erfar riksdagen, att många länge förberedda och väntade lagförslag nu skall
föreläggas riksdagen, och glädjande vore, om de omstridda arbetstidslagar, som
Ni, Herr Republikens President, omnämnde, omsider skulle kunna bli verklighet. Stora arbetargrupper väntar på dessa frågors lösning.

På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
Den omfattande arbetslöshet, som landet drabbats av, och de övriga ekonomiska svårigheter vi nu har att kämpa med, har givetvis väckt stora bekymmer hos
medborgarna. Alla hoppas, att regeringens ansträngningar att komma till rätta
med problemen, skall ha framgång så att den kris vi nu är inne i måtte bli så kort
som möjligt. Också ur den synpunkten sett är det att hoppas att regeringens bemödanden att öka utrikeshandeln måtte krönas med framgång.

Talmannen slöt med följande ord på ﬁnska:
Samtidigt som jag uttrycker riksdagens glädje över att Ni, Herr Republikens
President, återigen med friska krafter sköter Edert höga ämbete, framför jag till
Eder, Herr Republikens President, riksdagens vördsamma hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 3. päivänä 1954
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 3 april 1954
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Perustuslakien mukaan valittu eduskunta ryhtyy nyt suorittamaan tehtäväänsä
Suoden kansan edustajana ja kansalle kuuluvan valtiovallan käyttäjänä. Osanotto äsken toimitettuihin vaaleihin oli vilkkaampi kuin edellisissä vuoden 1951
vaaleissa. Tämä tosiasia, joka osoittaa kansalaisten suurempaa harrastusta maan
ja kansan yhteisiin asioihin, on tyydytyksellä todettava.
Kysymys maamme taloudellisten olojen järjestämisestä on useiden vuosien
aikana ollut huolen esineenä. Yksimielisyys on vallinnut päämäärästä, tasapainotilan aikaansaamisesta taloudellisissa oloissamme ja maan tuotantoelämän
saattamisesta kilpailukykyiseksi maailman markkinoilla. Mutta keinoista päämäärän saavuttamiseksi ei ole voitu sopia. Nyt työnsä alkavan eduskunnan ja
sen luottamusta nauttivan hallituksen tehtävä on viedä tämä maalle ja kansalle
tärkeä asia suotuisaan päätökseen. Kansanvaltainen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen vapauteen perustuva järjestelmämme edellyttää vaikeuksien selvittelyssä ja ongelmain ratkaisemisessa sovittelua ja yhteistoimintaa sekä alistumista
siihen, mitä maan menestys vaatii. Uudistan, mitä olen useamman kerran eduskunnan edessä lausunut. On tärkeätä, ettei otetta tämä päämäärän saavuttamiseksi hellitetä. Uudistan myös lausumani toivomuksen, että hallitus saa eduskunnalta riittävää tukea tässä elintärkeässä asiassa ja että kansalaiset ymmärtävät puheena olevan tehtävän merkityksen ja kukin kohdaltaan alistuvat niihin
ohimeneviin hankaluuksiin, joita koko kansan ja maan kannalta välttämättömän
tuloksen saavuttaminen vaatii.
Viime eduskunnassa jäi useita esityksiä käsittelemättä. Eräitä näistä on päätetty uudestaan antaa nyt työnsä alkavalle eduskunnalle. Hallituksen asia on
harkita kysymystä muiden keskenjääneiden asioiden antamisesta eduskunnalle.
Maamme ulkopolitiikassa on noudatettu samoja periaatteita, mitkä koko sodan jälkeisenä aikana ovat olleet määräävinä. Suhteita itäiseen naapuriimme
Neuvostoliittoon on hoidettu ystävyyden, hyvän naapuruuden ja molemminpuolisen kunnioituksen hengessä, niinkuin rauhansopimus ja ystävyyssopimus edellyttää. Sekä taloudellinen että sivistyksellinen vuorovaikutus maidemme välillä ovat edelleen kehittyneet. Tyydytyksellä on mainittava Neuvostoliiton kanssa
äsken tehdyt taloudellisten suhteiden kehittämistä tarkoittavat sopimukset, jotka koskevat kauppavaihdosta johtuvien suoritusten helpottamista sekä Neuvostoliiton meille myöntämää lainaa. Neuvottelut uudesta pitkäaikaisesta kauppa- 266 -
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sopimuksesta ovat äsken alkaneet. Suhteemme läntiseen naapuriimme Ruotsiin
sekä toisiin pohjoismaihin samoinkuin muihin maihin ovat jatkuneet häiriintymättä. Sopimuksia vuoden 1954 aikana tapahtuvaa kauppavaihtoa silmälläpitäen on tehty useiden maiden kanssa. Eräiden maiden kohdalla sopimusvuosi jatkuu ja uusista sopimuksista neuvotellaan vielä tämän kevään kuluessa.
Lausuen eduskunnan tervetulleeksi edesvastuulliseen tehtäväänsä ja toivoen
sen työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1954 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Riksdagen, vald enligt grundlag, går nu att fullgöra sin uppgift som företrädare
för Finlands folk och utövare av dess statsmakt.
Deltagandet i de nyss slutförda valen var livligare än vid föregående val år
1951. Detta faktum visar ett större intresse hos medborgarna för landets och folkets gemensamma angelägenheter och bör konstateras med tillfredsställelse.
Frågan om ordnandet av vårt lands ekonomiska förhållanden har under ﬂere
år varit föremål för omsorg. Enighet har rått beträffande målet: att åstadkomma
jämvikt i våra ekonomiska förhållanden och att göra landets produktionsliv konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Om medlen för att nå målet har man däremot icke kunnat enas. Uppgiften att bringa denna för landet och folket viktiga
sak till ett gynnsamt avgörande faller på denna nya riksdag och på den dess förtroende åtnjutande regering. Vårt statsskick bygger på demokrati, politisk och
social frihet. Det förutsätter att uppkommande svårigheter och problem bemästras genom anpassning och samarbete och att man fogar sig i vad landets väl kräver. Jag upprepar vad jag redan ﬂere gånger yttrat inför riksdagen: Det är viktigt
att greppet för att nå detta mål icke slappnar. Likaså uttalar jag ånyo förhoppningen att riksdagen måtte skänka regeringen tillräckligt stöd i denna livsviktiga sak samt att medborgarna måtte inse den ifrågavarande uppgiftens betydelse
och envar för sin del underkasta sig de svårigheter, uppnåendet av den för hela
folket och landet oundgängliga lösningen kräver.
Vid senaste riksdag blevo ﬂere propositioner obehandlade. Beträffande vissa
av dem har beslut fattats att ånyo överlämna dem till den riksdag som nu börjar
sitt värv. Det ankommer på regeringen att överväga frågan om de övriga oavslutade ärendenas överlämnande till riksdagen.
Beträffande vårt lands utrikespolitik ha samma riktlinjer varit gällande som under hela tiden efter kriget. Förbindelserna med vår granne i öster,
Sovjetunionen, ha skötts i en anda av vänskap, gott grannelag och ömsesidig
aktning, såsom freds- och vänskapsfördragen förutsätta. Både den ekonomiska och kulturella växelverkan mellan våra länder har yttermera utvecklats. Med
tillfredsställelse böra nämnas de nyss ingångna avtalen med Sovjetunionen, vilkas syfte är en utveckling av de ekonomiska relationerna och vilka gälla underlättandet av likviderna vid handelsutbytet samt det lån Sovjetunionen beviljat
oss. Underhandlingar om ett nytt långfristigt handelsfördrag ha nyss påbörjats.
Våra förbindelser med vår granne i väster, Sverige, och med de övriga nordis- 267 -
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ka länderna ävensom med andra länder ha fortgått utan störningar.
Med ﬂera länder ha vi ingått avtal beträffande handelsutbyte under år 1954. I
fråga om vissa länder pågår fördragstiden fortfarande och underhandlingar om
nya avtal skola äga rum ännu denna vår.
I det jag hälsar riksdagen välkommen till fullgörandet av dess ansvarsfyllda
värv och uttalar förhoppningen att dess arbete måtte bära bestående frukter till
gagn för land och folk, förklarar jag 1954 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Korkeasti kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Edellisiltä valtiopäiviltä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, tunnetuista syistä olitte pakotettu hajoittamaan, jäi paljon keskeneräisiä asioita, joista useimmat tulevat näillä valtiopäivillä esille. Tästä johtuu, että uudella eduskunnalla on alusta lähtien runsaasti töitä. Niihin kuuluvat Teidän, Herra Tasavallan
Presidentti, juuri koskettelemanne taloudelliset kysymykset. Voimme olla vakuuttuneita siitä, että eduskunta tulee myötävaikuttamaan niiden ratkaisemiseen
Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsemassanne hengessä. Kansalaiset
ovat varmasti valmiit uhrauksiin, jos ne ovat välttämättömiä ja jos voidaan osoittaa, että kuormat jaetaan eri kansalaisryhmien kantokyvyn mukaan. Ja ennen
kaikkea vaaditaan kaikilta sovittelu- ja yhteistoimintahalua.
Riksdagen delar den tillfredsställelse Ni, Herr Republikens President, gav uttryck åt med anledning av den gynnsamma utvecklingen av förhållandet mellan
Finland och Sovjetunionen, en utveckling som i hög grad är ett resultat av strävanden, som bär Eder, Herr Republikens President, personliga signatur. Då vårt
förhållande också till andra makter, främst våra nordiska grannländer, är gott
ser vi med förtröstan framtiden an.
Eduskunta yhtyy Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, julkituomaanne tyytyväisyyteen siitä, että Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet ovat kehittyneet
suotuisaan suuntaan. Tämä kehitys on suuressa määrin tuloksena pyrkimyksistä, joilla on Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, antamanne henkilökohtainen
leima. Kun suhteemme myöskin muihin valtoihin, lähinnä pohjoismaisiin veljesmaihin, on hyvä, voimme luottavaisin mielin ajatella tulevaisuuttamme.
Eduskunnan puolesta pyydän esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti,
eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Den förra riksdagen, som Ni, Herr Republikens President, på grund av kända omständigheter var tvungen upplösa, lämnade efter sig en hel mängd icke
slutbehandlade ärenden, varav de ﬂesta torde återkomma under denna riksdag.
Detta gör att den nya riksdagen genast från början kommer att ha händerna fulla med arbetsuppgifter.
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Till dem hör de ekonomiska problem, som Ni, Herr Republikens President, nyss
antydde. Vi kan vara övertygade om, att riksdagen kommer att lämna sin medverkan till deras lösning i den anda Ni, Herr Republikens President, antydde.
Medborgarna är förvisso beredda till uppoffringar om de är nödvändiga och om
det blir klarlagt, att bördorna fördelas med hänsyn till de olika medborgargruppernas bärkraft. Och framför allt behövs det sammanjämknings- och samarbetsvilja på alla håll.

På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
Riksdagen delar den tillfredsställelse Ni, Herr Republikens President, gav uttryck åt med anledning av den gynnsamma utvecklingen av förhållandet mellan
Finland och Sovjetunionen, en utveckling som i hög grad är ett resultat av strävanden, som bär Eder, Herr Republikens President, personliga signatur. Då vårt
förhållande också till andra makter, främst våra nordiska grannländer, är gott,
ser vi med förtröstan framtiden an.

Talmannan slöt med följande ord på ﬁnska:
På riksdagens vägnar framför jag till Eder, Herr Republikens President, uttrycken för riksdagens högaktning.

- 269 -

1955

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1955
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 2 februari 1955
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan vastuunalaista tehtäväänsä.
Useita tärkeitä lakiesityksiä annetaan eduskunnalle.
Hallituksessa on valmisteltu, eduskunnan lausuman toivomuksen johdosta,
valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamista. Tässä yhteydessä on
harkittu mm. kysymystä mahdollisuuden järjestämisestä vaalien aikana ulkomailla oleskeleville äänioikeutetuille osallistua vaaleihin. On myös pyritty muodostamaan valtiollisia ja kunnallisia vaaleja koskeva lainsäädäntö mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Eduskunnalle annetaan näin ollen esitys, joka sisältää
sekä asiallisia että teknillisiä muutoksia tätä koskevaan lainsäädäntöön.
Eduskunta on lausunut toivomuksen, että hallitus antaisi esityksen sotien jälkeen pysähdyksissä ollutta normaaliajan asutustoimintaa varten tarpeelliseksi
lainsäädännöksi, jossa olisi mm. otettava huomioon riittävän lisämaan saannin
turvaaminen elinkelvottomille pientiloille. Sen johdosta annetaan eduskunnalle
esitys maankäyttölaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.
Eduskunnan käsiteltäväksi joutuu myös muita tärkeitä sosiaalipoliittisia lakiesityksiä.
Tälle istuntokaudelle on siirtynyt esitys huoltoapulaiksi, jonka tarkoituksena
on sosiaalihuoltomme peruslain, niin sanotun köyhäinhoitolain uudistaminen
nykyisessä sosiaalihuollossa vallitsevaa kehitystä vastaavalle tasolle.
Eduskunnalle annetaan kolme työaikasäännöstelyä koskevaa lakiesitystä.
Näistä esitykset maatalouden työaikalaiksi ja laiksi työajasta metsä- ja uittotöissä tietäisivät tällaisen säännöstelyn voimaansaattamista näillä kansantaloutemme kannalta ja työntekijäin suuren lukumäärän takia tärkeillä työaloilla. Kolmas työaikasäännöstelyä koskeva esitys tarkoittaa voimassa olevan leipomotyölain muuttamista joustavammaksi, niin että vältettäisiin haitat, joita ehdoton yötyönkielto tuotannolliselle toiminnalle aiheuttaa.
Eduskunnan käsiteltäväksi jätetään myös esitys merimieslaiksi, johon sisältyvä lakiehdotus on laadittu yhteistyössä muissa pohjoismaissa tätä lainsäädäntöä valmistaneiden elinten kanssa. Ehdotettu laki tulisi selventämään ja täydentämään osittain jo vanhentuneita voimassa olevan merimieslakimme säännöksiä
sekä kohtuuden mukaan lisäämään merimiesten sosiaalisia etuja, minkä lisäksi
on pyritty merimiehen työsuhteen säilymisen turvaamiseen.
Valmistelun alaisena oleva esitys kansaneläkelain uudistamiseksi joutunee
- 270 -

1955

myös nyt alkavalla istuntokaudella eduskunnan käsittelyyn.
Verolakien uudistaminen, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kunnallisen ja
valtion verotuksen yhdistäminen ja olojen kehityksen aiheuttamien uudistusten toimeenpaneminen, on ollut vireillä vuodesta 1926 lähtien, jolloin eduskunta ensi kerran teki sitä tarkoittavan päätöksen. Asiasta annetaan näille valtiopäiville uusi esitys.
Hallitusohjelman mukaisesti tullaan viime marraskuun alussa toteutettuja
eräiden peruselintarvikkeiden hinnanalennuksia jatkamaan myös kuluvan vuoden aikana. Kun niitä varten tarvittavia varoja samoinkuin hallitusohjelmassa
edellytetyn virkamiesten palkkojen järjestelyn aiheuttamia menoja ei budjettiteknillisistä syistä voitu ottaa kuluvan vuoden menoarvioon, tulee hallitus lähiaikana antamaan eduskunnalle lisämenoarvioesityksen määrärahoista kysymyksessä olevien menojen rahoittamista varten.
Eduskunnalle jätetään niinikään esitys laiksi huoneenvuokrien säännöstelystä, niinkuin edellytettiin eduskunnan hyväksyessä lain talouselämän säännöstelemiseksi kuluvan vuoden aikana.
Toivoen eduskunnan työstä maalle ja kansalle pysyviä tuloksia julistan 1955vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till fullgörandet av sitt ansvarsfulla värv.
Flera viktiga propositioner överlämnas till riksdagen.
På grund av riksdagens hemställan har en reform av lagstiftningen om politiska val beretts inom regeringen. I detta sammanhang har bl.a. övervägts att ge
röstberättigade som vid tidpunkten för valen beﬁnna sig utrikes, möjlighet att
taga del i dem. Man har även strävat efter att göra lagstiftningen om politiska
och kommunala val så överensstämmande som möjligt. Till riksdagen överlämnas sålunda en proposition, som innehåller såväl sakliga som tekniska ändringar i hithörande lagstiftning.
Riksdagen har hemställt att regeringen måtte överlämna en proposition beträffande av behovet påkallad lagstiftning rörande den normala tidens kolonisation, som avstannat under krigen, varvid bl.a. borde beaktas säkerställandet av
tillräcklig tillskottsjord för livsodugliga småbruk. Med anledning härav överlämnas till riksdagen en proposition om jorddispositionslag och därtill ansluten lagstiftning.
Även andra viktiga socialpolitiska propositioner komma under riksdagens behandling.
En proposition om lag rörande vårdhjälp har tagit uppskov till denna session.
Dess syfte är att reformera den grundläggande lagen för vår socialvård, den så
kallade fattigvårdslagen, så att den motsvarar utvecklingen inom den nutida socialvården.
Till riksdagen överlämnas tre propositioner om reglering av arbetstiden. Av
dessa gå propositionerna om arbetstidslag för lantbruket och om lag rörande arbetstiden i skogs- och ﬂottningsarbete ut på genomförande av en sådan reglering
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inom arbetsområden, vilka med hänsyn till de anställdas stora antal äro viktiga
för vår nationalhushållning. Den tredje propositionen om arbetstidsreglering avser ändring av gällande lag om bageriarbete, så att den blir mera smidig och de
olägenheter undvikas, ett absolut förbud mot nattarbete vållar produktionen.
Till riksdagens behandling överlämnas även en proposition om sjömanslag,
vilket lagförslag utarbetats i samråd med de organ, som i de andra nordiska länderna berett denna lagstiftning. Lagförslaget förtydligar och kompletterar de
delvis redan föråldrade stadgandena i vår gällande sjömanslag samt ökar i skälig mån sjömännens sociala förmåner; dessutom har man strävat till att trygga
varaktigheten i sjömannens arbetsförhållande.
Den under beredning varande propositionen om reformering av folkpensionslagen
torde även komma under riksdagens behandling under den nu påbörjade sessionen.
Skattelagsreformen, vars viktigaste ändåmål är att sammanslå den kommunala och den statliga beskattningen och genomföra av förhållandenas utveckling
påkallade ändringar, har varit under behandling från år 1926, då riksdagen första gången fattade ett beslut i sådant syfte. En ny proposition i ämnet överlämnas till denna riksdag.
I överensstämmelse med regeringsprogrammet är det meningen att också under innevarande år upprätthålla de i början av november införda prisnedsättningarna för vissa väsentliga livsförnödenheter. Då de medel som behövas för
detta ändamål, i likhet med de utgifter som föranledas av den i regeringsprogrammet förutsatta justeringen av tjänstemannalönerna, av budgettekniska skäl
icke kunde upptagas i innevarande års utgiftsstat, kommer regeringen snarligen
att till riksdagen avlämna en proposition om tilläggsbudget beträffande anslag
för ﬁnansiering av ifrågavarande utgifter.
Till riksdagen överlämnas likaså en proposition om lag rörande hyresreglementering, i överensstämmelse med vad som förutsattes, då riksdagen godkände lagen om det ekonomiska livets reglering under innevarande år.
Jag hoppas att riksdagens arbete skall medföra bestående resultat för land och
folk, och förklarar 1955 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Korkeasti kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Valtiopäivillä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, nyt olette julistanut avatuiksi, tulee olemaan runsaasti tärkeitä tehtäviä. Edellisiltä valtiopäiviltä on jäänyt perinnöksi useita satoja asioita, ja olemme juuri kuulleet, että hallitukselta on
odotettavissa suuri määrä huomattavia lakiehdotuksia, jotka vaativat eduskunnalta paljon huomiota. Tärkeisiin lakiehdotuksiin kuuluu epäilemättä maankäyttölaki, jonka sisältöä varsinkin monet pienviljelijät odottavat toiverikkaina. Kolmea työaikalakia on myös kauan odotettu, ja niiden voidaan toivoa vähitellen
valmistuvan ja siten saatavan täytetyksi vanha lupaus. Samoin on asianlaita merimieslain suhteen. Myöskin kansaneläkelakia, joka on herättänyt suurta mielenkiintoa kansamme keskuudessa, laajat kansalaispiirit odottavat suurin toivein.
Det framgår av Edert anförande, Herr Republikens President, att regeringen
ämnar förelägga riksdagen ett stort antal propositioner, en del av betydande in- 272 -
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tresse för vida medborgarkretsar. Då därtill kommer att det i samband med tillläggsbudgeten beredes riksdagen tillfälle att med regeringen diskutera den ekonomiska politiken, tyder allt på att denna vårsession kommer att bli livlig och ge
riksdagen tillfälle att syssla med väsentliga frågor av mycket stor betydelse för
land och folk.
Kun eduskunnalla on lisäksi lisämenoarvion yhteydessä tilaisuus vaihtaa hallituksen kanssa ajatuksia talouspolitiikasta, näyttää siltä, että tästä kevätistuntokaudesta muodostuu vilkas ja että eduskunta saa käsiteltäväkseen tärkeitä kysymyksiä, joilla on erittäin suuri merkitys maallemme ja kansallemme.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, lausumistanne hyvistä toivotuksista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan
kunnioittavan tervehdyksen.

Öppningstalet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm,
som på ﬁnska yttrade:
Högt ärade Herr Republikens President!
Den riksdag Ni, Herr Republikens President, nu förklarat öppnad, kommer att
ha händerna fulla med stora arbetsuppgifter. Flera hundra ärenden mottar den i
arv från föregående riksdag, och vi har nyss hört, att från regeringen är att vänta
ett stort antal betydelsefulla lagförslag, som i hög grad kommer att kräva riksdagens uppmärksamhet.
Till de viktiga lagförslagen hör utan tvivel kolonisationslagen, vars innehåll
motses med förväntan av ett stort antal småbrukare. De tre arbetstidslagarna
har också länge varit under beredning, och det är att hoppas att de omsider skall
kunna bli klara och därmed ett gammalt löfte kunna infrias. Detsamma gäller
sjömanslagen. Också folkpensionslagen, som varit föremål för så stort intresse från medborgarnas sida, motses med stora förväntningar av vida medborgargrupper.

På svenska yttrade talmannen så:
Det framgår av Edert anförande, Herr Republikens President, att regeringen ämnar förelägga riksdagen ett stort antal propositioner, en del av betydande intresse för vida medborgarkretsar.

På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
Då därtill kommer, att det i samband med tilläggsbudgeten beredes riksdagen
tillfälle att med regeringen diskutera den ekonomiska politiken, tyder allt på att
denna vårsession kommer att bli livlig och ge riksdagen tillfälle att syssla med
väsentliga frågor, av mycket stor betydelse för land och folk.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Eder, Herr Republikens President,
för de goda önskningar Ni uttalade, ber jag att till Eder få framföra riksdagens
vördsamma hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 8. päivänä 1956
presidentti Paasikivi – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 8 februari 1956
president Paasikivi – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan vastuunalaista tehtäväänsä.
Sen jälkeen kun viime vuoden valtiopäivät kaksi viikkoa sitten lopetettiin,
on hallitus jättänyt erohakemuksensa. Kun presidentin vaali on aivan edessä, en
ole katsonut oikeaksi enkä tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä toimenpiteisiin uuden
hallituksen muodostamiseksi, vaan se on jätettävä tämän kuun 15 päivänä valittavan tasavallan presidentin tehtäväksi. Olen sen vuoksi kehoittanut hallitusta jatkamaan toimintaansa.
Maamme on jo ennen äsken tapahtunutta liittymistämme Yhdistyneisiin
Kansakuntiin osallistunut kaikkiin muihin sanotun järjestön erityisjärjestöihin
paitsi kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöön eli ns. Unescoon. Liittyminen tähänkin järjestöön on valmisteltavana ja asiaa koskeva esitys annetaan lähiaikana eduskunnalle.
Eräitä tärkeitä asioita on siirtynyt edellisiltä valtiopäiviltä tälle istuntokaudelle. Sen lisäksi hallituksessa on valmistelun alaisena useita esityksiä, jotka alkavana istuntokautena annetaan eduskunnalle. Nämä esitykset koskevat valtion
hallinnon ja yhteiskunnan monia aloja, niiden joukossa terveydenhoitoa ja lääketieteellistä opetusta, kirjastotoimen kehittämistä, kulkulaitoksia. Myös esitys
maataloustuotteiden hintojen määräämisestä ja kotimaisen sokerituotannon turvaamisesta on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi. Edelleen tullaan eduskunnalle antamaan esitys uudeksi verolainsäädännöksi, jota on kansalaisten parissa mielenkiinnolla odotettu.
Vaikka maan taloudellinen tila nykyään on tyydyttävä, voivat yksityiset taloudellista elämää koskevat toimenpiteet aiheuttaa erimielisyyttä eri etupiirien
taholla. On toivottava, että hallitus ja eduskunta, joiden on soviteltava esiintyvät
eri katsantokannat, löytää näissä asioissa maan etua vastaavat ratkaisut.
Eduskunnassa tälle istuntokaudelle siirtyneiden asioiden joukossa on tärkeitä
sosiaalisen lainsäädännön alalle kuuluvia esityksiä, nimittäin esitykset kansaneläkelaiksi ja maatalouden työaikalaiksi sekä laiksi työajasta metsä- ja uittotöissä ynnä leipomotyölaiksi.
Valmistelun alaisena on hallituksessa eräitä muita sosiaalisia lainsäädäntökysymyksiä.
Työväen suojelulainsäädännön alalla on työturvallisuuslain, lasten ja nuorten työntekijäin suojelua koskevan lain sekä työntekijäin vuosilomalain uudis- 274 -
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tustyö edistynyt niin pitkälle, että hallituksen esitykset voidaan lähiaikana antaa eduskunnalle. Vuonna 1930 säädetty työturvallisuuslaki on tekniikan kehityksen johdosta uudistamisen tarpeessa. Myös lapsia ja nuoria työntekijöitä koskeva lainsäädäntö on vanhentunut ja hajanainen. Työntekijäin vuosilomalain uudistaminen tähtää lähinnä lain soveltamisessa esiintyneiden monien tulkintavaikeuksien poistamiseen.
Valmisteilla on niinikään esitys laiksi toimenpiteistä työllisyyden turvaamiseksi, jolla korvattaisiin nykyinen väliaikainen, vain tämän vuoden loppuun voimassa oleva laki.
Kansallamme on sodan jälkeisenä aikana ollut kannettavana raskaita sodista
johtuneita tehtäviä. Tästä huolimatta on kuluneina vuosina toimeenpantu huomattavia sosiaalisia uudistuksia. Sosiaalinen lainsäädäntö ja huoltotoiminta kuuluu nykyaikaisen valtion tehtäviin. Tyydyttävä taloudellinen kehitys on edellytyksenä näiden tehtävien täyttämiselle. Tähän kuuluvien toimenpiteiden toteuttaminen ja niiden aiheuttama sovittelu voi synnyttää erimielisyyksiä, mutta niiden selvittely ei saa olla ylivoimainen tehtävä. Kansakunta, joka tahtoo nykyaikana kestää elämän taistelussa ja turvata tulevaisuutensa, käsittää, että sosiaalipoliittisten ongelmien tyydyttävä ratkaisu on tulevaisuuden edellytysten luomiseksi ja yhteiskunnan menestymiseksi ja vahvistamiseksi välttämätön.
Toivoen eduskunnan työstä maalle ja kansalle pysyviä tuloksia julistan 1956
vuoden valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands Folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till sitt ansvarsfulla värv.
Efter det senaste års riksdag för två veckor sedan avslutades, har regeringen
inlämnat sin avskedsansökan. Då emellertid presidentvalet är omedelbart förestående, har jag icke ansett det varken riktigt eller ändamålsenligt att vidta åtgärder för bildande av ny regering. Detta bör överlämnas till den Republikens
president, som väljes den 15 i denna månad. Jag har därför uppmanat regeringen
att fortsätta sin verksamhet.
Vårt land har redan förrän det nyss blev medlem av Förenta Nationerna varit
med i samtliga av dess specialorganisationer utom i den för utbildning, vetenskap och kultur tillsatta så kallade Unesco. Anslutning även till denna organisation förberedes och proposition i saken överlämnas inom kort till riksdagen.
Vissa viktiga ärenden har överförts från den förra riksdagen till denna session. Dessutom har regeringen under beredning ﬂere propositioner, som under
den begynnande sessionen komma att överlämnas till riksdagen. Dessa propositioner röra många områden av statsförvaltningen och samhället, bland annat
hälsovården och den medicinska undervisningen, biblioteksverksamhetens utveckling samt kommunikationerna. Det är även meningen att till riksdagens behandling överlämna proposition om fastställandet av lantbruksprodukternas pris
och den inhemska sockertillverkningens tryggande. Ytterligare skall till riksdagen givas en proposition om ny skattelagstiftning, den medborgarna med intresse emotsett.
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Ehuru det ekonomiska läget i landet nu är tillfredsställande, kunna enskilda
åtgärder i fråga om det ekonomiska livet vålla meningsskiljaktigheter inom olika intressegrupper. Låtom oss hoppas att regeringen och riksdagen, på vilka det
ankommer att sammanjämka de skilda uppfattningarna, i dessa frågor skola ﬁnna lösningar motsvarande landets väl.
Bland riksdagsärenden som överförts till denna session ﬁnnas viktiga propositioner från den sociala lagstiftningens område: nämligen propositionerna
om folkpensionslag och arbetstidslag för lantbruket samt lagar om arbetstiden i
skogs- och ﬂottningsarbeten ävensom lag för arbetet i bagerier.
Under beredning i regeringen beﬁnna sig även vissa andra sociala lagstiftningsfrågor.
Inom lagstiftningen för arbetarskydd har reformarbetet fortskridit så långt i
frågan om arbetsskyddslagen, lagen om skydd för barn och unga arbetare samt
lagen om arbetares årssemester, att regeringens propositioner inom kort kunna
överlämnas till riksdagen. Den år 1930 stiftade arbetsskyddslagen är på grund
av teknikens utveckling i behov av förnyelse. Även lagstiftningen beträffande
barn och unga arbetare är föråldrad och osammanhängande. Omarbetandet av
lagen om arbetares årssemester syftar närmast till att undanröja de många tolkningssvårigheter, som framträtt vid lagens tillämpning.
Under beredning beﬁnner sig likaledes en proposition till lag om åtgärder för
sysselsättningens tryggande, med vilken det är meningen att ersätta den nuvarande interimistiska lagen, som gäller endast till detta års slut.
Vårt folk har under tiden efter senaste krig haft att fullgöra tunga åligganden
som krigen fört med sig. Trots detta ha betydande sociala reformer genomförts
under de gångna åren. Sociallagstiftning och vårdverksamhet höra till den nutida statens uppgifter. En tillfredsställande ekonomisk utveckling är en förutsättning för dessa uppgifters fyllande. Genomförandet av hithörande åtgärder och
den sammanjämkning de påkalla kunna föranleda meningsskiljaktigheter men
det får icke bli en övermäktig uppgift att reglera dem. En nation, som i våra dagar vill bestå i livets kamp och trygga sin framtid, inser att en tillfredsställande
lösning av de socialpolitiska problemen är oundgänglig för att kunna skapa förutsättningar för framtiden, för samhällets välfärd och tillväxt i styrka.
Jag önskar att riksdagens arbete måtte skänka land och folk bestående vinningar och förklarar 1956 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Korkeasti kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Valtiopäivillä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, nyt olette julistanut avatuiksi,
tulee varmasti olemaan erittäin runsaasti tärkeitä tehtäviä. Saamme edellisiltä valtiopäiviltä perintönä paljon keskeneräisiä asioita, ja Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsemanne uudet asiat osoittavat, että käsiteltävät kysymykset tulevat
olemaan sekä tärkeitä että kansaamme suuresti kiinnostavia. Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, sosiaalipoliittisten kysymysten ratkaisemisesta lausumanne sosiaalisen näkemyksen värittämät sanat herättävät varmasti vastakaikua eduskunnassa.
Eduskunnan ensisijaisin tehtävä on nyt kansaneläkelainsäädännön uudistuksen toteuttaminen, jota laajat kansalaispiirit odottavat hyvin suurella mielenkiinnolla.
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I fråga om den hastigt uppkomna regeringskrisen tror jag att Edra synpunkter, Herr Republikens President, vinner allmänt gillande. Om en vecka ﬁnns det
i varje händelse möjligheter att påbörja diskussionerna om den nya regeringens
sammansättning och det är att hoppas att förhandlingarna då skall kunna föras
i en lugnare atmosfär än nu skulle ha varit fallet. Både med tanke på de föreliggande ekonomiska irritationsmomenten och även ur andra synpunkter sett är det
att hoppas, att vi snart får en arbetsduglig regering, som kan handlägga problemen på lång sikt och därmed skapa det lugn och den arbetsro vi så väl behöver.
Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, äkkiä puhjenneesta hallituspulasta esittämiinne näkökohtiin luulen kaikkien yhtyvän. Viikon kuluttua voidaan uuden
hallituksen kokoonpanoa koskevat neuvottelut joka tapauksessa alkaa, ja toivottavasti niitä silloin voidaan käydä rauhallisemmassa ilmapiirissä kuin nyt olisi
ollut mahdollista. Sekä tämänhetkisten ärsyttävien taloudellisten tekijäin vuoksi
että muistakin syistä on toivottavaa, että saamme pian taaskin työkykyisen hallituksen, joka voi paneutua maamme ongelmiin pitkällä tähtäimellä ja siten luoda kipeästi tarvitsemamme tasapainon ja työrauhan.
Pyydän saada esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Högt ärade Herr Republikens President!
Den riksdag Ni, Herr Republikens President, nu förklarat öppnad, kommer förvisso att ha händerna fulla med angelägna arbetsuppgifter. Ett stort antal ärenden får den i arv av föregående riksdag och de nya ärenden Ni, Herr Republikens
President, nämnde, tyder på att de föreliggande frågorna blir både betydelsefulla och av stort allmänt intresse. De av social vidsyn präglade ord Ni, Herr
Republikens President, yttrade om betydelsen av de socialpolitiska problemens
lösning vinner säkert genljud i riksdagen. Riksdagens närmaste uppgift blir nu
att genomföra folkpensionsreformen, som motses med så stort intresse av vida
medborgarkretsar.

På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
I fråga om den hastigt uppkomna regeringskrisen tror jag att Edra synpunkter,
Herr Republikens President, vinner allmänt gillande. Om en vecka ﬁnns det i
varje händelse möjligheter att påbörja diskussionerna om den nya regeringens
sammansättning och det är att hoppas att förhandlingarna då skall kunna föras
i en lugnare atmosfär än nu skulle ha varit fallet. Både med tanke på de föreliggande ekonomiska irritationsmomenten och även ur andra synpunkter sett är det
att hoppas, att vi snart får en arbetsduglig regering, som kan handlägga problemen på lång sikt och därmed skapa det lugn och den arbetsro vi så väl behöver.

Talmannen slöt med följande ord på ﬁnska:
Jag har äran att till Eder, Herr Republikens President, framföra uttrycken för
riksdagens stora aktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1957
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 2 februari 1957
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Eduskunnan kokoontuessa aloittamaan uuden työkauden se tapahtuu ajankohtana, jolloin monet ja vaikeat taloudelliset kysymykset odottavat eduskunnan ja
hallituksen ratkaisuja. Kansakunnan etu vaatii näiden ratkaisujen suorittamista
siten, että talouselämän terveen kehityksen turvin maan kansalaisille voidaan antaa työtä sekä työn kasvavien tulosten perusteella turvattu toimeentulo.
Eduskunnan työ jakaantuu vuosittain siten, että syysistuntokaudella seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion valmistaminen vaatii osakseen päähuomion ja
suuret lainsäädäntötehtävät jäävät tavallisesti odottamaan. Tälläkin kertaa on
eduskunnalla runsaasti tärkeitä lakiesityksiä kesken käsittelyn. Vuoden 1954
valtiopäiviltä ovat siirtyneet mm. esitykset laeiksi sairaus- ja äitiysvakuutuksesta, valtion tulo- ja menoarviosta sekä tilinpäätöksestä, ammattioppilaitoksista, rakennuslainsäädännön uudistamisesta, kansakoululaitoksen viranhaltijain
palkkauksesta ja eläkkeistä sekä esitys kansakoululaiksi. Vuoden 1955 valtiopäiviltä ovat siirtyneet mm. esitykset leipomotyölaiksi, maatalouden työaikalaiksi, laiksi työajasta metsä- ja uittotöissä, esitys maankäyttölaiksi sekä esitys
asuntolainalaiksi. Vuoden 1956 valtiopäiviltä ovat siirtyneet mm. esitykset vajaamielislaiksi, tieliikennelaiksi sekä laiksi maatalousneuvonnasta ja laiksi suhdannepidätyksistä. Monet näistä lakiesityksistä ovat yhteiskunnan terveen kehittymisen kannalta erityisen tärkeitä ja eduskunnalle on esitettävä se toivomus,
että kevätistuntokaudella mahdollisimman moni näistä voitaisiin saada valmiiksi, ennen kuin syyskiireet taas ottavat eduskunnalta kaiken ajan.
Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle eräitä lakiesityksiä, jotka
myös ovat ajankohtaisia ja tärkeitä. Kauan valmistelun alaisena ollut esitys verotuslaiksi sisältää säännökset tulo- ja omaisuusverotuksen sekä kunnallisverotuksen yhdistämisestä samassa menettelyssä toimitettavaksi. Esitykset väestönsuojelulainsäädännön uudistamisesta, uudeksi ammattientarkastuslaiksi ja uudeksi autovakuutuslaiksi sekä esitykset maatalouden perusluotosta ja metsänparannuslain jatkamisesta ovat valmistumassa ja annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Myös näille ja hallituksen muille lakiesityksille toivon eduskunnan suovan niiden ansaitseman joutuisan käsittelyn.
Maamme ulkomaiset suhteet ovat jatkuvasti hyvät. Pääministeri Fagerholmin
parhaillaan tapahtuva vierailu Neuvostoliitossa on osoitus Suomen ja Neuvostoliiton välillä vallitsevista luottamuksellisista suhteista. Pohjoismaiden Neuvos- 278 -
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ton tämänvuotinen kokous alkaa kahden viikon perästä Helsingissä.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi täyttämään tärkeää tehtäväänsä maan ja
kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1957 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Då riksdagen nu samlas för att börja en ny arbetsperiod sker detta vid en tidpunkt, då många och svåra ekonomiska frågor väntar på dess och regeringens
avgörande. Nationens intresse kräver att besluten fattas beaktande av att landets
medborgare tack vare en sund utveckling av det ekonomiska livet kan ges arbete och få en tryggad utkomst genom växande arbetsresultat.
Riksdagens arbete uppdelas årligen så, att utarbetandet av inkomst- och utgiftsstaten för följande år kräver den huvudsakliga uppmärksamheten under
höstsessionen och de stora lagstiftningsuppgifterna vanligen då får vänta. Även
denna gång har riksdagen en mängd viktiga lagförslag som icke har blivit slutbehandlade. Kvar från 1954 års riksdag föreligger bland annat propositioner till
lagar om sjuk- och moderskapsförsäkring, statens budget och bokslut, yrkesundervisningsanstalter, en reformering av byggnadslagstiftningen, avlöning och
pensioner för befattningshavarna vid folkskolväsendet samt en proposition till
folkskollag. Från 1955 års riksdag har bland annat övertagits propositioner rörande arbetstidslag för bagerier, arbetstidslag för lantbruket, lag om arbetstiden
i skogs- och ﬂottningsarbete, en proposition om jorddispositionslag samt en proposition om lag rörande bostadslån. Från 1956 års riksdag återstår propositioner
till lag om psykiskt efterblivna, vägtraﬁklag samt lag om konsulentverksamheten i lantbruket och lag om konjunkturinnehållningar. Många av dessa lagförslag är synnerligen viktiga för samhällets sunda utveckling och det önskemålet bör ställas till riksdagen, att så många som möjligt av dem måtte fås färdiga
under vårsessionen innan höstens brådska åter lägger beslag på riksdagens hela tid.
Regeringen har för avsikt att till riksdagen överlämna vissa propositioner, som
också de är aktuella och viktiga. En proposition om beskattningslag, som länge
varit under beredning, innehåller stadganden om förenandet av inkomst- och
förmögenhetsbeskattningen samt kommunalbeskattningen att utföras i ett sammanhang. Propositioner om en reform av lagstiftningen rörande befolkningsskyddet, ny yrkesinspektionslag och ny bilförsäkringslag samt propositioner om
lantbrukets grundkredit och förlängd giltighet för skogsförbättringslagen håller
på att färdigställas och kommer att överlämnas till riksdagens behandling. Jag
hoppas att riksdagen skall ge även dessa och regeringens övriga lagförslag den
snabba behandling de förtjänar.
Landets utrikespolitiska relationer är fortfarande goda. Statsminister
Fagerholms pågående besök i Sovjetunionen är ett uttryck för de förtroendefulla förhållanden, som råder mellan Finland och Sovjetunionen. Nordiska Rådets
möte i år börjar om två veckor i Helsingfors.
Jag hälsar riksdagen välkommen för att fullgöra sin viktiga uppgift till fromma för land och folk samt förklarar 1957 års riksdag öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunta on varsin selvillä siitä, että nämä vaalikauden viimeiset valtiopäivät,
jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, nyt olette avannut, tulevat asettamaan sen
suorituskyvyn koetukselle. Viime valtiopäiviltä on periytynyt useita keskeneräisiä töitä, jotka olisi ensi tilassa saatava valmiiksi, jotta yhteiskunnan rakentaminen voisi edistyä suunnitelmien mukaan. Uusia laajakantoisia lainsäädäntötöitä on tulossa, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne äsken mainitsitte. Kaiken lisäksi meidän kansanedustajien kunnia-asia on huolehtia myöskin siitä, että ne valitsijain toivomukset ja omat ajatuksemme, mitkä me olemme
aloitteiden muotoon pukeneet, tulevat ennen vaalikauden loppua asianmukaisesti punnituiksi. Ellemme rehellisesti tähän pyri, meidän on vaikea selittää edes itsellemme, miksi me lain suomaa aloiteoikeutta niin runsaasti pyrkisimme käyttämään.
Luulen, että jokainen kansanedustaja pani tyydytyksellä merkille sen kohdan
Teidän puheessanne, Herra Tasavallan Presidentti, jossa Te ilmoititte, että toinen
puoli kauan odotetusta verolainsäädännön uudistuksesta nyt on saamassa hallituksen esityksen muodon ja että esitys verotuslaiksi tulee lähiaikoina annettavaksi. Haluaisin tässä yhteydessä kuitenkin myös tähdentää sitä, että koko verotuslainsäädännön uudistus voitaisiin vielä saada tällä vaalikaudella valmiiksi,
jos myös toinen puoli, esitys verolaiksi, voitaisiin lähikuukausina antaa. Muussa
tapauksessa saattaa tämä tärkeä uudistus pahasti viivästyä.
Toiveita tulee maaseutuväestön laajoissa piireissä herättämään ilmoituksenne
siitä, että esitys maatalouden perusluottokysymyksen järjestämisestä myöskin
on odotettavissa. Varsinkin tänä vuonna, jolloin halla on turmellut sadon laajoissa osissa maata, siemen on ostossa ja maaseudun rahaolot lisääntyneen työttömyyden ja metsätulojen vähenemisen takia ovat tavallista vaikeammat, perusluoton terve tunnetaan entistä kipeämpänä.
Tarttuessaan moniin kiireellisiin tehtäviinsä eduskunta tulee tekemään parhaansa täyttääkseen ne ripeyttä koskevat toivomukset, mitkä Te, Herra Tasavallan Presidentti, avauspuheessanne sille asetitte. Saadessaan tilaisuuden viettää useampia viikkoja kotiseudullaan eduskunnan jäsenet ovat joutuneet entistä kiinteämmin seuraamaan taloudellisen tilanteen kiristymistä ja ovat kanssanne yhtä mieltä siitä, että tämän ajankohdan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus saada työtä ja henkilökohtaisilla ponnistuksillaan itse parantaa toimeentulonsa ehtoja.
Kokoontuessamme pääkaupunkiin olemme niinikään joutuneet entistä selvemmin huomaamaan, että kysymys valtiontalouden tervehdyttämisestä ei tullut ratkaistuksi sillä tulo- ja menoarviolla, jonka me joulun alla saimme valmiiksi, vaan että tärkeitä ja kiireellisiä taloudellisia ratkaisuja tarvitaan, ennen
kuin valtiontalouden normaali tila ja kansantalouden terve kehitys on turvattu.
Riksdagsmännen ha medan de under ﬂere veckor fått vistas på sina hemorter
kunnat på nära håll följa med tillstramningen av det ekonomiska läget och den
stigande arbetslösheten. Då vi nu åter samlats i huvudstaden ha vi ånyo kunnat
förvissa oss om att den före jul godkända budgeten ingalunda löst frågan om
saneringen av statshushållningen, utan att det kräves ekonomiska avgöranden i
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brådskande ordning för att bringa statsﬁnanserna i jämvikt och för att trygga en
sund nationalekonomisk utveckling. Samtidigt som vi i dessa avseenden vänta
att regeringen skrider till skyndsamma åtgärder, äro vi självfallet redo att för vår
del göra vårt bästa för att de förestående svårigheterna må kunna övervinnas.
Luottaen siihen, että hallitus ripeillä toimenpiteillään pyrkii voittamaan edessä olevat vaikeudet, ja valmiina itse tekemään omalta kohdaltaan parhaansa yhteisen asian hyväksi eduskunta pyytää esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, kunnioittavan tervehdyksen.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Sukselainen,
som på ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Riksdagen är fullt på det klara med, att denna valperiodens sista riksdag, som
Ni, Herr Republikens President, nu har öppnat, kommer att ställa dess prestationsförmåga på prov. Från senaste riksdag ärva vi ﬂere ofullbordade arbeten,
vilka med det snaraste borde bli färdiga för att uppbyggnaden av vårt samhälle måtte kunna framskrida planenligt. Nya vittbärande lagstiftningsarbeten äro
förestående, såsom Ni Herr Republikens President nyss nämnde i Edert tal. Till
råga på allt är det en hederssak för oss riksdagsmän att även sörja för att valmännens önskemål och våra egna tankar, som vi har klätt i motionernas dräkt,
bli behörigen prövade före valperiodens slut. Om vi inte redligen sträva till detta, få vi svårt att förklara ens för oss själva, varför vi så ymnigt använda oss av
den motionsrätt lagen tillerkänner oss.
Jag tror att varje folkrepresentant med tillfredsställelse lade märke till det avsnitt i Edert tal, Herr Republikens President, vari Ni meddelade, att den ena delen av den länge väntade skattelagstiftningsreformen nu håller på att antaga formen av en regeringsproposition och att proposition om beskattningslag kommer att avgivas i närmaste framtid. Jag ville dock i detta sammanhang betona,
att förnyelsen av hela beskattningslagstiftningen borde kunna slutföras under
denna valperiod, därest även den andra delen, propositionen om skattelag, kunde avlåtas inom de närmaste månaderna. I annat fall kan denna viktiga reform
bli svårt fördröjd.
Edert meddelande att en proposition om ordnande av lantbrukets grundkredit är att vänta, kommer att väcka förhoppningar inom landsbygdsbefolkningens
vida kretsar. Särskilt i år, då frosten ödelagt skörden i stora delar av landet, utsäde måste köpas och landsbygdens ekonomiska läge till följd av den ökade arbetslösheten och de minskade skogsinkomsterna är svårare än vanligt, är behovet av grundkrediter mer skriande än vanligt.
Då riksdagen griper sig an med sina många brådskande uppgifter, kommer
den att göra sitt bästa för att fylla de förhoppningar om rask behandling, som Ni,
Herr Republikens President, i Edert öppningstal framförde. Efter att ha fått tillbringa ﬂere veckor i hembygden ha riksdagens medlemmar kommit att noggrannare än förr följa åtstramningen i det ekonomiska läget och äro ense med Eder
om att den viktigaste uppgiften i detta nu är att sörja för att medborgarna ha
möjlighet att få arbete och att genom personliga ansträngningar själva förbättra
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villkoren för sin utkomst. Sedan vi samlats i huvudstaden, ha vi liksom klarare
än förr kommit att märka, att frågan om sanering av statshushållningen icke har
blivit löst genom det statsförslag, som vi före jul ﬁngo färdigt, utan att viktiga
och brådskande ekonomiska beslut måste fattas, innan statsekonomin blivit normal och nationalhushållningens sunda utveckling tryggats.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska:
Riksdagsmännen ha medan de under ﬂere veckor fått vistas på sina hemorter
kunnat på nära håll följa med tillstramningen av det ekonomiska läget och den
stigande arbetslösheten. Då vi nu åter samlats i huvudstaden ha vi ånyo kunnat
förvissa oss om att den före jul godkända budgeten ingalunda löst frågan om
saneringen av statshushållningen, utan att det kräves ekonomiska avgöranden i
brådskande ordning för att bringa statsﬁnanserna i jämvikt och för att trygga en
sund nationalekonomisk utveckling. Samtidigt som vi i dessa avseenden vänta
att regeringen skrider till skyndsamma åtgärder, är vi självfallet redo att för vår
del göra vårt bästa för att de förestående svårigheterna må kunna övervinnas.

Talmannen yttrade så på ﬁnska:
I förlitan på att regeringen genom raska åtgärder söker övervinna de svårigheter som förestå, och redo att för egen del göra sitt bästa för den gemensamma
saken, ber riksdagen att till Eder, Herr Republikens President, få frambära sin
vördsamma hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset heinäkuun 30. päivänä 1958
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 30 juli 1958
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Määräaikaisissa vaaleissa valittu eduskunta aloittaa nyt ensimmäiset valtiopäivänsä ja ryhtyy suorittamaan tehtäväänsä kansalle kuuluvan valtiovallan käyttäjänä.
Ajankohta, jolloin uusi eduskunta on kokoontunut, on äärimmäisen vakava.
Maailma on ajautunut miltei uuden suursodan partaalle. Pelon ja toivon vallassa
seuraavat kansat ponnistuksia rauhan pelastamiseksi. Meidän maamme on tosin kaukana kriisien syntymäsijoilta, mutta me tiedämme, kuinka helposti sodan liekki nykyisissä olosuhteissa saattaa levitä kautta maailman. Tällainen aika, jolloin uhkaavat pilvet ovat nousseet varjostamaan taivaanrantaa, on omiaan avaamaan jokaiselle suomalaiselle oikean näkökulman havaitsemaan, kuinka elintärkeää maallemme on se luottamus, jonka olemme noudattamallamme
johdonmukaisella ulkopolitiikalla saaneet osaksemme. Tämä luottamus on säilytettävä.
Puhuessani vuoden 1957 valtiopäivien päättäjäisissä esitin toivomuksen, että
alkaneessa vaalitaistelussa ei unohdettaisi poliittisten ryhmien yhteistyön välttämättömyyttä vaalien jälkeen. Vaalitaistelu käytiinkin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta sopuisammissa merkeissä kuin oli ollut syytä odottaa. On toivottavaa, että tämä olisi hyvä merkki niitä neuvotteluja varten, jotka aloitetaan
uuden, parlamentaarisen hallituksen muodostamiseksi maahan.
Talouselämämme nousu sodan jälkeisenä aikana on ollut voimakas ja talouselämämme pohja on kestävä. Mutta maamme on nyt siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, joka on tuonut mukanaan suuria taloudellisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Niihin on viipymättä käytävä käsiksi, ennakkoluulottomasti ja rohkeasti sekä tietoisena siitä, ettei mikään hallitus, jolla ei ole riittävän lujaa tukea kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon mukaisesti kokoonpanonsa
saaneen eduskunnan taholta, voi tässä onnistua. Eräs onnettomuutemme on siinä, että monet henkilökohtaiset suhteet eri ryhmien edustajien välillä jopa ryhmien sisälläkin ovat kärjistetyt niin, että se haittaa ryhmien asiallisella pohjalla
aikaansaatavissa olevaa yhteistyötä. Meidän on kuitenkin luotettava siihen, että edustajien ja poliittisten ryhmien vastuuntunto maan yhteisestä parhaasta ja
oivallus välttämättömyydestä ratkaista käytettävissä olevin edellytyksin näköpiirissä olevat suuret tehtävät johtavat tämän hetken polttavimmassa sisäpoliittisessa avainkysymyksessä, eduskunnan enemmistön kannatukseen rakentuvan
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hallituksen muodostamisessa, maan kannalta tyydyttävään ratkaisuun.
Uusi eduskunta joutuu toimimaan olosuhteissa, jotka ovat vaikeat ja vaativat.
Työssään se tulee kuitenkin menestymään, kun se lähtökohdakseen ottaa kansalaisten vapauteen perustuvan valtiollisen järjestelmämme korkeat periaatteet.
Muiden pohjoismaiden tavoin kansanvaltainen valtio- ja yhteiskuntajärjestys on
maassamme järkkymättömällä pohjalla.
Maamme suhteet vieraisiin valtioihin ovat hyvät ja selvät, mille tosiasialle on
nykyisenä ajankohtana annettava erityinen arvo. Puolueettomuuspolitiikkaamme, mikä perustuu kansallisiin etuihimme ja nojautuu kansamme rauhanrakkauteen, tullaan horjumatta jatkamaan sopusoinnussa solmittujen sopimusten ja
Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärän ja periaatteiden kanssa.
Toivottaen eduskunnalle menestystä sen tärkeässä ja vastuunalaisessa tehtävässä julistan vuoden 1958 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den vid ordinarie val utsedda riksdagen inleder nu sin första session och går att
fullgöra sin uppgift som utövare av statsmakten, vilken tillhör folket.
Den tidpunkt, vid vilken den nya riksdagen sammanträder, är ytterst allvarlig.
Världen står så gott som på randen till ett nytt storkrig. Med fruktan och hopp
följer folken strävandena att rädda freden. Vårt land ligger visserligen fjärran
från de regioner där kriserna uppkommit, men vi vet hur lätt krigets ﬂamma
under nuvarande förhållanden kan breda sig ut över världen. En tid som denna,
då hotande moln har stigit upp och förmörkar horisonten, är ägnad att ge varje
medborgare den rätta synvinkeln för att han skall se, hur livsviktigt för vårt land
det förtroende är, som genom vår konsekventa utrikespolitik har kommit oss till
del. Detta förtroende bör bevaras.
I mitt tal vid avslutningen av 1957 års riksdag uttalade jag förhoppningen, att
man under den inledda valkampanjen inte skulle glömma nödvändigheten av
samarbete mellan de politiska grupperna efter valet. Frånsett i några få undantag, fördes också valkampen i försonligare former än man haft skäl att vänta.
Det är att hoppas, att detta är ett gott tecken för de underhandlingar, som skall
inledas i syfte att bilda en ny, parlamentarisk regering i landet.
Vårt näringslivs uppsving har varit kraftigt under efterkrigstiden och näringslivets grund är hållfast, men vårt land går nu in i ett nytt utvecklingsskede, som
har fört med sig stora ekonomiska och sociala problem. De måste ofördröjligen
tas under behandling, fördomsfritt och djärvt, och i medvetandet om att detta
inte kan lyckas någon regering utan ett tillräckligt starkt stöd hos den riksdag,
som har fått sin sammansättning i enlighet med folkets i val uttryckta vilja. En
olycka är, att i många fall de personliga förhållandena mellan representanter för
olika grupper och till och med inom grupperna har tillspetsats så, att det inverkar menligt på uppkomsten av ett samarbete mellan grupperna på saklig grund.
Vi måste emellertid förlita oss på att riksdagsmännens och de politiska gruppernas känsla av ansvar för landets gemensamma bästa och insikten om, att de
stora uppgifterna inom synhåll under tillbudsstående betingelser ovillkorligen
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måste fullgöras, skall leda till en för landet tillfredsställande lösning av det just
nu mest brännande inrikespolitiska nyckelproblemet, att bilda en regering, som
bygger på riksdagsmajoritetens stöd.
Den nya riksdagen kommer att arbeta under förhållanden, som är svåra och
krävande. Den kommer dock att ha framgång i sitt arbete, då den tar till utgångspunkt de höga principerna i vårt på medborgarnas frihet grundade statsskick.
Liksom i de övriga nordiska länderna vilar det demokratiska statsskicket och
den demokratiska samhällsordningen i vårt land på orubblig grund.
Vårt lands förhållanden till främmande makter är goda och entydiga, ett faktum som vid nuvarande tidpunkt måste skattas synnerligen högt. Vår neutralitetspolitik, som är baserad på våra nationella intressen och stöder sig på folkets
fredskärlek, kommer att oryggligt fortsättas i överensstämmelse med ingångna
fördrag och med Förenta Nationernas mål och grundsatser.
Jag förklarar 1958 års riksdag öppnad och önskar den framgång i dess viktiga och ansvarsfulla värv.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Vaalit, joihin puheessanne viittasitte, ovat tällä kertaa aiheuttaneet eduskunnan kokoonpanossa suurempia muutoksia kuin viime vuosina on ollut tavallista. Vaikka voitaneenkin väittää, että muutokset enemmän pohjautuvat osanottoprosentin alentumiseen kuin varsinaiseen aktiiviseen muutokseen valitsijakunnan mielialoissa, voimasuhteet ovat joka tapauksessa muuttuneet, eikä tämä voi
olla tuntumatta eduskunnan tavassa määritellä kantaansa eräisiin yhteiskunnallisen kehityksen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Oleelliset muutokset aiheuttavat aina alkuvaikeuksia, mutta ilmeistä on, että ajan vakavuus ikään kuin auttaa
meitä näiden vaikeuksien voittamisessa. Tajuamme jokainen, että pienen kansan
edustajain on varsinkin tällaisen maailmantilanteen vallitessa tehtävä parhaansa,
jotta tarpeettomasti ei annettaisi riidalle eikä epäsovulle sijaa, vaan kiinnitettäisiin huomio siihen, mikä meitä yhdistää.
Me voimme tänä päivänä tyytyväisinä todeta, että se ulkopolitiikka, jonka
johdonmukainen toteuttaja Te, Herra Tasavallan presidentti, olette ollut ja jonka käytännöllisesti katsoen koko Suomen kansa nykyään hyväksyy, on pystynyt
luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jonka merkityksen jokainen juuri tällaisina kriisiaikoina tajuaa. Tämä yhteinen pohja on arvokas side, joka meitä sisäisessä eripuraisuudessammekin yhdistää.
Ifall man kan ﬁnna förenande band i de stora grundfrågorna, är detta ägnat
att främja en utjämning av de meningsskiljaktigheter, som föreligga även i mindre ärenden. Även om valen ej minskat partisplittringen i riksdagen, utan snarare ökat den, inser vi dock envar, att vår främsta plikt är att ﬁnna en sådan gemensam grund, som möjliggör bildandet av en parlamentarisk majoritetsregering. Knappast någon kan vid en tidpunkt sådan som denna allvarligt föreställa sig, att en liten minoritet kunde övertaga ansvaret, medan den stora majoriteten skulle stanna på sidan.
Jos suurissa peruskysymyksissä voidaan löytää yhdistäviä siteitä, se on omiaan helpottamaan myös vähäisissä asioissa tavattavan erimielisyyden tasoitta- 285 -
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mista. Vaikka vaalit eivät olekaan vähentäneet puoluehajanaisuutta eduskunnan
piirissä, vaan pikemminkin sitä lisänneet, me kuitenkin jokainen tajuamme, että ensimmäinen velvollisuutemme on löytää sellainen yhteinen pohja, joka tekee
parlamentaarisen enemmistöhallituksen muodostamisen mahdolliseksi. Tuskinpa kukaan tällaisena ajankohtana vakavissaan kuvittelee, että jokin pieni vähemmistö voisi ottaa vastuun suuren enemmistön jäädessä sivustakatselijaksi.
Ajankohta ei ole vakava yksin siinä mielessä, että ulkona suuressa maailmassa on levotonta. Toimeentulokysymykset, jotka Suomen kaltaisessa vähävaraisessa maassa kouraisevat kansalaista kokonaan toisella tavalla kuin taloudellisesti avarammissa oloissa, ovat työttömyyden jatkuessa astuneet yhä ankarammin päiväjärjestykseen. Kansalaiset odottavat, että hallitusvalta tekee kaikkensa, jotta jokaisella työnhaluisella olisi mahdollisuus ansaita itselleen ja perheelleen toimeentulo. Yhä vakavammin aletaan vaatia, että työtilaisuuksien järjestelyssä ei saa rajoittua pelkkään hädän torjuntaan, vaan katse on luotava kauemmas tulevaisuuteen. On ajateltava sitä, että työkykyisten määrä meillä lähivuosien aikana ripeästi nousee ja pysyvien työpaikkojen tarve kasvaa. Ajankohta vaatii, että julkisen ja yksityisen sektorin on pystyttävä yhdistämään voimansa uusien työtilaisuuksien luomiseen ja että hätäapuluontoisten töiden asemesta ensi
talvena yhä kasvavassa määrässä järjestetään töitä, jotka välittömästi palvelevat
tuotantopohjan laajentamista.
Olkaa vakuuttunut, Herra Tasavallan Presidentti, että Teillä pyrkiessänne sellaisen voimakkaan hallituksen muodostamiseen, joka johdonmukaisesti taistelee tämän päämäärän puolesta, on eduskunnan yksimielinen periaatteellinen tuki.
Näillä ajatuksilla, Herra Tasavallan Presidentti, minulla on kunnia esittää
Teille eduskunnan tervehdys ja syvän kunnioituksen vakuutus.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Sukselainen med
följande ord på ﬁnska:
Högtärade Herr Republikens President!
Valen, som Ni i Edert tal omnämnde, ha denna gång medfört större förändringar i riksdagens sammansättning än vad som varit vanligt under senare år.
Även om man torde kunna påstå, att förändringarna mer grunda sig på att deltagar-procenten nedgått än på en egentlig aktiv ändring i väljarkårens opinioner, hava styrkeförhållandena i varje fall förändrats, och detta kan icke undgå
att bli märkbart i riksdagens sätt att taga ställning till olika för samhällsutvecklingen centrala frågor. Väsentliga förändringar förorsaka alltid begynnelsesvårigheter, men det är uppenbart, att tidens allvar liksom hjälper oss att övervinna dessa svårigheter. Envar inse vi, att ett litet folks representanter, isynnerhet
under nu rådande världsläge måste göra sitt bästa för att icke onödigtvis öppna dörren för tvist och tvedräkt, utan att uppmärksamheten måste fästas på det
som förenar oss.
Jag kan i dag med tillfredsställelse konstatera, att den utrikespolitik, som
Ni, Herr Republikens President, följdriktigt förverkligat och som praktiskt taget hela Finlands folk numera godkänner, har förmått skapa en förtroendefull
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atmosfär, om vars betydelse just i sådana kristider som denna envar är medveten. Denna gemensamma bas är ett värdefullt band, som förenar oss även i vår
splittring.

Härefter fortsatte talmannen på svenska och ﬁnska sålunda:
Ifall man kan ﬁnna förenande band i de stora grundfrågorna, är detta ägnat att
främja en utjämning av de meningsskiljaktigheter, som föreligga även i mindre ärenden. Även om valen ej minskat partisplittringen i riksdagen, utan snarare ökat den, inse vi dock envar, att vår främsta plikt är att ﬁnna en sådan gemensam grund, som möjliggör bildandet av en parlamentarisk majoritetsregering. Knappast någon kan vid en tidpunkt sådan som denna allvarligt föreställa sig, att en liten minoritet kunde övertaga ansvaret, medan den stora majoriteten skulle stanna på sidan.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Tidpunkten är allvarlig icke enbart i den meningen, att det är oroligt ute i den
stora världen. Utkomstfrågorna, som i ett fattigt land som Finland bli kännbarare för medborgarna på ett helt annat sätt än i ekonomiskt större förhållanden,
ha med allt större bisterhet trätt fram på dagordningen, allteftersom arbetslösheten fortgått. Medborgarna vänta, att regeringsmakten gör allt, för att varje arbetsvillig skall få möjlighet att förtjäna sin egen och familjens utkomst. Allt allvarligare börjar man kräva att organiseringen av arbetstillfällen ej får inskränka
sig till att blott och bart avvärja nöden, utan blicken bör riktas längre mot framtiden. Man bör beakta, att de arbetsföras antal hos oss under de närmaste åren
snabbt kommer att stiga och att behovet av stadigvarande arbetsplatser kommer
att växa. Tiden kräver, att den offentliga och den enskilda sektorn skola förmå
förena sina krafter i skapandet av nya arbetstillfällen och att i stället för de nödhjälpsbetonade arbetena nästa vinter i allt större omfattning skall anordnas arbeten, som äro ägnade att omedelbart vidga produktionsbasen.
Herr Republikens President, var förvissad om att Ni i Eder strävan att bilda en
sådan kraftfull regering, som följdriktigt kämpar för detta mål, har riksdagens
enhälliga principiella stöd.
Med dessa tankar, Herr Republikens President, har jag äran till Eder framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess djupa aktning.
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Presidentti Urho Kekkonen ja puhemies K.-A. Fagerholm vuoden 1959 valtiopäivien
avajaisissa.
President Urho Kekkonen och talman K.-A. Fagerholm vid öppningen av 1959 års
riksdag.
Kuva / Foto: Lehtikuva
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 11. päivänä 1959
presidentti Kekkonen – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 11 februari 1959
president Kekkonen – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Eduskunta aloittaa uuden työkautensa ajankohtana, jolloin tärkeät taloudelliset
ja sosiaaliset kysymykset odottavat eduskunnan ja hallituksen ratkaisuja. Vaikein niistä on edelleen työllisyyskysymys ja sen hoitaminen. Olen vakuuttunut
siitä, että te, arvoisat kansanedustajat, tulette osaltanne kiinnittämään vakavaa
huomiota tähän yhteiskuntamme polttavimpaan sisäpoliittiseen ongelmaan.
Tämän vuoden valtiopäivät joutuvat käsittelemään monia suuria lainsäädäntöasioita. Viime vuoden valtiopäiville annetusta 88 esityksestä 25 on siirtynyt
vuoden 1959 valtiopäivien käsiteltäväksi, niiden joukossa mm. liikennevakuutusta, työnvälitystä, ammatinvalinnan ohjausta ja maatalouden työaikaa koskevat esitykset.
Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle useita uusia lakiesityksiä,
joilla pyritään poistamaan puutteita yhteiskuntaoloistamme. Tärkeitä ja osittain
kiireellisiä esityksiä sosiaalilainsäädännön alalta ovat odotettavissa olevat esitykset laeiksi työttömyysvakuutuksesta, nuorten työntekijäin suojelusta sekä alkoholistien huoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Kauan vireillä ollut kysymys vesilainsäädännön uudistamisesta on nyt tullut
siihen vaiheeseen, että esitys tämän lainsäädännön kokonaisuudistukseksi voidaan antaa näille valtiopäiville. Vuoden 1957 valtiopäivillä jäi palolain käsittely
kesken ja asiasta annetaan uusi esitys. Uusi poliisilaki on myös tarpeen vaatima
ja sitä on hallituksessa valmisteltu eduskunnalle annettavaksi. Syksyllä hyväksytyn, muodollista vero-oikeutta koskevan kokonaisuudistuksen johdosta annetaan eduskunnan käsiteltäväksi uudistuksen toimeenpanoon liittyvät esitykset
mm. uudeksi ennakkoperintälaiksi sekä laiksi välittömän verotuksen hallinnosta. Maatalouden kannalta tärkeä on taas esitys uudeksi salaojituslaiksi. Eduskuntakäsittelyä odottavat myös ns. kaupunkien jakolaki, uusi eläinlääkintähuoltolaki sekä esitykset laeiksi puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta ja yksityisistä varmuusvarastoista.
Eduskunnalla tulee siis olemaan edessään varsin laaja lainsäädäntöohjelma.
Eduskunnan kevätistuntokausi tarjoaakin paremmat mahdollisuudet mittasuhteiltaan suurten kysymysten käsittelemiseen kuin lyhyempi syysistuntokausi.
On toivottavaa, että eduskuntatyö välttyisi sen normaalia kulkua häiritsevistä
tekijöistä niin, että eduskunta voisi keskittyä sille kuuluvaan lainsäädäntötehtävään, jonka pohjalta maan ja kansalaisten oloja pyritään jatkuvasti parantamaan.
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Tyydytyksellä on todettava, että maamme suhteet kaikkiin maihin, erityisesti
Neuvostoliittoon, tätä nykyä ovat hyvät ja luottamukselliset. Levoton maailmanpoliittinen tilanne asettaakin meille sen vaatimuksen, että ulkomaiden tulee tekojemme perusteella voida luottaa tahtoomme toteuttaa solmimiimme valtiosopimuksiin nojautuvaa kansallisten etujemme mukaista ulkopolitiikkaa.
Mikäli pystymme tällaista politiikkaa noudattamaan, jonka edellytyksenä
on, että tärkeysjärjestyksessä pienemmille asioille ei anneta sijaa suurempien ja
elintärkeitten asioitten edellä, ja jos voimme kehittää yhteiskuntamme sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oloja, olen vakuuttunut, että Suomen kansan
tulevaisuus on oleva valoisa ja turvallinen.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi täyttämään tärkeää tehtäväänsä maan ja
kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1959 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Riksdagen inleder sin nya sessionsperiod vid en tidpunkt, då viktiga ekonomiska och sociala frågor väntar på ett avgörande av riksdagen och regeringen. Det
mest trängande problemet är fortfarande sysselsättningsfrågan och dess handhavande. Jag är övertygad om att Ni, ärade riksdagsmän, kommer att för Ert vidkommande fästa allvarlig uppmärksamhet vid detta, vårt samhälles mest brännande inrikespolitiska problem.
Detta års riksdag kommer att handlägga många stora lagstiftningsärenden.
Av de vid föregående riksdag avlåtna 88 propositionerna har 25 stått över för behandling av 1959 års riksdag. Bland dem ingår propositionerna om traﬁkförsäkring, arbetsförmedling, yrkesvägledning och arbetstid för lantbruket.
Regeringen har för avsikt att till riksdagen överlämna ﬂere lagförslag, som
syftar till att eliminera brister i våra samhällsförhållanden. Viktiga och delvis
brådskande propositioner från sociallagstiftningens område utgör förslagen till
lagar om arbetslöshetsförsäkring, skydd för unga arbetstagare och ny lagstiftning om alkoholistvården. Propositioner i dessa frågor är att emotse.
Den sedan länge aktuella frågan om en revision av vattenlagstiftningen har
nu nått det skede, att en proposition angående en totalrevision av lagstiftningen kan avlåtas till denna riksdag. Vid 1957 års riksdag avbröts behandlingen av
den nya brandlagen och ny proposition kommer att överlämnas i frågan. En ny
polislag är också av behovet påkallad och har beretts i regeringen för att överlämnas till behandling av riksdagen. På grund av senaste höst godkända totalrevision av den formella skatterätten kommer till riksdagen att avlåtas till revisionen anslutna propositioner om bl.a. en ny lag om förskottsuppbörd och en lag
angående förvaltningen av den direkta beskattningen. Viktig ur lantbrukets synpunkt är propositionen angående en ny lag om täckdikning. Också den s.k. skifteslagen för städerna, en ny lag om veterinärförvaltningen samt lagar om ett försvarsekonomiskt planeringsråd och enskilda säkerhetsförråd väntar på behandling av riksdagen.
Riksdagen kommer alltså att ha ett mycket digert lagstiftningsprogram framför sig. Riksdagens vårsession erbjuder också bättre möjligheter än den kortare
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höstsessionen för behandling av frågor med stor bärvidd. Det är önskvärt, att
riksdagsarbetets normala gång inte skulle försvåras av störande faktorer, så att
riksdagen kunde ägna sig åt det lagstiftningsarbete, som ankommer på den och
på vars grundval vi fortgående söker förbättra landets och medborgarnas förhållanden.
Med tillfredsställelse bör konstateras, att vårt lands förhållanden till alla länder, särskilt till Sovjetunionen, i detta nu är goda och förtroendefulla. Den oroliga världspolitiska situationen ställer på oss det kravet, att de utländska staterna på grundvalen av våra gärningar skall kunna lita på vår vilja att följa den utrikespolitik, som vilar på våra ingångna fördrag och står i överensstämmelse
med vår fördel.
Om vi kan fullfölja en sådan politik, för vilken det är en förutsättning att
mindre viktiga frågor inte ställs framom de stora och livsviktiga frågorna, och
om vi kan utveckla våra samhällsförhållanden socialt, ekonomiskt och kulturellt, är jag övertygad om att Finlands folk skall gå en ljus och trygg framtid till
mötes.
Jag hälsar riksdagen välkommen för att fullgöra sin viktiga uppgift till fromma för land och folk samt förklarar 1959 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne mainitsitte, on eduskunnalla edessään työntäyteinen istuntokausi. Valiokunnissa on joukko hallituksen esityksiä ja vielä enemmän edellisiltä valtiopäiviltä jääneitä yksityisiä aloitteita, ja
uusia niin hyvin hallituksen kuin edustajienkin on tulossa.
Laajat kansalaispiirit odottavat miltei kärsimättöminä työttömyysvakuutuksen toteuttamista koskevaa esitystä, mutta toisaalta on kysymys niin laajakantoisesta ja paljon varoja nielevästä uudistuksesta, että se on vaatinut huolellisia
esivalmisteluja. Onnellista olisi kuitenkin, jos esitys voitaisiin antaa eduskunnalle niin hyvissä ajoin, että se ehdittäisiin käsitellä kevätistuntokaudella.
Den förhoppning Ni, Herr Republikens President, uttalade om att riksdagens
arbete nu måtte kunna ske under normala förhållanden omfattas förvisso också av riksdagen. I detta avseende har förhållandena inte varit tillfredsställande
under de senaste månaderna. Vi borde alla hjälpas åt för att överbygga motsättningarna i vårt samhälle, ägna mera tid åt det positiva, uppbyggande arbetet och
mindre åt det nedrivande. Den söndring som allt mera synes gripa omkring sig
i vårt politiska liv och dess organisationer är ur alla synpunkter sett av ondo och
farligt för det parlamentariska och demokratiska systemet.
Eduskunta yhtyy varmasti Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, esittämäänne toivomukseen, että sen työ voisi sujua normaaliin tapaan. Siinä suhteessa eivät olot ole viime kuukausina olleet tyydyttävät. Meidän pitäisi yhteisvoimin
pyrkiä tasoittamaan yhteiskunnassamme ilmeneviä vastakohtia ja uhrata entistä
enemmän aikaa myönteiseen, rakentavaan työhön, vähemmän repivään riitaan.
Hajaannus, joka yhä enemmän näyttää saavan jalansijaa poliittisessa elämässämme ja sen järjestöissä, on, arvostelipa sitä miltä kannalta hyvänsä, vahingol- 291 -
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lista ja vaarana parlamentaariselle ja demokraattiselle järjestelmällemme.
Myöskin eduskunnan piirissä tunnetaan syvää tyydytystä sen johdosta, että
suhteemme Neuvostoliittoon jälleen näyttävät palautuvan normaaliuomiin. Viime vuoden lopulla maamme ja itäisen naapurimme välillä vallinnut kylmyys ei
voinut olla huolestuttamatta ketään tässä maassa. Toivomme vilpittömästi, että
syksyn aikana ilmennyt epäluulo, jolta puuttui asiallinen pohja, voitaisiin lopullisesti poistaa.
Esitän Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som på
ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President!
Såsom Ni, Herr Republikens President, framhöll i Edert tal, kan riksdagen se
fram mot en arbetsfylld session. I utskotten ligger en mängd regeringspropositioner och ännu ﬂere enskilda initiativ från föregående riksdag och nya är att
vänta både från regeringen och riksdagsmännen. Med en viss otålighet väntar
vidsträckta medborgarkretsar på propositionen om införandet av arbetslöshetsförsäkring, men å andra sidan är det här fråga om en så omfattande och dyrbar
reform, att den krävt ett noggrant förarbete. Lyckligt vore dock om propositionen kunde avges i så god tid att den hinner slutbehandlas under vårsessionen.

På svenska och ﬁnska yttrade talmannen:
Den förhoppning Ni, Herr Republikens President, uttalade om att riksdagens arbete nu måtte kunna ske under normala förhållanden omfattas förvisso också av
riksdagen. I detta avseende har förhållandena inte varit tillfredsställande under
de senaste månaderna. Vi borde alla hjälpas åt för att överbygga motsättningarna i vårt samhälle, ägna mera tid åt det positiva, uppbyggande arbetet och mindre åt det nedrivande. Den söndring som allt mera synes gripa omkring sig i vårt
politiska liv och dess organisationer är ur alla synpunkter sett av ondo och farligt för det parlamentariska och demokratiska systemet.

Talmannen slöt med följande ord på ﬁnska:
Djup tillfredsställelse väcker det också i riksdagen, att vårt förhållande till
Sovjetunionen återigen håller på att normaliseras. Ingen i detta land kunde undgå att vara bekymrad över den kyla som under slutet av fjolåret uppstod mellan
vårt land och vår östra granne. Vår varma förhoppning är, att den misstro som
under höstens lopp förekom, skall kunna slutgiltigt avlägsnas, eftersom den inte baserar sig på sakliga grunder.
Jag framför till Eder, Herr Republikens President, riksdagens aktningsfulla hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1960
presidentti Kekkonen – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 2 februari 1960
president Kekkonen – talman Fagerholm

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Avatessani vuoden 1959 valtiopäivät kiinnitin huomiota työllisyyskysymyksen
vaikeuteen ja sen hoitamisen välttämättömyyteen. Monien tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena on työttömien lukumäärä tänä talvena huomattavasti pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 1959. Tammikuun 22 päivänä oli kokonaan työtä vailla olevien lukumäärä 8 558, jota lukua vastaa 20 963 työtöntä vuosi sitten. Vaikka työllisyyskysymystä pitkällä tähtäimellä onkin hoidettava ennakkoestävin toimenpitein, on samalla myös syytä ryhtyä entistä tehokkaampiin
järjestelyihin kulloinkin työttömiksi joutuneiden avustamiseksi. Eduskunnalla
on vielä käsittelemättä hallituksen esitys työllisyyslaiksi ja tarkoituksenmukaista onkin, että eduskunta joutuu käsittelemään tätä tärkeää esitystä samanaikaisesti niiden uusien esitysten kanssa, joita hallitus tulee antamaan yleisen työttömyysvakuutuksen aikaansaamiseksi.
Muitakin merkittäviä sosiaalisen lainsäädännön piiriin kuuluvia esityksiä
kuuluu lähikuukausien lainsäädäntöohjelmaan. Eräät kansaneläkelakiin tehdyt
väliaikaiset muutokset on tarkoitus korvata pysyvillä säännöksillä. Niin ikään
on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys työntekijäin vuosilomalaiksi, laiksi nuorten työntekijäin suojelusta sekä laiksi työriitojen sovittelusta. Edelleen tulee
hallitus antamaan esitykset lasten elatuksenennakkolaiksi ja laiksi elatusapujen
turvaamisesta annetun lain muuttamisesta.
Kauan vireillä ollut talouselämämme kannalta tärkeä kysymys uuden liikevaihtoverolain säätämisestä joutuu myös eduskunnan ratkaistavaksi hallituksen
tätä asiaa koskevan esityksen pohjalta.
Metsästyksestä voimassa olevat säännökset ovat kauan kaivanneet tarkistusta, josta syystä eduskunnalle annetaan esitys uudeksi metsästyslaiksi. Vuonna
1943 säädetty kaivoslaki ei uusien kivennäis- ja muiden löytöjen sekä teknillisen kehityksen takia ole ajan tasalla ja eduskunnalle annetaan esitys uudeksi kaivoslaiksi.
Muita tärkeimpiä esityksiä, jotka tämän vuoden eduskunta saa vastaanottaa, on esitys henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvia rikoksia
koskevien rangaistussäännösten uusimisesta.
Eduskunnassa käsiteltävänä olevista asioista on syytä erityisesti kiinnittää
huomiota uuden vesioikeuslain valmistumiseen. Erikoisvaliokunnan asettaminen tätä laajakantoista esitystä varten on ollut tarpeellinen toimenpide ja tähän- 293 -
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astisista työsaavutuksista päätellen se on ollut omiaan edistämään asian joutuisaa käsittelyä.
Tyydytyksellä on todettava, että Suomen suhteet kaikkiin vieraisiin valtioihin ovat hyvät.
Kansainvälisen politiikan näkymät ovat uuden vuosikymmenen alkaessa toivoa herättävät. Hallitsevana piirteenä on pyrkimys neuvottelujen tietä vähentää
jännitystä maailmassa. Suurisuuntaiset aseistariisumisehdotukset ja asevoimien
vähentämistä koskevat päätökset tähtäävät samaan päämäärään. On toivottavaa,
että nämä pyrkimykset ja päätökset johtavat myönteiseen tulokseen.
Lausuen eduskunnan tervetulleeksi täyttämään tärkeää tehtäväänsä maan ja
kansan hyväksi julistan vuoden 1960 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Då jag förklarade 1959 års riksdag öppnad, fäste jag uppmärksamhet vid den
svårlösta sysselsättningsfrågan och nödvändigheten av att den ägnades omsorg.
På grund av många samverkande orsaker är de arbetslösas antal denna vinter
betydligt mindre än vid motsvarande tidpunkt år 1959. Den 22 januari var antalet helt arbetslösa 8 558, vilket antal motsvaras av 20 963 för ett år sedan. Även
om sysselsättningsfrågan på lång sikt bör lösas genom preventiva åtgärder, är
det dock samtidigt skäl att gå in för att bereda dem, som likväl bli arbetslösa,
ett effektivare stöd än hittills. Riksdagen har ännu inte behandlat propositionen
om sysselsättningslag. Det är ändamålsenligt att denna viktiga fråga handläggs
samtidigt som de nya propositioner, vilka regeringen kommer att avlåta i syfte
att genomföra en allmän arbetslöshetsförsäkring.
Också andra till den sociala lagstiftningens område hörande propositioner
står på lagstiftningsprogrammet för de närmaste månaderna. Vissa gällande
temporära bestämmelser i folkpensionslagen kommer att ersättas med permanenta stadganden. Avsikten är också att till riksdagen överlämna propositioner
angående arbetstagares semester, angående lag om skydd för unga arbetstagare
och en lag om medling i arbetstvister. Regeringen kommer vidare att överlämna
förslag till lagar om underhållsbidrag i förskott för barn och om ändring av lagen angående tryggande av underhållsbidrag för barn.
Också den sedan länge aktuella och för vårt näringsliv viktiga frågan om
en ny omsättningsskattelag kommer att bli föremål för riksdagsbehandling på
grundvalen av en regeringsproposition.
De gällande stadgandena om jakt har länge varit i behov av revision, varför till riksdagen kommer att överlämnas proposition om en ny jaktlag. Den år
1943 stiftade gruvlagen är inte längre tidsenlig på grund av nya mineral- och andra fyndigheter och den tekniska utvecklingen, varför ett förslag till ny gruvlag
kommer att avlåtas till riksdagen.
Av övriga viktiga propositioner, som detta års riksdag kommer att få emottaga, bör nämnas ett förslag om revision av straffstadgandena för brott mot den
andliga och kroppsliga integriteten.
Av de ärenden, som behandlas av riksdagen, är den nya lagen om vattenrätt
värd särskild uppmärksamhet. Det har varit erforderligt att tillsätta ett specialut- 294 -
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skott för beredningen av denna proposition, en åtgärd som att döma av behandlingen hittills, har varit ägnad att främja en snabb handläggning av ärendet.
Med tillfredsställelse bör konstateras, att Finlands förhållande till alla utländska makter är gott.
Perspektiven på den internationella politikens fält är vid det nya årtiondets
början hoppingivande. De karaktäriseras av strävanden att på förhandlingarnas
väg minska spänningen i världen. De långt syftande nedrustningsförslagen och
besluten om minskning av de beväpnade krafterna har samma målsättning. Det
är önskvärt att dessa förhandlingar och åtgärder leder till ett positivt resultat.
Jag hälsar riksdagen välkommen att fullgöra sin viktiga uppgift till fromma
för land och folk samt förklarar 1960 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunta on varmasti iloinen kanssanne, Herra Tasavallan Presidentti, siitä, että työttömyyttä on tänä talvena ollut vähemmän kuin viime vuosina. Sen ovat
saaneet aikaan suhdanteiden paraneminen ja elinkeinoelämällemme leimaa antava optimismi. Toivomme edullisen kehityksen edelleen jatkuvan. Ilmeistä kuitenkin on, että tehokkaan työttömyysvakuutuksen puute on sosiaalilainsäädännössämme aukko, joka nyt on täytettävä. Toivottavasti odotettavissa olevat esitykset onnistutaan saamaan sisällöltään sellaisiksi, että eduskunta hyväksyy ne ja
että kysymys siten viimeinkin saadaan pois päiväjärjestyksestä.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, ilmoititte, että hallitukselta on tulossa myös
muita tärkeitä lainsäädännön aloja koskevia aloitteita, joka sekin viittaa siihen,
että eduskunta nyt alkaneella istuntokaudella joutuu suorittamaan vaativia tehtäviä.
Trots att vi i många avseenden har orsak att med tillförsikt se framtiden an, är
det ägnat att väcka bekymmer, att vi inte kunnat åstadkomma ett bättre samarbete de politiska grupperna emellan. Om detta skulle kunna åstadkommas, vore
det säkert möjligt att ännu effektivare utnyttja de stigande ekonomiska konjunkturerna till fördel för hela landet och folket.
Vaikka voimmekin monessa suhteessa katsoa eteenpäin luottavaisin mielin,
on huolen aiheena kuitenkin se, ettemme ole voineet saada poliittisten ryhmien
kesken aikaan nykyistä parempaa yhteistyötä. Jos siinä onnistuttaisiin, voitaisiin taloudellisten suhdanteiden elpymistä varmasti käyttää nykyistäkin tehokkaammin maamme ja kansamme parhaaksi.
Pyydän saada esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittavan tervehdyksen.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm,
som på ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President!
Riksdagen delar förvisso den tillfredsställelse Ni, Herr Republikens President,
gav uttryck åt med anledning av den minskade arbetslösheten denna vinter, vilket är ett resultat av de förbättrade konjunkturerna och den optimism som präg- 295 -
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lar vårt näringsliv. Vår förhoppning är, att denna gynnsamma utveckling skall
fortgå. Dock är det uppenbart, att den lucka i vår sociallagstiftning som bristen
på en effektiv arbetslöshetsförsäkring utgör, nu måste fyllas. Det är att hoppas
att de propositioner som är att vänta skall kunna bli utformade på ett sådant sätt
att de vinner riksdagens godkännande och frågan äntligen löses.
Också de övriga regeringsinitiativ som Ni, Herr Republikens President, gav
meddelande om och som berör viktiga lagstiftningsområden, tyder på att riksdagen under den session som nu öppnats kommer att ha ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Talmannen fortsatte så på svenska och ﬁnska:
Trots att vi i många avseenden har orsak att med tillförsikt se framtiden an, är det
ägnat att väcka bekymmer, att vi inte kunnat åstadkomma ett bättre samarbete de
politiska grupperna emellan. Om detta skulle kunna åstadkommas, vore det säkert möjligt att ännu effektivare utnyttja de stigande ekonomiska konjunkturerna
till fördel för hela landet och folket.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Jag ber att till Eder, Herr Republikens President, få framföra riksdagens aktningsfulla hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1961
presidentti Kekkonen – puhemies Fagerholm

Riksdagens öppnande den 2 februari 1961
president Kekkonen – talman Fagerholm

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan valtiosäännössämme sille uskottua vastuunalaista tehtävää.
Eduskunnalle on siirtynyt perintönä edellisiltä valtiopäiviltä 988 asiaa. Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle monia tärkeitä lakiehdotuksia.
Näistä on mainittava kauan aikaa valmistelun alaisena ollut aineellista vero-oikeutta koskeva esitys verolaiksi, esitys yksityisiä teitä koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi, esitys ilmailulaiksi sekä esitys laiksi työriitojen sovittelusta.
Eduskunnan hyväksyttyä määrärahan tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi tullaan tähän liittyen antamaan eduskunnalle esitys tieteellisen tutkimuksen
järjestelystä.
Kun maataloustulosta annetun lain voimassaolo päättyy kuluvan vuoden aikana, on hallituksen tarkoituksena antaa eduskunnalle esitys laiksi maatalouden hintatasosta.
Hallitus tutkii pyöreän puutavaran viennin lainsäädännöllistä järjestämistä
koskevaa kysymystä samoin kuin tuontikaupparahastoa koskevan lain pitentämisen tarpeellisuutta, jotka saattavat antaa kevätistuntokaudella aiheen esitysten tekemiseen.
Edelleen on tarkoituksena antaa huoltoapulain muutosesitys, jolla pyrittäisiin
saadun kokemuksen perusteella tarkistamaan eräät tämän sosiaalihuollon peruslain tärkeät säännökset, kuten kysymys siitä, mikä kunta on velvollinen antamaan huoltoapua laitoshoitona ja millä tavoin ns. toispaikkakuntalaisten huoltoapukustannukset olisi korvattava valtion varoista.
Sairausvakuutuksen puuttumisesta aiheutuvia haittoja on viime aikoina voitu
jossakin määrin lieventää ottamalla kansaneläkelakiin sairauseläkettä koskevat
säännökset. Hallitus valmistelee kuitenkin esitystä varsinaiseksi sairausvakuutuslaiksi ja tutkii sen rahoitusmahdollisuuksia.
Mikäli parhaillaan käytävät neuvottelut, jotka tarkoittavat sopimuksen aikaansaamista Suomen ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden kesken,
päättyvät myönteisesti, tulee hallitus antamaan eduskunnalle tarpeelliset lakiesitykset.
Kuten havaitaan, eduskuntaa odottavat monet tärkeät ja vaikeat lainsäädäntötehtävät. Varmaa on lisäksi, että kun kyseessä ovat viimeiset valtiopäivät ennen valtiollisia vaaleja, edustajien tekemät aloitteet antavat eduskunnalle runsaasti työtä.
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Meillä on täysi syy edellyttää, että maamme ulkomaiset suhteet edelleen säilyvät hyvinä. Myös meillä Suomessa odotetaan toiveikkuudella, että kansainvälinen jännitys olisi lieventymässä niiden parempaa keskinäistä ymmärtämystä
osoittavien merkkien mukaisesti, joita aivan viime aikoina on esiintynyt.
Toivoen eduskunnan työstä maalle ja kansalle runsaasti hyödyllisiä tuloksia
julistan vuoden 1961 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till att vidtaga det ansvarsfulla värv, som vår
statsförfattning ålägger densamma.
Riksdagen har från den föregående ärvt 988 ärenden. Regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen ﬂere viktiga lagförslag. Bland dem bör nämnas propositionen till skattelag, som redan länge varit under beredning och gäller den
materiella skatterätten, proposition angående revision av lagstiftningen om enskilda vägar, proposition med förslag till lag om luftfart samt proposition med
förslag till lag angående medling i arbetstvister.
Sedan riksdagen godkänt ett anslag för främjande av den vetenskapliga forskningen, kommer i anslutning härtill en proposition rörande organisationen av
densamma att överlämnas till riksdagen.
Då giltighetstiden för lagen om lantbruksinkomsten utgår under innevarande år, ämnar regeringen till riksdagen överlämna en proposition med förslag till
lag om lantbrukets prisnivå.
Regeringen undersöker som bäst frågan om reglering i lagstiftningsväg av
rundvirkesexporten ävensom nödvändigheten av att förlänga giltighetstiden för
lagen om en importhandelsfond, vilka frågor under vårsessionen kan giva anledning till avlåtandet av propositioner.
Ytterligare har regeringen för avsikt att överlämna en proposition angående
ändring av lagen om socialhjälp, vilken avser att på basen av vunnen erfarenhet
rätta vissa viktiga stadganden i denna fundamentala sociala vårdlag, såsom frågan därom, vilken kommun är skyldig att lämna socialhjälp i form av anstaltsvård och på vilket sätt kostnaderna för socialhjälp för personer från andra orter
borde ersättas av statens medel. De olägenheter, som föranledes av att vi saknar
sjukförsäkring, har under de senaste tiderna i någon mån kunnat lindras genom
att stadganden angående sjukpension intagits i folkpensionslagen. Regeringen
har likväl under beredning en proposition med förslag till egentlig sjukförsäkringslag och undersöker möjligheterna att ﬁnansiera lagen.
Såvitt de som bäst pågående förhandlingarna, som avser ingående av en överenskommelse mellan Finland och medlemsstaterna i det europeiska frihandelsförbundet, leder till positivt resultat, kommer regeringen att till riksdagen överlämna nödiga lagförslag.
Såsom synes väntar talrika viktiga och svårlösta lagstiftningsuppgifter på att
behandlas av riksdagen. Dessutom är det säkert, att då det nu är fråga om den
sista riksdagen före de politiska valen, de av riksdagsmännen väckta motionerna kommer att bereda riksdagen mycket arbete.
Vi har fullt skäl att förutsätta, att våra relationer till främmande makter allt- 298 -
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jämnt förblir goda. Även hos oss i Finland emotser man förhoppningsfullt, att
den internationella spänningen skall lätta i enlighet med de tecken på bättre ömsesidig förståelse, som under de allra senaste tiderna har framträtt.
I det jag hoppas, att riksdagens arbete skall medföra talrika nyttiga resultat
för land och folk, förklarar jag 1961 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Fagerholm lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Nyt alkaneilla valtiopäivillä on, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte, paljon suuria tehtäviä. Lähes 1000 asiaa tämän vaalikauden aikaisemmilta valtiopäiviltä on vielä valiokunnissa. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman
monet niistä käsiteltäisiin loppuun; muuten ne, kuten tunnettua, raukeavat.
Mutta lisäksi hallitus jättää taas suuren joukon uusia esityksiä, joista Te, Herra Tasavallan Presidentti, äsken mainitsitte monia erittäin mielenkiintoisia ja
tärkeitä. Jos vuonna 1958 valittu eduskunta, joka nyt aloittaa viimeisen istuntokautensa, voisi toteuttaa sairausvakuutuslain tai voisi muulla tavoin keventää
sairaiden kansalaisten taloudellista taakkaa, olisimme me kaikki tämän eduskunnan jäsenet varmasti hyvin tyytyväisiä. Suuri puute sosiaalilainsäädännössämme olisi siten poistettu. Luonnollista on, että me, jotka viime vuosina olemme saaneet iloita erinomaisista taloudellisista suhdanteista, olemme tahtoneet ja
tahdomme käyttää siten avautuneita mahdollisuuksia myöskin sosiaalisen lainsäädännön parantamiseen. Sillä tavalla kaikki kansalaiset pääsevät osallisiksi
hyvinvoinnin kasvusta.
Den förhoppning Ni, Herr Republikens President, gav uttryck åt i fråga om
bevarandet av våra goda förbindelser till utlandet delas förvisso av riksdagen.
Det är också riksdagens förhoppning, att den internationella spänningen måtte lindras.
I detta sammanhang tror jag mig kunna säga, att det skulle väcka tillfredsställelse i vida kretsar, om regeringen ville undersöka vårt lands möjligheter att öka
sina insatser i de pågående aktionerna för hjälp åt utvecklingsländerna. Vi har
själva under hårda tider fått humanitär hjälp utifrån, och när man vet, hur skrämmande nöden är på många håll i världen, undrar man, om vi inte hade möjligheter att öka vårt bidrag till de internationella hjälpaktionerna.
Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, esittämäänne hyviä suhteita ulkomaihin
koskevaan toivomukseen yhtyy varmasti koko eduskunta. Myöskin eduskunta
toivoo, että kansainvälinen jännitys lievenisi.
Tässä yhteydessä uskon voivani sanoa, että laajoissa piireissä oltaisiin tyytyväisiä, jos hallitus haluaisi tutkia maamme mahdollisuuksia ottaa entistä suuremmin panoksin osaa käynnissä olevaan vähänkehittyneisiin maihin kohdistuvaan avustustoimintaan. Olemme itse raskaina aikoina saaneet humanitääristä
apua ulkomailta. Kun tiedämme, kuinka huutava hätä vallitsee monin paikoin
maailmassa, tulee mieleen ajatus, emmekö mekin voisi lisätä osuuttamme kansainvälisessä avustustoiminnassa.
Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
kunnioittava tervehdys.
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Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Fagerholm, som började
med följande ord på ﬁnska:
Ärade Herr Republikens President!
Den riksdag som nu öppnats kommer, såsom Ni Herr Republikens President
framhöll, att ha mycket stora arbetsuppgifter. Bortåt tusen ärenden från denna
valperiods föregående riksdagar ligger i utskotten och önskvärt vore att så många som möjligt av dem kunde bli slutbehandlade – annars förfaller de som känt.
Men dessutom kommer regeringen att lämna ett stort antal nya propositioner, av
vilka Ni, Herr Republikens President, nyss nämnde en del av betydande intresse och vikt. Om det skulle förunnas den år 1958 valda riksdagen, som nu börjar sin sista session, att genomföra sjukförsäkringslagen, eller på annat sätt lätta de sjuka medborgarnas ekonomiska börda, vore det säkert en stor tillfredsställelse för oss alla, som är medlemmar av denna riksdag. En stor brist i vår sociallagstiftning vore därmed avhjälpt. Det är naturligt att vi, som under de senaste åren fått glädja oss åt utomordentliga ekonomiska konjunkturer, gärna velat
och vill utnyttja en del av de möjligheter som därmed skapats till förbättrandet
av sociallagstiftningen. Därigenom blir alla medborgare delaktiga av det ökade
välståndet.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska och ﬁnska:
Den förhoppning Ni, Herr Republikens President, gav uttryck åt i fråga om bevarandet av våra goda förbindelser med utlandet delas förvisso av riksdagen.
Det är också riksdagens förhoppning att den internationella spänningen måtte lindras.
I detta sammanhang tror jag mig kunna säga, att det skulle väcka tillfredsställelse i vida kretsar, om regeringen ville undersöka vårt lands möjligheter att öka
sina insatser i de pågående aktionerna för hjälp åt utvecklingsländerna. Vi har
själva under hårda tider fått humanitär hjälp utifrån, och när man vet, hur skrämmande nöden är på många håll i världen undrar man, om vi inte hade möjligheter att öka vårt bidrag till de internationella hjälpaktionerna.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Jag har äran att till Eder, Herr Republikens President, framföra riksdagens aktningsfulla hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 26. päivänä 1962
presidentti Kekkonen – puhemies Kleemola

Riksdagens öppnande den 26 februari 1962
president Kekkonen – talman Kleemola

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Sen jälkeen kun vuonna 1958 valittu eduskunta hajoitettiin Tasavallan Presidentin viime marraskuun 14 päivänä tekemällä päätöksellä, ryhtyy laillisessa järjestyksessä valittu uusi eduskunta suorittamaan valtiosäännön mukaista tehtäväänsä Suomen kansan edustajana.
Kuluvan vuoden aikana toimeenpannuissa kaksissa yleisissä vaaleissa ovat
kansalaiset osoittaneet kiitettävää valppautta, ja osanotto vaaleihin on ollut runsaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Se on rohkaiseva todistus suomalaisen
kansanvallan elinvoimasta.
Kun eduskuntauudistus vuonna 1906 toteutettiin, oli pyrkimyksenä saada eduskunta, joka mahdollisimman uskollisesti kuvastaisi kansan keskuudessa esiintyviä mielipiteitä. Siinä tarkoituksessa omaksuttiin suhteellinen vaalitapa ja verraten suuret vaalipiirit. Tämä ratkaisu johti monipuoluesysteemiin.
Kansanedustuslaitoksen tehtävänä parlamentarismin omaksuneissa maissa on
myös määrätä hallituksesta ja hallituspolitiikasta, huolehtia lujasta hallitusvallasta, kuten asia on usein ilmaistu. Niin hyvin omat kuin ulkomaiden kokemukset osoittavat, että monipuoluesysteemiä suosiva vaalijärjestelmä ja ns. luja hallitusvalta yleensä sopivat huonosti yhteen. Eräissä usean puolueen maissa on
vaalilainsäädäntöä uudistettu keinotekoisin järjestelyin hallitusvallan vahvistamiseksi, mutta yritykset ovat miltei yhtä monesti epäonnistuneet. Meidän oloissamme ei ilmeisesti ole muuta keinoa pitkäikäisten hallitusten aikaansaamiseksi kuin parempi yhteistoiminta eduskuntaryhmien kesken. Olisi päästävä siihen, että sama hallitus hoitaisi maan asioita koko eduskuntavaalien välisen ajan.
Paitsi eduskuntaenemmistöä ja yhteisesti sovittua hallitusohjelmaa se edellyttää
varmuutta toimintamahdollisuuksista maan ulkopoliittisten suhteiden kitkattomaksi hoitamiseksi.
Eduskunta aloittaa työnsä ajankohtana, jolle antaa leimansa kireä tilanne
kansainvälisessä politiikassa ja jatkuva noususuhdanne oman maamme talouselämässä. Ehkä hyvinkin läheinen tulevaisuus osoittaa, onko se hiljaisuus suurten maailmanpoliittisten kysymysten osalta, mikä on voitu panna merkille, vain
tilapäistä luonnetta vai onko se alkua kansainvälisten olojen pysyvälle paranemiselle. Talouselämässämme vallitsee myös tietynlainen odotuksen kausi. Se
pitäisi käyttää varustautumista varten mahdollisten vaikeuksien varalle. Tämä
riippuu tärkeältä osalta eduskunnasta.
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Suurta tyytyväisyyttä tuntien voimme todeta, että Suomen suhteet ulkomaihin ovat hyvät. Suomen ja Neuvostoliiton välille on vuosien määrätietoisella
työllä syntynyt keskinäiseen arvonantoon ja ymmärtämykseen perustuva luottamus, jonka toivomme jatkuvasti säilyvän. Suhteemme läntiseen naapurimaahamme Ruotsiin on läheinen ja hyvä. Samoin ovat suhteemme toisiin pohjoismaihin jatkuneet häiriintymättä.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan vastuullista työtään maan ja
kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1962 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Sedan den år 1958 valda riksdagen genom Republikens Presidents beslut av den
14 senaste november upplöstes, inleder den i laga ordning valda nya riksdagen
nu sin författningsenliga verksamhet såsom företrädare för Finlands folk.
Vid de två allmänna val, som har förrättats innevarande år, har medborgarna visat en berömvärd vakenhet, och valdeltagandet har varit större än någonsin
förut. Det är ett uppmuntrande bevis för livskraften hos vår demokrati.
Då representationsformen år 1906 genomfördes, var meningen att lantdagen
så troget som möjligt skulle återspegla de åsikter som förefanns inom folket. I
detta syfte infördes proportionellt valsätt och relativt stora valkretsar. Denna
lösning ledde till ett mångpartisystem. Folkrepresentationens uppgift i de länder, som bekänner sig till det parlamentariska systemet, är även att bestämma
om regeringen och regeringspolitiken, att dra försorg om ”en stark regeringsmakt”, såsom saken ofta uttrycks. Såväl våra egna som utländska erfarenheter
visar, att ett valsystem, som gynnar ett mångpartisystem, och en s.k. stark rege-ringsmakt i allmänhet dåligt låter sig anpassas till varandra. I vissa ﬂerpartiländer har vallagstiftningen på ett konstgjort sätt reformerats för att stärka regeringsmakten, men försöken har nästan lika ofta misslyckats.
I våra förhållanden föreﬁnnes uppenbarligen inte några andra medel att få
till stånd långlivade regeringar än ett bättre samarbete mellan riksdagsgrupperna. Vi borde nå därhän, att samma regering skulle handha landets angelägenheter under hela perioden mellan riksdagsvalen. Detta förutsätter förutom riksdagsmajoritet och ett gemensamt, överenskommet regeringsprogram, också säkerhet beträffande möjligheterna för en friktionsfri skötsel av landets utrikespolitiska relationer.
Riksdagen inleder sitt arbete vid en tidpunkt, som utmärks av ett spänt läge
i den internationella politiken och en fortsatt högkonjunktur i vårt lands ekonomiska liv. Kanske till och med inom en mycket kort tid kommer det att visa sig,
huruvida den tystnad kring de stora världspolitiska frågorna, som man har kunnat lägga märke till, är av övergående natur eller om den innebär en början till
en varaktig förbättring av de internationella relationerna. Också inom vårt ekonomiska liv råder en period, som präglas av en viss väntan. Den borde utnyttjas så, att vi bereder oss inför eventuella svårigheter. Detta är i hög grad beroende av riksdagen.
Med stor tillfredsställelse kan vi konstatera, att Finlands förhållanden till de
utländska makterna är goda. Mellan Finland och Sovjetunionen har genom ett
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målmedvetet arbete under åratal uppnåtts ett förtroende, som grundar sig på
ömsesidig högaktning och förståelse, och vi hoppas att detta tillstånd skall bestå. Våra relationer till vårt västra grannland Sverige är intima och goda. Likaså
har vårt förhållande till de övriga nordiska länderna fortgått utan störningar.
Jag hälsar riksdagen välkommen för att fullgöra sitt ansvarsfulla arbete till
fromma för land och folk och förklarar 1962 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kleemola lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunta on kokoontunut uusille valtiopäiville poikkeuksellisten vaalien jälkeen. Viime vaalit eivät olleet poikkeukselliset vain siksi, että ne suoritettiin epätavalliseen aikaan, vaan myös siksi, että Suomen kansa osallistui näihin vaaleihin vilkkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämän eduskunnan pitäisi siis ilmentää hyvin kansamme mielipiteitä.
Uuden eduskunnan henkilökuva on muuttunut. Kokonaista 61 uutta kansanedustajaa on nyt kokoontuneessa eduskunnassa, heistä tosin 16 ennen eduskunnassa mukana olleita. Poliittisissa voimasuhteissa on myös tapahtunut muutos.
Voi olla, että nämä muutokset näkyvät jossain määrin eduskunnan ratkaisuissa,
mutta olen vakuuttunut siitä, että tämäkin eduskunta tekee tehokasta työtä maan
vähäosaisten nostamiseksi ja kaikkien tämän maan kansalaisten elämän edellytysten parantamiseksi.
Puheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti, korostitte pitkäaikaisten hallitusten merkitystä ja niiden muodostamisessa eri eduskuntaryhmien entistä parempaa yhteistyötä. Hallituskysymyksen ratkaisu on varmasti uuden eduskunnan ensimmäinen vaikea kysymys, voidaanpa sitä pitää sen kypsyyskokeena.
Suomalaisten on erittäin vaikea käytännöllisessä poliittisessa elämässä toteuttaa
kaikkien oikeaksi tunnustamaa periaatetta: pitää esillä päivän ratkaisuissa niitä
suuria periaatekysymyksiä, mitkä meitä kaikkia yhdistävät, ja jättää taka-alalle ne, mitkä meitä erottavat. Tämän vuoden molemmat vaalit ovat tuoneet esille
erään tällaisen kansamme elämän kannalta keskeisen kysymyksen, joka on meitä yhdistänyt, Teidän ulkopolitiikkanne, Herra Tasavallan Presidentti. Sille on
Suomen kansa vaaleissa antanut tunnustuksensa ja tukensa. Siitä on tullut Suomen kansan ulkopolitiikka.
Det är för ﬁnnarna synnerligen svårt att i det praktiska politiska livet förverkliga den av alla erkända principen att i dagens avgöranden ha för ögonen de stora
principfrågor som förenar oss alla och i bakgrunden lämna dem som skiljer oss
åt. De båda valen detta år har fört fram en för vårt folks liv central fråga, som
har förenat oss, Eder utrikespolitik, Herr Republikens President. Finlands folk
har i valen givit den sitt erkännande och sitt stöd.
Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, johdonmukainen ja määrätietoinen
työnne on luonut Suomen ja Neuvostoliiton kesken arvonantoon ja ymmärtämykseen perustuvan luottamuksen, kuten puheessanne näistä suhteista sanoitte. Samalla suhteemme pohjoismaihin ovat läheiset ja muihinkin maihin hyvät.
Kun näin on, on asemamme rauhattomassa maailmassa niin vahva kuin vain
pienen kansan ja maan asema tänä päivänä voi olla.
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Viime eduskunnan työkauteen sisältyi sodanjälkeisten vuosien pahin alityöllisyyskausi ja aika, jolla oli selvät ylityöllisyyden merkit. Vuosina 1960 ja 1961
on ollut Suomen kansalla työtä runsaasti. Se ja korkea vienti ovat nostaneet kansan ja kansalaisten tuloja. Eduskunnan on edelleen kiinteästi pyrittävä myös
omalla työllään luomaan pysyviä työtilaisuuksia ja saamaan nopeasti maamme
raaka-ainelähteet kansantaloutemme palvelukseen. Tässä työssä myös tarvitaan
voimakasta, pitkäaikaista hallitusta.
Esitän Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan tervehdyksen ja syvän kunnioituksen vakuutuksen.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Kleemola, som på ﬁnska
yttrade:
Ärade Herr Republikens President!
Efter exceptionella val har en ny riksdag sammankommit. De senaste valen var
exceptionella inte blott därför att de förrättades vid en ovanlig tidpunkt, utan
också därför att Finlands folks deltagande i dessa val var livligare än vad det
varit någonsin förut. Denna riksdag borde således väl ge uttryck åt vårt folks
opinioner. Den nya riksdagens personbild har förändrats. Det ﬁnns hela 61 nya
folkrepresentanter i den nu samlade riksdagen; av dessa har visserligen 16 varit
med i riksdagen tidigare.
I de politiska maktförhållandena har även en ändring inträtt. Det kan så vara, att dessa ändringar i någon mån kommer att synas i riksdagens avgöranden,
men jag är förvissad om att även denna riksdag skall utföra ett effektivt arbete
för att höja de mindre bemedlades ställning och förbättra livsbetingelserna för
alla medborgare i detta land.
I Edert tal, Herr Republikens President, betonade Ni betydelsen av långvariga regeringar och ett bättre samarbete än tidigare mellan riksdagsgrupperna vid
regeringsbildningarna.
Regeringsfrågans lösning är säkert den nya riksdagens första svåra uppgift
och kan betraktas som dess mogenhetsprov.

Talmannen fortsatte med följande ord på ﬁnska och svenska:
Det är för ﬁnnarna synnerligen svårt att i det praktiska politiska livet förverkliga den av alla erkända principen att i dagens avgöranden ha för ögonen de stora
principfrågor som förenar oss alla och i bakgrunden lämna dem som skiljer oss
åt. De båda valen detta år har fört fram en för vårt folks liv central fråga, som
har förenat oss, Eder utrikespolitik, Herr Republikens President. Finlands folk
har i valen givit den sitt erkännande och sitt stöd.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Den utrikespolitik Ni, Herr Republikens President, fört, har blivit Finlands folks
utrikespolitik.
Edert följdriktiga och målmedvetna arbete har skapat ett på aktning och förståelse grundat förtroende mellan Finland och Sovjetunionen, såsom Ni i Edert
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tal sade om dessa förbindelser. Samtidigt är våra relationer till de nordiska länderna intima och till andra länder goda. Då så är, är Finlands ställning i vår oroliga värld så stark som ett litet folks och lands ställning i dag kan vara.
Med senaste valperiod sammanföll de efterkrigstida årens värsta arbetslöshetsperiod och likaså en annan tid, då tydliga tecken på ett rikligt arbetsutbud
yppade sig. Åren 1960 och 1961 hade Finlands folk gott om arbete. Detta faktum och den stora exporten har höjt vårt folks och våra medborgares inkomster.
Riksdagen bör alltjämt energiskt sträva till att genom sin egen verksamhet skapa bestående arbetstillfällen och snabbt ställa vårt lands råvarukällor i folkhushållningens tjänst. I detta arbete behövs en kraftfull, långvarig regering.
Jag frambär till Eder, Herr Republikens President, riksdagens hälsning och
försäkran om dess djupa vördnad.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1963
presidentti Kekkonen – puhemies Kleemola

Riksdagens öppnande den 2 februari 1963
president Kekkonen – talman Kleemola

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1963 valtiopäiville, joiden aikana
eduskuntaa odottavat tärkeät ja vastuulliset tehtävät.
Päättyneiden valtiopäivien aikana muodostettu ulko- ja sisäpoliittiset toimintaedellytykset omaava enemmistöhallitus on voinut yhteistyössä eduskunnan
kanssa vaikuttaa yleisesti ottaen rauhoittavasti maan oloihin. On toivottavaa,
että enemmistöhallitusyhteistyötä ylläpidetään maan edun nimessä ja että sen
tielle ei koota poliittisten puolueiden eikä ulkoparlamentillisten painostusryhmien toimesta sen jatkumista vaarantavia esteitä.
Useita vuosia hyvänä ja erinomaisena jatkunut taloudellinen nousu on voimassaan hidastunut ja taloutemme eräillä aloilla on ilmennyt ja ilmenee tasapainottomuutta. Ulkomainen maksutase on vakavasti huonontunut. Vientimarkkinoilla ilmenee heikentymisen oireita sekä vientimäärien että eräiden vientihintojen osalta. Julkisiin työllisyystöihin joudutaan kuluvana talvikautena sijoittamaan monia tuhansia ihmisiä enemmän kuin useana edellisenä talvikautena. Maataloutta kohtasi viime syksynä pahin kato moneen kymmeneen vuoteen,
maatalousväestö on kärsinyt suuria tulonmenetyksiä ja tämä vaikuttaa hiljentävästi muuhunkin taloudelliseen toimintaan.
Kaikki mainitut tekijät ovat aikaansaaneet sen, että huolimatta valtiontalouden vahvistamiseksi viime vuonna suoritetuista tulojen lisäämistä ja menojen
supistamista tarkoittavista toimenpiteistä sekä hallituksen ja eduskunnan hyvässä yhteisymmärryksessä valmistamasta vuoden 1963 valtion tulo- ja menoarviosta valtiontalous on selvästi ylirasitettu. Edellisten hyvien vuosien aikana
ja silloisten taloudellisten näkymien valossa päätettiin monia uudistuksia. Niistä
aiheutuu automaattisesti valtion menojen nousua nyt, kun tulojen kasvu toisaalta hidastuu. Tälläiseen tilanteeseen olisi hyvinä aikoina ollut varauduttava, mutta niin ei tapahtunut. Tästä syystä valtion menot kuluvana vuonna tulevat olemaan suuremmat kuin tulot, varsinkin jos lisäksi otetaan huomioon ilmaantuneet uudet ja odottamattomat velvoitukset. Hallitus ja eduskunta joutuvat tekemään päätöksiä valtiontalouden hoitamiseksi näissä muuttuneissa oloissa. Valtiontalous on kyllä hoidettavissa, kun otetaan periaatteeksi, että turvatummassa
asemassa olevat kansalaiset tinkivät vaatimuksistaan ja tekevät uhrauksia niiden
kansalaisten aseman huojentamiseksi, joita kato tai työttömyys on kohdannut.
Kun nykyään ei ole erityistä lainsäädäntöä, joka pakottaisi suhdannevaraus- 306 -
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ten tekemiseen hyvänä aikana ja muutenkin suunnitelmalliseen pitkäjänteisyyteen, hallitus valmistelee esityksiä tässä suhteessa tarpeelliseksi lainsäädännöksi.
Samanaikaisesti taloutemme kantokyvyn heikkenemisen kanssa ilmenee
palkkarintamalla huolestumista herättävää liikehtimistä. Vaikka elävässä vapaassa yhteiskunnassa arvatenkin aina on oikeutettua tarvetta palkkajärjestelyille, on meidän oloissamme nykyisenä ajankohtana otettava huomioon edellä
kuvattu yleistaloudellinen tilanne ja valtiontalouden tila, kadon aiheuttama toimeentulon heikkeneminen maaseudulla sekä se seikka, että virkamiespalkkoja
on viime aikoina erikoisratkaisuilla huomattavastikin parannettu. Ei voi välttyä
vaikutelmalta, kun tarkastelee monien työriitaisuuksien erikoista luonnetta, että
yhteiskunta yritetään pakottaa alistumaan lähinnä poltetun maan taktiikalla.
Hallitus pitää nykyhetkellä keskeisenä tehtävänään sitä, että hinta- ja palkkaolomme saadaan vakaantumaan ja valtiontalous vahvistumaan sekä siten parannetaan edellytyksiä tuotantoa ja työllisyyttä vallitsevissa heikentyneissä suhdanteissa tukevalle ja elvyttävälle talouspolitiikalle.
Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1963 valtiopäivät
avatuiksi.
Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar 1963 års riksdag välkommen till de viktiga och ansvarsfulla värv,
som väntar den.
Den majoritetsregering, som bildades under föregående riksdag och som äger
utrikes- och inrikespolitiska verksamhetsförutsättningar, har i samarbete med
riksdagen ur allmän synpunkt kunnat genomföra en avspänning i landets förhållanden. Det är önskvärt, att samarbetet inom majoritetsregeringen, landet till
fördel, upprätthålls och att i dess väg varken på åtgärd av de politiska partierna
eller utomparlamentariska påtryckningsgrupper ställs sådana hinder, som äventyrar detta samarbete.
Det under ﬂere år goda, t.o.m. utomordentliga ekonomiska uppsvinget har
dämpats och på ﬂere områden av vår ekonomi har det förekommit och förekommer en bristande balans. Vår utländska betalningsbalans har försämrats på ett
sätt, som kan betecknas som bekymmersamt. I fråga om exportmarknaderna
kan vi notera en vikande konjunktur både i fråga om exportvolymen och i fråga om vissa exportpris. Vi nödgas under denna vintersäsong i offentliga sysselsättningsarbeten placera många tusentals människor mera än föregående vinterperiod. Lantbruket drabbades senaste höst av en missväxt, som var större än på
ﬂere årtionden, varför lantbruksbefolkningen har nödgats notera stora inkomstbortfall, vilket också inverkar retarderande på den övriga ekonomiska aktiviteten.
Alla dessa faktorer har lett till, att statshushållningen alltjämt är ytterst ansträngd, trots att regeringen och riksdagen senaste år i gott samförstånd och för
att förstärka den vidtog åtgärder i syfte att öka inkomsterna och minska utgifterna. Under de föregående goda åren och i ljuset av dåvarande ekonomiska per- 307 -
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spektiv fattades beslut om många goda och nyttiga reformer. Dessa leder automatiskt till utgiftsstegringar nu, då inkomsterna å andra sidan sinar. Vi borde under de goda tiderna på förhand ha tryggat oss för dagens situation, men så
skedde inte. Av denna orsak kommer statens utgifter under innevarande år att
vara större än inkomsterna, speciellt om man dessutom beaktar de nya och oväntade förpliktelser, som bör ägnas uppmärksamhet. Regeringen och riksdagen
nödgas fatta beslut om hur statshushållningen skall handhas i dessa förändrade
förhållanden. Statens ekonomi kan dock skötas, om man följer den principen, att
medborgare i mera tryggad ställning avstår från sina krav och uppoffrar sig för
att lätta läget för de medborgare, som drabbats av missväxt eller arbetslöshet.
Då det numera inte ﬁnns någon särskild lagstiftning, som skulle göra konjunkturreserveringar under goda tider obligatoriska eller överhuvud förutsätta en planering på lång sikt, förbereder regeringen propositioner, som avser en i
dessa hänseenden erforderlig lagstiftning.
Samtidigt som vår ekonomiska bärkraft håller på att försvagas förekommer
på lönefronten en aktivitet, som är ägnad att väcka bekymmer. Även om det i ett
levande och fritt samhälle alltid torde ﬁnnas ett berättigat behov för löneregleringar, måste vi i våra förhållanden och vid nuvarande tidpunkt beakta den nyss
antydda allmänna ekonomiska situationen och statshushållningens läge, de på
grund av missväxten minskade inkomsterna på landsbygden ävensom den omständigheten, att tjänstemannalönerna under senaste tid genom särskilda beslut
betydligt har förbättrats. Man kan inte, då man granskar de olika arbetstvisternas speciella art, undgå den reﬂexionen, att det görs försök att tvinga samhället
på knä genom något, som kunde kallas den brända jordens taktik.
Regeringen anser vid innevarande tidpunkt det vara en central uppgift, att
pris- och löneförhållandena skall kunna stabiliseras och statshushållningen stärkas och att därigenom förutsättningarna förbättras för att en stödjande och stimulerande ekonomisk politik skall kunna följas i en tid av vikande konjunkturer inom produktionen och sysselsättningen.
I det jag önskar framgång för riksdagen i dess arbete förklarar jag 1963 års
riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kleemola lausuen:
Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!
Monet vaativat ja suuritöiset tehtävät odottavat niitä valtiopäiviä, jotka Te, Herra
Tasavallan Presidentti, juuri julistitte avatuiksi. Eduskunnan valiokunnissa on yli
1 000 asiaa käsiteltävänä. Kun, kuten mainitsitte puheessanne, muiden lainsäädäntötehtävien lisäksi useat valtiontalouden tasapainottamiseen liittyvät kysymykset ovat parhaillaan hallituksen valmisteltavana, on täysin selvää, että meiltä vaaditaan tunnollista ja uutteraa työtä, jotta voisimme täyttää Suomen kansan
meille uskoman vastuunalaisen tehtävän.
Eduskunta varmaan on, Herra Tasavallan Presidentti, yhtä mieltä kanssanne siitä, että me tänä päivänä taas, kuten niin monesti ennenkin, tarvitsemme
enemmistöhallituksen kokoavaa ja rauhoittavaa työtä ja että ulkoparlamentaariset voimat eivät tätä työtä painostaisi. Tämän talven politiikka ja eduskuntatyö
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vaativat itsehillintää poliittisilta puolueilta, taloudellisilta etujärjestöiltä ja myös
meiltä kansanedustajilta. Taloudellisen nousun pysähtyminen, laajaa aluetta
kohdannut kato ja työllisyyden heikkeneminen saavat meidät kansanedustajat
myös vakavasti nämä seikat ottamaan huomioon ratkaisuissamme.
Ihmisten on yleensä vaikea tinkiä siitä, mitä he ovat saavuttaneet. Mutta Teidän toiveenne, Herra Tasavallan Presidentti, siitä että turvatussa asemassa oleva
ihminen tukee työtöntä ja kadon kohtaamaa kanssaveljeään, on niin oikeudenmukainen, että siihen työhön pitäisi jokaisen olla valmis. Minä uskon myös, että eduskunnassa taloudellisista vaikeuksista huolimatta näillä valtiopäivillä sairausvakuutuslaki tulee hyväksytyksi. Tämä lisää huomattavasti terveytensä menettäneiden kansalaisten turvaa.
Suomen kansan edustajat aloittavat työnsä näillä valtiopäivillä suuren vastuunsa tuntien. Me tiedämme, että meidän tehtävämme on sellaisen oikeudenmukaisen politiikan toteuttaminen, joka varmistaa kaikkien kansalaisten toimeentulon, ja sellaisen ulkopolitiikan tukeminen, jota Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette johtanut.
Representanterna för Finlands folk inleder sitt arbete vid denna riksdag i
känslan av sitt stora ansvar. Vi vet, att vår uppgift är att förverkliga en sådan
rättvis politik som tryggar alla medborgares utkomst och att stödja en sådan utrikespolitik som Ni, Herr Republikens President, har lett.
Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
tervehdys.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kleemola, som
yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Många krävande och arbetsdigra uppgifter väntar denna riksdag, som Ni, Herr
Republikens President, just förklarat öppnad. I riksdagens utskott ligger över tusen ärenden för behandling. Då, såsom Ni nämnde i Edert tal, utöver övriga lagstiftningsuppgifter ﬂere frågor, som hänför sig till strävandena att få statshushållningen i balans, för närvarande är under beredning i regeringen, är det fullt
klart, att det krävs ett samvetsgrant och träget arbete av oss, om vi vill fylla det
värv Finlands folk anförtrott oss.
Säkert är riksdagen, Herr Republikens President, ense med Eder om att vi
i dag åter, som så mången gång förr, behöver en majoritetsregerings samlande och utjämnande arbete och om att utomparlamentariska krafter icke måttte öva påtryckning på detta arbete. Politiken och riksdagsarbetet denna vinter
kräver självbehärskning av de politiska partierna, de ekonomiska intresseorganisationerna och av oss riksdagsmän. Stagnationen i den ekonomiska tillväxten,
den missväxt som drabbat ett vidsträckt område och det försvagade sysselsättningsläget är ägnade att få oss riksdagsmän att allvarligt taga dessa omständigheter i beaktande.
Människorna har i allmänhet svårt att avstå från vad de en gång förvärvat.
Men Eder förhoppning, Herr Republikens President, att den som har en tryggad
ställning bör hjälpa sina arbetslösa och av missväxt drabbade medmänniskor, är
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så behjärtansvärd, att envar borde kunna vara redo till ett sådant arbete. Jag tror
också, att vid denna riksdag alla ekonomiska svårigheter till trots, sjukförsäkringslagen skall antagas. Detta kommer märkbart att öka trygghetskänslan för
de medborgare som förlorat sin hälsa.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska och svenska:
Representanterna för Finlands folk inleder sitt arbete vid denna riksdag i känslan
av sitt stora ansvar. Vi vet, att vår uppgift är att förverkliga en sådan rättvis politik som tryggar alla medborgares utkomst och att stödja en sådan utrikespolitik
som Ni, Herr Republikens President, har lett.
Jag har äran att till Eder, Herr Republikens President, frambära riksdagens
hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1964
presidentti Kekkonen – puhemies Kleemola

Riksdagens öppnande den 4 februari 1964
president Kekkonen – talman Kleemola

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1964 valtiopäiville, joiden aikana
eduskuntaa odottavat tärkeät tehtävät.
Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio tasapainotettiin säätämällä laki valtiolle vuodelta 1964 suoritettavasta lisäverosta. Täten luotiin mahdollisuudet valtiontalouden saattamiselle jälleen vakaalle pohjalle. Lopullisen tasapainon saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä aikaa ja ponnistuksia. Vaikka viime vuonna
jo toteutettiin eräitä verojen ja maksujen korotuksia sekä valtion pitkäaikaista
lainanottoa tehostettiin, kassamenot olivat alustavien laskelmien mukaan noin
240 milj. markkaa tuloja suuremmat. Tämä alijäämä jouduttiin rahoittamaan
ottamalla lyhytaikaista ja aivan tilapäistäkin luottoa. Näistä luotoista on suurin osa maksettava takaisin tämä vuoden alkupuolella. Työllisyyden ylläpitäminen viimevuotista vaikeammissa olosuhteissa vaatii myös talvikauden aikana runsaasti varoja. Toisaalta yleisen tulotason noususta ja verotuksen lisäämisestä johtuva valtion tulojen kasvu alkaa varsinaisesti tuntua vasta keväästä alkaen. Valtiontalous tulee täten olemaan etenkin ensimmäisen vuosipuoliskon
ajan erittäin rasitettuna. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on näin ollen pyrittävä aikaansaamaan menojen säästöjä ja lykkäyksiä kaikissa niissä kohdissa, joissa se on mahdollista vaarantamatta valtion lakisääteisten tehtävien suorittamista. Myös lainanottoa on tehostettava ja etenkin pyrittävä lyhytaikaisten luottojen uudistamiseen. Mikäli valtion menojen kasvua mahdollisimman tiukasti rajoitetaan ja mikäli taloutemme yleinen kehitys muodostuu ainakin niin suotuisaksi kuin nyt arvioidaan, valtiontalous voitaneen vuoden loppuun mennessä
saattaa siinä määrin tasapainoon, että vuoden 1965 tulo- ja menoarvio päästään
laatimaan säännöllisissä olosuhteissa. Tämän päämäärän saavuttamiseksi pitäisi tiukan ja tarkan taloudenpidon olla tänä vuonna niin eduskunnan kuin hallituksenkin ohjenuorana.
Tyydytyksellä on todettava, että yleiset palkkaneuvottelut tänä vuonna ovat
johtaneet myönteisiin tuloksiin ja että on voitu sopia kahden vuoden palkkajärjestelystä, joka antaa vankemman pohjan elinkeinoelämälle.
Sisäpoliittinen tilanne, erityisesti valtiontalouden alalla, on johtanut virkamieshallituksen asettamiseen. Toimitusministeristö on parlamentaarisesti hallitussa valtiossa poikkeuksenomainen ilmiö. Onkin toivottavaa, että eduskuntaryhmien välillä voidaan luoda yhteistyön edellytykset mahdollisimman laajo- 311 -
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ja yhteiskuntapiirejä edustavan, ulko- ja sisäpoliittisesti toimintakykyisen parlamentaarisen hallituksen muodostamiseksi.
Hallituksen piirissä ja eri ministeriöissä on valmisteltavana joukko lakiesityksiä valtiopäiville annettavaksi. Valtio-oikeudellisesti tärkein niistä on esitys asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain
muuttamisesta, jolla valtiovallan tehtävien lisääntymisen takia päätösvalta pyritään siirtämään määrätyissä hallitus- ja hallintoasioissa valtioneuvoston yleisistunnolta ministeriöille ja niiden virkamiehille. Kuluvan vuoden alkupuolella tullaan eduskunnalle antamaan EF[T]A:n ministeritason kokouksessa tehtyjä päätöksiä vastaavia esityksiä, niistä tärkeimpänä tullialennusaikataulujen
muutoksia koskeva esitys ja siihen liittyvä Suomen ja Neuvostoliiton tullisopimusta koskeva esitys. Keskustelua aiheuttaneen elokuvien tarkastusta koskevan
lainsäädännön uudistamisesta on tarkoitus antaa esitys piakkoin. Tärkeän kokonaisuudistuksen sosiaalisella alalla muodostaa esitys alkoholilaiksi. Eduskunnan hyväksymän toivomusponnen mukaisesti annetaan tämän vuoden kuluessa esitys koulujärjestelmämme yleisperusteista. Maataloudelle tärkeitä esityksiä ovat ehdotukset metsänparannuslaiksi, yksityismetsälaiksi ja laiksi hajaniittyjen järjestelystä Pohjois-Suomessa. Esitys pysyväiseksi metsäpalkkalaiksi tullaan myös antamaan eduskunnalle. Viime vuoden valtiopäivillä kokonaisuudessaan uudistetun, mutta ainoastaan yksivuotiseksi hyväksytyn liikevaihtoverolain muuttamisesta pysyväiseksi annetaan esitys kuluvana vuonna.
Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1964 valtiopäivät
avatuiksi.
Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar 1964 års riksdag välkommen till de viktiga värv, som väntar den.
Innevarande års inkomst- och utgiftsstat balanserades genom lagen om tillläggsskatt till staten under år 1964. Härigenom skapades möjligheter att lägga en
fast grund för statshushållningen. Det kommer dock att krävas tid och ansträngningar för att uppnå en slutlig balans. Ehuru redan senaste år en del skatter
och avgifter höjdes och statens långsiktiga upplåning effektiverades, var kassautgifterna enligt preliminära beräkningar cirka 240 miljoner mark större än inkomsterna. Detta underskott kunde täckas endast genom att kortfristig och även
helt tillfällig kredit måste upptas. Av dessa lån bör den största delen återbetalas
under den förra delen av innevarande år. Upprätthållandet av sysselsättningen i
förhållanden, som är svårare än senaste år, kräver också ansenliga medel under
vintersäsongen. Å andra sidan kommer den stegring av statsinkomsterna, som
betingas av höjningen i den allmänna inkomstnivån och den ökade beskattningen, att nå sin egentliga effekt först från och med våren. Statshushållningen kommer därför särskilt under det första halvåret att vara synnerligen ansträngd. För
att upprätthålla statens betalningsberedskap måste därför utgiftsinbesparingar
och uppskov tillgripas i alla de fall, i vilka det blott är möjligt utan att äventyra,
att statens på lag grundade uppgifter fullgörs. Också kredittagningen måste effektiveras och särskilt måste försök göras att omsätta de kortvariga krediterna.
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Om statens utgiftsstegringar så strängt som möjligt inskränks och om den allmänna utvecklingen inom vårt ekonomiska liv blir åtminstone så pass gynnsam,
som nu beräknas, torde statshushållningen i slutet av året kunna bringas i en sådan jämvikt, att inkomst- och utgiftsstaten för år 1965 kan uppgöras i normala
förhållanden. För att detta mål skall uppnås borde en sträng och knapp hushållning med statens medel detta år vara ett rättesnöre både för riksdagen och regeringen.
Med tillfredsställelse bör konstateras, att de allmänna löneförhandlingarna
detta år har lett till positiva resultat och att överenskommelse har kunnat nås om
en tvåårig lönereglering, som skapar en fastare grund för näringslivet.
Den inrikespolitiska situationen, särskilt på statshushållningens område, har
lett till att en tjänstemannaregering trätt till. En expeditionsministär utgör i en
parlamentariskt styrd stat en undantagsföreteelse. Det är därför att hoppas, att
mellan riksdagsgrupperna skall kunna skapas förutsättningar för en parlamentarisk regering, som representerar så vidsträckta samhällskretsar som möjligt
och som utrikes- och inrikespolitiskt är funktionsduglig.
Inom regeringen och de olika ministerierna bereds en del lagpropositioner,
som kommer att överlämnas till riksdagen. Viktigast av dem ur statsrättslig synpunkt är förslaget till ändring av lagen om ärendenas handläggning i statsrådet
och dess ministerier. Avsikten med detta förslag är att beslutanderätten i vissa
styrelse- och förvaltningsärenden på grund av de ökade statsuppgifterna överförs från statsrådets allmänna sammanträde till ministerierna och deras tjänstemän. Under förra delen av året kommer propositioner, som ansluter sig till beslut på EF[T]A:s ministermöte, att avlåtas, viktigast av dem ändringarna i tidtabellen för tullsänkningarna, och motsvarande proposition, som hänför sig till
tullavtalet mellan Finland och Sovjetunionen. Avsikten är att inom kort överlämna proposition med förslag till revision av den omdiskuterade lagstiftningen om ﬁlmgranskningen. En viktig totalrevision på det sociala området innebär
den proposition om ny alkohollag, som kommer att avlåtas. I enlighet med den
hemställningskläm, som riksdagen har godkänt, överlämnas under innevarande år lagförslag om de allmänna grunderna för vårt skolsystem. För lantbruket
viktiga propositioner är förslagen till skogsförbättringslag, lag om privata skogar och lag om reglering av den splittrade ängsmarken i norra Finland. Ett förslag till permanent lag om lönerna i skogsarbeten kommer också att avlåtas till
riksdagen. I avsikt att göra den under senaste års riksdag i sin helhet reviderade,
men endast för ett år godkända omsättningsskattelagen permanent, kommer en
proposition i saken att överlämnas under detta år.
I det jag önskar framgång för riksdagens arbete förklarar jag 1964 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kleemola lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Kiittäessäni eilen valittujen puhemiesten puolesta eduskuntaa saamastamme
luottamuksesta totesin, että eduskuntaa odottavat nyt avatuilla valtiopäivillä monet tärkeät lainsäädäntötehtävät. Siksi on tärkeää, että työmme alkaa heti täydel- 313 -
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lä teholla. Näin voimme tehdäkin, koska keskeneräisiä asioita on paljon ja monet
edellisille valtiopäiville annetut hallituksen esitykset ovat kokonaan eduskunnassa käsittelemättä ja hallitus lupaa antaa vielä uusia esityksiä, kuten Te, Herra
Tasavallan Presidentti, puheessanne mainitsitte.
Eduskunnan työssä oli vain muutaman päivän tauko siitä huolimatta, vaikka eduskunnan edellinen työkausi oli raskas. Työn paino ja vastuullisuus tuntuu
varmasti vieläkin monissa kansanedustajissa, varsinkin niissä, jotka joutuivat
syksyn vaikeissa ja monivaiheisissa neuvotteluissa edustamaan ryhmäänsä tai
valtiovarainvaliokunnan jäseninä kamppailemaan valtiontalouden tasapainottamiseksi.
Puheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti, korostitte tarkan ja pidättyvän taloudenpidon tärkeyttä. Kun me kansanedustajat muistamme, kuinka kovan työn takana uudet verolait ovat, ja muistamme pientä pistoa sydämissämme tuntien tämänhetkistä valtion kassatilannetta, uskon, Herra Presidentti, että
kehotuksenne tarkasta taloudenpidosta tapaa suuressa osassa eduskuntaa otollisen maaperän.
Alkanut vuosi näyttää muodostuvan työmarkkinoilla viime vuotta rauhallisemmaksi, niin että kansantalouttamme ja tuotantoelämää suuresti rasittavista
työtaisteluista voitaneen välttyä. Vaikuttaako rauhoittunut työmarkkinatilanne
rauhoittavasti myös poliittiseen elämäämme, sitä vielä tänä päivänä on vaikea
sanoa. Olkaa vakuuttunut siitä, Herra Tasavallan Presidentti, että virkamieshallituksesta ja sen pysyväisyydestä eduskunta- ja poliittisissa piireissä ainakin
keskustellaan. Voin täysin yhtyä, Herra Tasavallan Presidentti, toivomukseenne siitä, että eduskuntaryhmien välillä voidaan, kuten sanoitte, luoda yhteistyön
edellytykset mahdollisimman laajoja yhteiskuntapiirejä edustavan ulko- ja sisäpoliittisesti toimintakykyisen parlamentaarisen hallituksen muodostamiseksi.
Se on alkavien valtiopäivien aikana lainsäädäntötyön ohella eduskuntatyön keskeinen asia. Poliittisen elämämme rauhoittumista ja poliittisen yhteisymmärryksen lisääntymistä odottaa eduskunta itsekin.
Ni, Herr Republikens President, uttalade i Edert tal ett önskemål om att riksdagsgrupperna måtte ﬁnna varandra och bilda en parlamentarisk regering, som
skulle representera vida medborgarkretsar. Vid sidan av lagstiftningsarbetet är
detta enligt min uppfattning den centrala angelägenheten vid den riksdag som
nu inleder sitt arbete. Även riksdagen emotser, att vårt politiska liv går mot en
lugnare period.
Eduskunnalla on syytä näin uusien valtiopäivien alkaessa todeta maamme
hyvät suhteet kaikkiin maihin. Teidän johtamanne ulkopolitiikka, Herra Tasavallan Presidentti, on tuonut erinomaisia tuloksia ja lisännyt luottamusta maatamme kohtaan. Sen suojassa me voimme etsiä rauhassa ratkaisua sisäpoliittisiin ongelmiin. Vakavana ja vastuullisesta tehtävästään tietoisena aloittaa eduskunta vuoden 1964 valtiopäivät ja uskoo, että sen työ näillä valtiopäivillä koituu
tämän maan ja kansan hyväksi.
Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan
kunnioittava tervehdys.
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Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Kleemola, som
på ﬁnska yttrade:
Högt ärade Herr Republikens President.
Då jag å de i går valda talmännens vägnar tackade riksdagen för det förtroende
som skänkts oss, konstaterade jag, att många viktiga lagstiftningsuppgifter väntar riksdagen vid den nu öppnade sessionen. Därför är det av vikt, att vi genast
börjar arbeta för fullt. Och detta kan vi göra, eftersom det ﬁnns många icke slutbehandlade ärenden, och många av regeringens till föregående riksdag avlåtna
propositioner ännu är helt och hållet obehandlade och regeringen lovar överlämna ännu ﬂere propositioner.
Det blev blott några dagars uppehåll i riksdagens arbete, detta trots att den föregående sessionen var ansträngande. Mången riksdagsman känner säkert ännu
av arbetets tyngd och ansvar, särskilt de som kom att representera sin grupp under höstens svåra och skiftande överläggningar eller i egenskap av medlemmar i
statsutskottet ﬁck kämpa med att bringa statshushållningen i balans.
I Edert tal inpräglade Ni, Herr Republikens President, vikten av noggrann
och återhållsam ekonomi. Då vi riksdagsmän minns, vilket hårt arbete som ligger bakom de nya skattelagarna och erinrar oss, med ett litet stygn i våra hjärtan, hurudan kassasituationen är i detta nu, tror jag, Herr Republikens President,
att Eder uppmaning om en noggrann ekonomi skall falla i god jordmån i en stor
del av riksdagen.
Det nya året ser ut att bli lugnare än fjolåret på arbetsmarknaden, så att vi
bör kunna undgå de arbetsstrider, som i hög grad betungar vår samhällsekonomi och vårt produktionsliv. Om det lugnare läget på arbetsmarknaden även skall
verka lugnande på vårt politiska liv, det är svårt att säga i dag. Herr Republikens
President, var förvissad om att man i riksdags- och politiska kretsar åtminstone
kommer att dryfta tjänstemannaregeringen och dess bestånd. Jag kan helt förena mig med Herr Republikens President i Eder förhoppning om, ”att mellan
riksdagsgrupperna skall kunna skapas förutsättningar för en parlamentarisk regering, som representerar så vidsträckta samhällskretsar som möjligt och som
utrikes- och inrikespolitiskt är funktionsduglig.” Detta kommer att vid den stundande sessionen vara riksdagsarbetets centrala angelägenhet vid sidan om lagstiftningen. Lugn i vårt politiska liv och ökat politiskt samförstånd är något som
riksdagen själv väntar på.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska:
Ni, Herr President, uttalade i Edert tal ett önskemål om att riksdagsgrupperna
måtte ﬁnna varandra och bilda en parlamentarisk regering, som skulle representera vida medborgarkretsar. Vid sidan av lagstiftningsarbetet är detta enligt min
uppfattning den centrala angelägenheten vid den riksdag som nu inleder sitt arbete. Även riksdagen emotser, att vårt politiska liv går mot en lugnare period.
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Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Riksdagen har skäl att vid den nya sessionens början konstatera vårt lands goda
relationer till alla länder. Den av Eder förda utrikespolitiken, Herr Republikens
President, har medfört utomordentliga resultat och ökat förtroende för vårt land.
I dess skydd kan vi i lugn söka en lösning på våra inrikespolitiska problem.
Medvetna om vår allvarliga och ansvarsfulla uppgift inleder vi 1964 års riksdag och förväntar, att arbetet vid denna riksdag skall lända detta land och folk
till gagn.
Mottag, Herr Republikens President, riksdagens aktningsfulla försäkring.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 9. päivänä 1965
presidentti Kekkonen – puhemies Kleemola

Riksdagens öppnande den 9 februari 1965
president Kekkonen – talman Kleemola

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1965 valtiopäiville, jotka ovat viimeiset ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
Hallitus on suunnitellut eduskunnalle annettavaksi monia tärkeitä lakiesityksiä.
Valtiovarainministeriössä on suoritettu perusteellista tutkimusta valtion tuloja menoarvion rakenteen sekä koko valtiontalouden laskentatoimen uudistamisesta. Asteittain toteutettavan uudistuksen tulee hallitus panemaan vireille vuoden 1966 tulo- ja menoarvioesityksessä, jonka yhteydessä tehdään mahdolliseksi pitkäaikaisen budjetoinnin järkiperäinen aloittaminen.
Ammattikurssitoimintaa koskevan hallituksen esityksen tarkoituksena on
työvoiman valmentaminen tuotannollisen toiminnan nopean kehityksen aiheuttamiin työvoiman rakennemuutoksiin.
Maatalousväestölle tärkeitä ovat hallituksen esitykset tilojen osittamisen rajoittamisesta, metsälainsäädännön uudistamisesta sekä maatalouden hintatasosta.
Vuoden 1963 valtiopäiville on annettu hallituksen esitys laiksi eräiden virastojen ja laitosten siirtämisestä Helsingin kaupungista. Tämän esityksen käsittely
on vielä valiokunta-asteella. Kun rohkenen toivoa, että eduskunta hyväksyisi tämän lakiesityksen, haluan käsitykseni taustaksi esittää seuraavaa.
Kansantulomme tulee tänä vuonna olemaan noin 4 000 mk (noin 1 250 dollaria) henkeä kohden. Näin mitaten kuulumme parinkymmenen vauraimman
maan ryhmään. Ainakin pintapuolisesti tarkastellen asemamme näyttää siis
varsin tyydyttävältä.
Tämä suotuisa tulotaso on kuitenkin vain keskiarvo. Sen jakautuma kansamme jäsenten kesken on erittäin epätasainen. Jo niinkin karkea jako kuin maan
jako 16 suureen talousalueeseen paljastaa aivan hämmästyttäviä tulotasoeroja.
Jos merkitsemme tuota koko Suomen keskituloa sadalla, niin tulot henkeä kohden on Uudellamaalla merkittävä luvulla 157, mutta sen sijaan Pohjois-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla suhdeluvulla 65 ja Pohjois-Savossa ja Kainuussa suhdeluvulla 67. Uudenmaan tulotaso, sen vuoksi että läänissä on runsas neljännes
koko teollisuudestamme, veisi sen maailman valtioihin rinnastettuna neljännelle tai viidennelle tilalle.
Nämä valtavat tulotasoerot maassamme osoittavat syyn, miksi väestö siirtyy
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ns. rikkaille alueille. Vuoteen 1990 mennessä lisääntyy väestömme noin 600
000 hengellä. Yksin Uudenmaan talousalueella tapahtuva lisäys on muuttoliikkeen vuoksi 500 000 henkeä.
Hallituksen esitys virastojen hajasijoituksesta rakentuu sille ajatukselle, että sisämaahan on voitava luoda keskuksia, jotka muodostuvat tuottaviksi, tuloaluoviksi ja työnjakoa kehittäviksi ”siiliasemiksi”. Se edellyttää paitsi hallinnon
ja sivistyselämän desentralisoimista myös syrjäseutujen talouselämän vahvistamista. Jos tervettä yritystoimintaa kehitysalueillamme edistetään antamalla sille tukea, joka on luonteeltaan liikkeellepanevaa, ei tuki ole jatkuvasti välttämätöntä. Alueellisen kehityspolitiikan tarkoituksena on kansantalouden voimavarojen mahdollisimman täydellinen ja tehokas hyväksikäyttö. Sen tavoitteena on,
että suomalaisten elämä tässä maassa ei ole vain keskimäärin siedettävää, vaan
että tämä keskiarvokin jakaantuu siedettävästi suomalaisten kesken.
Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1965 valtiopäivät
avatuiksi.
Herr talman.
Representanter för Finlands folk.
Jag hälsar folkrepresentationen välkommen till 1965 års riksdag, som är den sista före följande riksdagsval.
Regeringen har förberett många viktiga propositioner, som kommer att avlåtas till riksdagen.
Inom ﬁnansministeriet har utförts en grundlig undersökning, som gäller en
reformering av inkomst- och utgiftsstatens struktur och av hela statshushållningens beräkningssätt. Denna reform, som skall genomföras gradvis, kommer
regeringen att påbörja i sin proposition om inkomst- och utgiftsstaten för år
1966, varvid också en rationell inledning av en budgetering på längre sikt kommer att möjliggöras.
Avsikten med den proposition om yrkeskursverksamheten, som regeringen
kommer att avlåta, är att utbilda arbetskraften i enlighet med de strukturförändringar, som produktionslivets snabba utveckling betingar.
För lantbruksbefolkningen viktiga är de regeringspropositioner, som kommer
att överlåtas om begränsning av lägenhetsstyckningar, om reformering av skogslagstiftningen samt om lantbrukets prisnivå.
Till 1963 års riksdag överlämnades regeringens proposition om vissa ämbetsverks och inrättningars förﬂyttning från Helsingfors stad. Behandlingen av propositionen är ännu på utskottsstadiet. Då jag djärvs hysa den förhoppningen, att
riksdagen skall godkänna lagförslaget, vill jag som en bakgrundsförklaring till
min åsikt anföra följande:
Vår nationalinkomst kommer detta år att utgöra cirka 4.000 mark (ungefär
1.250 dollar) per person. Mätt med denna måttstock tillhör vi den grupp som
omfattar de tjugo rikaste länderna. Åtminstone ytligt sett kan vårt läge alltså förefalla rätt tillfredsställande.
Denna gynnsamma inkomstsiffra är likväl blott ett medelvärde. Dess fördelning på olika medborgare inom vårt folk är mycket ojämn. Redan en så grov
indelning som landets uppdelning i 16 stora ekonomiska regioner avslöjar helt
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överraskande skillnader i inkomstnivån. Om vi betecknar denna medelinkomst
för hela Finland med talet etthundra, så kommer vi till, att inkomsterna per individ i Nyland måste betecknas med talet 157, men däremot i norra Karelen och
mellersta Österbotten med talet 65 och i norra Savolax och Kainuu med talet 67.
Inkomstnivån i Nyland skulle, därför att en dryg fjärdedel av vår industri ﬁnns
i detta län, ge oss en fjärde eller femte plats i jämförelse med världens övriga
stater.
Dessa väldiga olikheter i inkomstnivån utvisar, varför befolkningen ﬂyttar
till de så kallade rikare områdena. Fram till år 1990 kommer vår befolkning att
ökas med sexhundratusen personer. Enbart inom den ekonomiska region, som
omfattar Nyland, kommer folkökningen på grund av ﬂyttningsrörelsen att vara
femhundratusen personer.
Regeringens förslag om decentralisering av ämbetsverken bygger på den tanken, att det i inlandet skall kunna skapas centra, som skulle utgöra produktiva,
inkomstskapande, arbetsfördelningsfrämjande ”igelkottsställningar”. Detta förutsätter – förutom en decentralisering av förvaltningen och kulturlivet – också att den ekonomiska grunden i avlägset belägna trakter förstärks. Om en sund
företagarverksamhet inom våra utvecklingsområden befrämjas genom stödåtgärder, ägnade att skapa egna initiativ, kommer detta stöd inte att vara kontinuerligt nödvändigt. Avsikten med en territoriell utvecklingspolitik är att så fullständigt och effektivt som möjligt tillgodogöra sig resurserna inom vårt folkhushåll. Målsättningen är, att livet för medborgarna i detta land inte skall vara drägligt blott i medeltal, utan att detta medeltal också på ett drägligt sätt fördelar sig
mellan medborgarna.
I det jag önskar riksdagen framgång i dess arbete förklarar jag 1965 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Kleemola lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Tavallisesti muodostuvat vaalikauden viimeiset valtiopäivät erittäin vilkkaiksi.
Niitä sävyttävät monet asiat ja lähestyvien vaalien poliittiset ennakoinnit ja asetelmat. Tämä tosiasia ilmeni jo eilisissä ryhmäkokouksissa ja keskusteluissa ryhmien ulkopuolellakin. Vilkas keskustelu koskee kumminkin vain maamme sisä- ja talouspolitiikkaa. Sen ulkopuolelle jää Teidän, Herra Tasavallan Presidentti, johtama menestyksellinen ulkopolitiikka, Suomen puolueettomuuspolitiikka.
Sille antaa eduskunta tukensa niin suuressa määrässä, että sen ympärillä ei edes
synny keskustelua.
En valperiods sista riksdag har alltid haft talrika ärenden att behandla.
Stundande val stimulerar även i övrigt det politiska livet och den politiska debatten. Denna är likväl enbart inrikes- och ekonomiskpolitisk till sin natur. Utanför
debatten stannar den av Eder, Herr Republikens President, ledda utrikespolitiken, Finlands neutralitetspolitik. Den stöds av en enhällig riksdag.
Uskon, Herra Tasavallan Presidentti, että esittämänne ajatus virastojen hajakeskityksestä herättää eduskunnan mielenkiintoa. Kysymys maan eri alueiden tulotason tasaamisesta on ainakin kehitysalueiden kansanedustajien kannalta tärkeä, ja sen pitäisi olla myös tärkeä maan kokonaisuutta ajattelevien kansanedustajien kannalta.
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Eduskunnassa odotetaan suurella mielenkiinnolla sekä virastojen hajakeskitysratkaisuja että kehitysaluekomitean mietintöä. Tämän perusteella annetut
hallituksen esitykset varmaan vaikuttavat alhaisten tulotasoalueiden nousuun ja
myönteiseen kehitykseen niillä. Jos näissä ratkaisuissa onnistutaan, on astuttu
askel lähemmäksi oikeudenmukaisempaa ja tasapainotetumpaa suomalaista yhteiskuntaa, ja silloin, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, lausuitte, keskiarvokin jakaantuu siedettävästi suomalaisten kesken. Näiden valtiopäivien avauspuheenne keskeinen ajatus otetaan vastaan alhaisen tulotason alueella kiitollisuudella ja se saa siellä täyden tunnustuksen ja tuen.
Viime valtiopäivien päätöspuheessanne viittasitte, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan oman työn kannalta mielenkiintoiseen asiaan, ns. repliikkipuheenvuorojen käyttöön. Vaikka ei uskoisikaan niiden lyhentävän keskusteluihin käytettävää kokonaisaikaa, luulisi niiden lyhentävän pitkiä lausuntoja ja elävöittävän siten keskustelua. Jos tässä uudistuksessa saadaan myönteisiä kokemuksia, ehkä eduskunta uskaltautuu myös muihin uudistuksiin ja koko
eduskunnan työhön vaikuttavaan rationalisointiin. Eduskunta ei takertele tuloja menoarvion laadinnassa sekä lainsäädäntötyössä vain hallitusmuotomme vähemmistölle myöntämien suurten oikeuksien takia, vaan myös siitä syystä, ettei
hallitus esityksiä antaessaan eikä eduskuntakaan niitä käsitellessään ole kyennyt ajoittamaan oikealla tavalla eri asiaryhmien käsittelyä. Viittaan tässä edellisten valtiopäivien lopussa esittämääni ajatukseen verolainsäädännön keskittämisestä kevätkauteen, jotta syyskausi voitaisiin tähänastista suuremmassa määrässä omistaa valtiovarainvaliokunnassa yksistään tulo- ja menoarvion käsittelylle.
Ottakaa vastaan, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittava tervehdys!

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Kleemola, som på ﬁnska
yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Vanligen blir valperiodens sista riksdag synnerligen livlig. Den får sin färg av
de många ärendena och inställningen till de stundande valen och de politiska kannstöperierna med anledning av dem. Detta faktum framgick redan vid
gruppmötena i går och även av överläggningarna utanför grupperna. Den livliga diskussionen rör emellertid blott vårt lands inrikes- och ekonomiska politik.
Utanför den stannar den framgångsrika utrikespolitik som Ni, Herr Republikens
President, leder, Finlands neutralitetspolitik. Riksdagen skänker den sitt stöd i
så hög grad, att kring den icke uppstår ens någon diskussion.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska:
En valperiods sista riksdag har alltid haft talrika ärenden att behandla. Stundande
val stimulerar även i övrigt det politiska livet och den politiska debatten. Denna
är likväl enbart inrikes- och ekonomiskpolitisk till sin natur. Utanför debatten stannar den av Eder, Herr Republikens President, ledda utrikespolitiken,
Finlands neutralitetspolitik. Den stöds av en enhällig riksdag.
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Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Jag tror, Herr Republikens President, att den tanke Ni framlagt om en decentralisering av ämbetsverken, kommer att väcka riksdagens intresse. Frågan om att
utjämna inkomstnivån landets olika regioner emellan är – åtminstone för representanterna från utvecklingsområdena – viktig, och den borde även vara viktig
för de riksdagsmän som tänker på landet som helhet.
I riksdagen väntar man med stort intresse både på planerna på ämbetsverkens
decentralisering och på betänkandet från kommittén för utvecklingsområdena.
De propositioner som avgivas på grund av dem, kommer säkert att bidra till att
höja nivån i dessa utvecklingsområden och skapa en gynnsam utveckling i dem.
Om man lyckas i dessa avgöranden, har man tagit ett steg närmare ett rättvisare samhälle i Finland med bättre jämvikt och då ”kommer medelvärdet även att
fördela sig på ett drägligt sätt ﬁnnar emellan.” Den centrala tanken i Edert öppningstal vid denna riksdag mottages med stor tacksamhet i den låga inkomstnivåns regioner och får där fullt godkännande och stöd.
I Edert avslutningstal vid senaste riksdag hänvisade Ni, Herr Republikens
President, till en intressant omständighet i fråga om riksdagens eget arbete, införandet av s.k. repliker. Även om jag inte tror, att dessa kommer att förkorta den
totala tid som används till diskussionerna, skulle jag tro, att de kommer att förkorta de långa anförandena och göra debatten livligare. Om man får positiva erfarenheter av denna reform, kanske riksdagen även vågar sig på andra nydaningar och en rationalisering av riksdagens hela arbete.
Vid uppgörandet av statförslaget och i lagstiftningsarbetet kör riksdagen fast
icke blott på grund av de stora rättigheter som vår regeringsform tillerkänner
minoriteten, utan även därför att varken regeringen, då den avgiver propositioner, eller riksdagen, då den behandlar dessa, har förmått planlägga handläggningen av de olika grupperna av ärenden på ett rätt sätt. Jag hänvisar här till den
tanke jag förde fram vid senaste riksdags slut om att få skattelagstiftningen koncentrerad till vårsessionen, så att höstsessionen i högre grad än hittills kunde i
statsutskottet uteslutande ägnas åt statförslaget.
Mottag, Herr Republikens President, riksdagens vördsamma hälsning.

- 321 -

1966

Presidentti Urho Kekkonen puhumassa vuoden 1966 valtiopäivien avajaisissa. Vieressä puhemies Rafael Paasio.
President Urho Kekkonen talar vid öppningen av 1966 års riksdag. Bredvid presidenten talman Rafael Paasio.
Kuva / Foto: Lehtikuva/Seppo Haavisto
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 16. päivänä 1966
presidentti Kekkonen – puhemies Paasio

Riksdagens öppnande den 16 april 1966
president Kekkonen – talman Paasio

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Viime maaliskuussa valittu eduskunta on kokoontunut aloittamaan työnsä vuoden 1966 valtiopäivillä. Kun tätä eduskuntaa verrataan sen edeltäjään, voidaan
havaita merkittäviä muutoksia. Jos asiaa tarkastellaan sen perinteellisenä pidetyn jaon pohjalta, joka tehdään sosialististen ja ei-sosialististen puolueiden kesken, ovat voimasuhteet muuttuneet. Toinen huomattava eroavuus on siinä, että
peräti 78 tuolilla istuu nyt uusi edustaja. Voitaneen olettaa, että nämä muutokset
eivät ole jättämättä jälkiään uuden eduskunnan työhön.
Kuten tavallista, eduskunnan käsiteltäviksi joutuvat ensiksi monet yli vaalien
äänestetyt tärkeät lakiehdotukset. Mutta merkitykseltään vieläkin tärkeämpiä
ovat ne eduskuntaa odottavat ratkaisut, jotka liittyvät kansantaloutemme kehittämiseen. Maailma elää teollisten uudistusten ja kauppapoliittisten uudelleenjärjestelyjen aikaa. Meillä ei ole varaa jäädä sen kehitysvirran ulkopuolelle, joka
lisää yleistä hyvinvointia muualla. Tätä kansainvälistä taustaa vastaan katsottuna omat kotoiset ongelmamme, joista eräinä keskeisinä voidaan mainita maan
teollistumisen edistäminen yhteisymmärryksessä maatalousväestön oikeutettujen odotusten kanssa, ulkomaisen maksutaseen ja valtiontalouden tasapainottaminen, työttömyyden torjuminen ja hyväksytyn suuren sivistysohjelman toteuttaminen, ovat todella suuren luokan asioita koko kansalle. Niitä ei voida menestyksellisesti ratkaista muuta kuin mahdollisimman laajan yhteistyön turvin.
Uuden hallituksen muodostaminen on eduskunnan kokoonnuttua tullut ajankohtaiseksi. Jo ennen uuden eduskunnan järjestäytymistä pyysin kansanedustaja Paasiota suurimman eduskuntaryhmän puolesta alustavasti tunnustelemaan,
mitä mahdollisuuksia olisi saada aikaan hallitus, jossa kaikki puolueet olisivat
edustettuina. Ajatuksen tällaisesta hallituksesta olen aikaisemminkin esittänyt,
kun olen nähnyt, kuinka vaikeaa meidän oloissamme on ollut enemmistöhallituksen muodostaminen. Lisäksi olen pannut merkille, kuinka sisukkaasti meillä korostetaan toisissa olosuhteissa perinteellisiksi puristuneiden käsitysten vastakohtaisuuksia. Siten vaikeutetaan ongelmiemme selvittämistä vähintä kipua
tuottavalla tavalla.
Tämäkin eduskunta joutuu tekemään ulkopoliittisia ratkaisuja. Tyydytyksellä voimme todeta, että noudattamamme ulkopolitiikka on vuosien mittaan enenevässä määrässä saanut kannatusta kansamme kaikkien piirien keskuudessa.
Olen varma, että tämä seikka saa ilmaisunsa eduskunnan ulkopoliittisissa kannanotoissa.
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Suomen kansan etu on sanellut ulkopolitiikkamme. Kansamme etujen mukaista on ollut luottamuksellisten suhteiden rakentaminen Neuvostoliittoon. Pitkä itärajamme on kehittynyt rauhan rajaksi sanan täydessä merkityksessä. Pohjoismainen yhteistyö ja ystävällisten suhteiden vaaliminen muihinkin maihin
on sisältynyt puolueettoman Suomen ulkopolitiikkaan. Olemme pyrkineet politiikallamme ja ehdotuksillamme vakaannuttamaan rauhantilaa Pohjois-Euroopassa. Olemme suositelleet ydinasevapaata aluetta tälle ilmansuunnalle. Ottaessamme osaa YK:n työhön olemme antaneet kannatuksemme rauhan lujittamista ja sodan vaaran vähentämistä tarkoittaville toimenpiteille.
Yleisesti katsoen ulkopolitiikkamme päämäärät ja menettelytavat ovat saaneet osakseen ulkovaltojen ymmärtämyksen. Näin on erityisesti ollut asianlaita kahden naapurimaamme Neuvostoliiton ja Ruotsin taholta. Ymmärtämystä
me tarvitsemmekin voidaksemme selvittää kohdallemme tulevan osan aikamme ongelmista.
Lausun eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan kansan sille uskomaa vastuullista tehtävää. Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden
1966 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den sistlidna mars valda riksdagen har samlats för att begynna sitt arbete för år
1966. Då man jämför denna riksdag med dess föregångare kan man iakttaga betydande förändringar. Om man granskar saken på basen av den traditionsenliga
uppdelning, som görs mellan de socialistiska och de ickesocialistiska partierna,
har styrkeförhållandena förändrats. En annan betydande skillnad ligger däri, att
hela 78 mandat nu är besatta av nya innehavare. Man torde kunna antaga, att dessa förändringar kommer att sätta sina spår på den nya riksdagens arbete.
Såsom vanligt får riksdagen först taga itu med de många lagförslag som lagts
att vila över nyval. Men till sin betydelse ännu viktigare är de med utvecklandet
av vårt lands ekonomi förknippade beslut som väntar riksdagen. Vi lever i de industriella reformernas och den handelspolitiska omorganiseringen tid. Vi har inte råd att stå på sidan om det utvecklingsskede som ökar det allmänna välståndet
på annat håll. Betraktade mot denna internationella bakgrund är våra egna inhemska problem, bland vilka man som några centrala kan nämna främjandet av
landets industrialisering i samförstånd med lantbefolkningens berättigade förväntningar, den utländska betalningsbalansens och statsbudgetens balansering,
arbetslöshetens avvärjande och förverkligandet av det godkända stora kulturprogrammet, verkligen stora frågor för hela folket. Dessa kan ej med framgång
lösas på annat sätt än genom ett så vittgående samarbete som möjligt.
Efter det att riksdagen sammanträtt har frågan om bildandet av en ny regering blivit aktuell. Redan innan den nya riksdagen konstituerat sig bad jag riksdagsman Paasio på den största riksdagsgruppens vägnar preliminärt sondera
möjligheterna för att bilda en allpartiregering. Jag har redan tidigare framkastat idén om en dylik regering, då jag sett hur svårt det är i våra förhållanden att
bilda en majoritetsregering. Ytterligare har jag lagt märke till huru envetet man
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hos oss betonar åsiktsmotsättningar som uppkommit under annorlunda förhållanden och stelnat till tradition. Dymedelst försvårar man lösningen av våra problem på ett sätt som skulle förorsaka den minsta pinan.
Även denna riksdag blir tvungen att fatta utrikespolitiska avgöranden. Med
tillfredsställelse kan vi konstatera, att den utrikespolitik som vi följt, under årens
lopp i stigande utsträckning vunnit understöd bland alla kretsar hos vårt folk.
Jag är säker på att denna omständighet tar sig uttryck i riksdagens utrikespolitiska ställningstaganden.
Finlands folks väl har dikterat vår utrikespolitik. Byggandet av förtroendefulla
relationer till Sovjetunionen har varit i enlighet med vårt folks intresse. Vår långa
östgräns har utvecklats till en fredens gräns i ordets fulla betydelse. Det nordiska
samarbetet och skötseln av de vänskapliga relationerna även till andra länder har
innefattats i det neutrala Finlands utrikespolitik. Vi har medelst vår politik och
våra förslag strävat till att stabilisera fredstillståndet i Nordeuropa. Vi har föreslagit en atomvapenfri zon för detta väderstreck. Då vi deltagit i FN:s arbete har
vi understött åtgärder som strävat till att befästa freden och minska krigsfaran.
Generellt sett har vår utrikespolitiks mål och tillvägagångssätt rönt övriga staters förståelse. Så är speciellt fallet med våra tvenne grannländer Sovjetunionen
och Sverige. Vi är även i behov av förståelse för att kunna lösa de problem som
i denna tid faller på vår lott.
Jag hälsar riksdagen välkommen att utföra det ansvarsfulla uppdrag som folket anförtrott åt den. I det jag önskar framgång för riksdagen i dess arbete förklarar jag 1966 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paasio lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Kiitän Teitä eduskuntatyölle osoittamastanne menestyksen toivotuksesta. Kiinnititte huomiota eduskunnan runsaaseen uudistumiseen ja puolueiden voimasuhteiden muutokseen, jotka ovatkin äskeisten vaalien merkittävimmät piirteet. On
luonnollista, että nämä muutokset tulevat näkyviin myös eduskunnan toiminnassa.
Uutta eduskuntaa odottavat monet vaativat ja vaikeat tehtävät. Lepäämässä
olevat lait tulevat jo lähiaikoina ratkaistaviksi. Kansantaloutemme tarjoaa runsaasti työtä ja vaivaakin eduskunnalle, ja sen kannanotoista riippuu suuresti se,
miten onnistumme edistämään tuotannollista toimintaa maassamme ja kehittämään kauppasuhteita muihin maihin. On tärkeää, että kykenemme seuraamaan
mukana siinä voimakkaassa teollisessa kehityksessä, joka kaikkialla ympärillämme on nähtävissä. Tämä kysymys on vaikea, mutta emme kuitenkaan ole
vailla mahdollisuuksia tässäkään kansainvälisessä kilpailussa. Onnistumisemme riippuu lähinnä siitä, miten pystymme käyttämään hyväksi mahdollisuuksiamme.
Kiinnititte, Herra Tasavallan Presidentti, huomiota niihin kauppapoliittisiin
uudistuspyrkimyksiin, joita muualla maailmassa on tapahtumassa. Meidän on
aihetta todella seurata tarkoin, mitä on tapahtumassa, ja valvoa kansamme etuja
pitämällä edellytystemme puitteissa kaupankäynnin kanavia auki joka taholle.
Menestyminen kansainvälisillä alueilla edellyttää, että omat kotoiset olomme
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kehittyvät ajan monipuolisia vaatimuksia vastaavalla tavalla. Teollisten työpaikkojen määrätietoinen lisääminen on tulevien aikojen suurtehtävä. Työn puutteesta kärsivien kansalaistemme sijoitus kokonaisuutta hyödyttävällä tavalla
työelämän piiriin edellyttää talouselämämme puitteiden laajentamista ja monipuolistamista. Suurissa vaikeuksissa olevan valtiontalouden ja ulkomaisen maksutaseemme tasapainottaminen on mahdollista kestävällä tavalla vain tätä tietä. Eduskunnan on löydettävä mahdollisuudet näiden ongelmien ratkaisemiseen.
Se laaja sivistys- ja kasvatusohjelma, josta on jo osa pantu lainsäädännöllisesti
alulle, vaatii paljon varoja tulevien vuosien aikana, joten työtä riittää niin hallitusvallalle kuin eduskunnallekin näiden tehtävien rahoituskysymyksen järjestämisessä. Totesitte, Herra Tasavallan Presidentti, aivan oikein, että näiden suuren
luokan kysymysten hoitaminen edellyttää laajaa yhteistyötä, ja toivoa sopii, että
uusi eduskunta löytää ne keinot, jotka johtavat tarkoittamaanne tulokseen.
Totesitte edelleen, että noudattamamme ulkopolitiikka on vuosien mittaan
enenevässä määrässä saanut kannatusta kansamme kaikkien piirien keskuudessa ja että yleisesti katsoen ulkopolitiikkamme päämäärät ja menettelytavat ovat
saaneet osakseen ulkovaltojen ymmärtämyksen. Uuden eduskunnan on mahdollista aloittaa työnsä turvallisemmalla mielellä, kun se tietää, että maamme
suhteet muihin maihin, ennen muuta Neuvostoliittoon ja muihin naapurimaihin,
ovat hyvät ja luottamukselliset. Eduskunta odottaa ja on itse valmis myötävaikuttamaan siihen, että Suomen rauhantahtoinen ja puolueeton ulkopolitiikka tulevinakin aikoina muodostuu menestykselliseksi.
Herra Tasavallan Presidentti, ottakaa vastaan eduskunnan tervehdys ja kunnioituksen vakuutus!

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Paasio, som på
ﬁnska yttrade:
Herr Republikens President!
Jag tackar Eder för Eder önskan om framgång för riksdagens arbete. Ni fäste
uppmärksamhet vid riksdagens grundliga förnyelse och förändringen i partiernas styrkeförhållanden, de senaste valens mest betydelsefulla drag. Det är naturligt, att dessa ändringar kommer till synes även i riksdagens verksamhet.
Många krävande och viktiga uppgifter väntar den nya riksdagen. De vilande
lagarna kommer redan i en nära framtid före för avgörande. Vår folkhushållning
bjuder riksdagen mycket arbete och möda och av dess ställningstaganden beror i
hög grad, hur vi lyckas främja produktionen i vårt land och utveckla handelsförbindelserna med andra länder. Det är viktigt, att vi förmår följa med i den kraftiga industriella utveckling som är synlig överallt runt omkring oss. Denna fråga
är svår, men vi är dock inte utan möjligheter i denna internationella tävlan. Om
vi lyckas, beror främst av, hur vi förmår tillgodogöra oss våra möjligheter.
Ni fäste, Herr Republikens President, uppmärksamheten vid de handelspolitiska nydaningssträvanden som annorstädes i världen är i gång. Vi har skäl att
noga följa vad som håller på att ske och bevaka vårt folks intressen genom att
inom ramen för våra förutsättningar hålla handelns kanaler öppna i alla riktningar.
- 326 -

1966

Framgång på internationella marknader förutsätter, att våra egna inhemska
förhållanden utvecklas på ett sätt som motsvarar tidens mångskiftande krav.
De industriella arbetsplatsernas målmedvetna ökning är de kommande tidernas
stora uppgift. Att placera in våra medborgare, som lider av brist på arbete, i arbetslivets krets på ett sätt, som gagnar helheten, kräver att basen för vårt ekonomiska liv göres bredare och mångsidigare. Blott denna väg bjuder en hållbar
lösning för att bringa statshushållningen och den utländska betalningsbalansen
i jämvikt.
Riksdagen måste ﬁnna möjligheter att lösa dessa problem. Det omfattande
kultur- och utbildningsprogram, av vilket redan en del i lagstiftningsväg satts
i gång, kräver mycket medel under de kommande åren, varför det ﬁnns arbete övernog åt regering och riksdag, när det gäller att ordna ﬁnansieringen av
dessa uppgifter. Ni konstaterade, Herr Republikens President, alldeles riktigt, att
handhavandet av dessa angelägenheter av första storleksordningen förutsätter
ett omfattande samarbete, och man får hoppas, att den nya riksdagen skall ﬁnna
de medel som leder till avsett resultat. Ni fann även, Herr Republikens President,
att den utrikespolitik vi följt, med årens lopp i ökad omfattning vunnit understöd i alla kretsar av vårt land och att vår utrikespolitiks syftemål och metoder
allmänt fått utländska makters förståelse. Det är möjligt för den nya riksdagen
att inleda sitt arbete på ett tryggare sätt, då den vet att vårt lands relationer till
andra länder, framför allt Sovjetunionen och övriga grannländer, är goda och
förtroendefulla. Riksdagen väntar och är själv redo att medverka till att Finlands
fredsvänliga och neutrala utrikespolitik även framdeles skall bli framgångsrik.
Herr Republikens President, mottag riksdagens hälsning och försäkran om
dess aktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1967
presidentti Kekkonen – puhemies Virolainen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1967
president Kekkonen – talman Virolainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1967 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuullista tehtäväänsä.
Eduskunnan käsittelyä odottavat useat laajakantoiset lainsäädäntöuudistukset.
Viime istuntokaudelta ovat siirtyneet mm. esitykset oppisopimuslaiksi ja yksityismetsälaiksi, esitykset patenttilainsäädännön uudistamisesta ja merilain
muuttamisesta sekä esitys uskontorikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
Hallituksen piirissä on parhaillaan valmisteltavana joukko uusia lakiehdotuksia valtiopäiville kokoontuneelle eduskunnalle annettavaksi.
Merkittävä osa näistä liittyy sosiaalilainsäädännön edelleen kehittämiseen.
Laaja ja velvoittava kysymys huollon tarpeessa olevien rintamamiesten eläkkeistä tulee nyt avattavien valtiopäivien käsiteltäväksi. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläketurvan järjestämisestä itsenäisille yrittäjille sekä yleisen
perhe-eläkkeen toteuttamisesta suunnitellaan esitystä eduskunnalle. Niin ikään
tullaan antamaan esitys valtion perhe-eläkelaiksi, jossa otetaan huomioon yleisten perhe-eläketurvajärjestelmien kehitys maassamme. Metsätyöntekijäin työturvallisuuden lisäämiseen ja asunto-olojen parantamiseen tähtäävä esitys laiksi
metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista odottaa eduskunnan käsittelyä. Hallituksessa on valmisteilla esitys alkoholilaiksi.
Hallituksen tarkoituksena on antaa alkavalla istuntokaudella eduskunnalle lakiesitykset koulujärjestelmän perusteista ja Jyväskylän Yliopistosta. Lisäksi annetaan eduskunnalle hallituksen esitys Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen uudelleen organisointia koskevaksi laiksi, jolla pyritään tutkimuslaitoksen toiminta sopeuttamaan entistä paremmin suuresti kasvaneeseen tutkimustarpeeseen.
Maatalouden alalla hallitus suunnittelee esitystä laiksi maataloustuotteiden
hintatasosta. Aikaisempiin hintatasolakeihin verrattuna esitys tähtää siihen, että
reaalinen tulonlisäys maataloudessa olisi maatalouden oman tuottavuuden nousun varassa ja että hintoja tarkistettaisiin vain niiden ostovoiman pysyttämiseksi
ennallaan. Eduskunnalle tullaan niin ikään antamaan esitykset lainsäädännöksi
tilojen osittamisen rajoittamisesta, yhteismetsälaiksi sekä laiksi kotimaisen sokerintuotannon turvaamisesta, jolla osittain uusilla perusteilla uudistettaisiin aikaisempi määräaikainen laki.
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Maatalouden tuloverotuksen uudistamisesta toivoo hallitus voivansa antaa
esityksen. Tätä tarkoittaviin valmistelutöihin liittyen tutkitaan parhaillaan myös
omaisuusverotusta koskevien säännösten uudistamista koko laajuudessaan.
Näille valtiopäiville tullaan antamaan esitys sakkorangaistuksen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Ehdotus pyrkii mm. olennaisesti
vähentämään muuntorangaistusta kärsivien sakkovankien lukumäärää.
Eduskunnalle annettavaksi valmistellaan esitystä rannansuojelulaiksi, jonka
tarkoituksena on suojata ranta-alueita epätarkoituksenmukaiselta rakentamiselta siksi, kunnes niiden käyttäminen voidaan järjestää rakennuslaissa tarkoitetulla kaavalla tai pysyväisluonteinen rannansuojelulainsäädäntö saadaan aikaan.
Eduskunnan käsiteltäväksi tulee lisäksi ehdotus laiksi kuntien kantokykyluokituksesta, joka voisi muodostua perustaksi, jolle valtion ja kuntien välisen
kustannusten jaon tarpeellinen uudistaminen nojautuu. Tämä kustannusten jakohan täytyy yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan saada nykyistä suuremmassa määrässä kuntien taloudellisesta kantokyvystä riippuvaksi.
EFTA-maiden muodostaman vapaakauppa-alueen piirissä poistettiin keskinäiset tullit vuoden vaihteessa paitsi Suomen osalta, jossa eräin poikkeuksin jäljellä olevat tullit poistetaan tämän vuoden lopulla. Kansainvälinen kilpailu tulee tällöin tiukentumaan ja kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi on sille luotava samat edellytykset kuin sen kanssa kilpaileville ulkomaisille yrityksille. Hallitus tulee tässä tarkoituksessa antamaan näiden valtiopäivien aikana eduskunnalle uusia esityksiä tullitarifﬁlain muuttamiseksi sitä silmällä pitäen, että varsinkin raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tullit saataisiin
samalle tasolle kuin muissa EFTA-maissa. Hallitus tulee lisäksi antamaan esityksen kehitysmaita kiinnostaviin ns. trooppisiin tuotteisiin kohdistuvien tullien alentamisesta.
Tyydytyksellä voidaan todeta, että maamme suhteet muihin valtioihin kehittyvät jatkuvasti suotuisasti. Tasavallan Presidentin äsken suorittama virallinen
vierailu Yhdistyneeseen Arabitasavaltaan vahvisti maamme yhteyksiä tähän sitoutumatonta ulkopolitiikkaa noudattavaan valtioon.
Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1967 valtiopäivät
avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar 1967 års riksdag välkommen till förrättandet av sitt viktiga och ansvarsfulla värv.
Många omfattande lagstiftningsreformer väntar på riksdagens behandling.
Från senaste session föreligger bland annat propositionerna om läroavtalslag
och lag om enskilda skogar, propositionerna om revision av patentlagstiftningen och ändring av sjölagen samt propositioner om revision av lagstiftningen om
religionsbrott.
Inom regeringen förbereds för närvarande ett antal nya lagförslag att överlämnas till riksdagen.
En betydande del av dessa hänför sig till den vidare utvecklingen av vår soci- 329 -
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allagstiftning. Den omfattande och förpliktande frågan om pension för vårdbehövande frontmän kommer att föreläggas riksdagen. Förslag till tryggandet av
ålders-, invaliditets- och familjepension för självständiga företagare samt förverkligandet av en allmän familjepension förbereds av regeringen. Ett förslag
kommer att överlämnas till lag om statens familjepensioner, varvid utvecklingen inom de allmänna familjepensionssystemen i vårt land beaktas. Regeringens
proposition med förslag till lag om skogs- och ﬂottningsarbetares sambostäder,
som avser att öka skogsarbetarnas skydd i arbete och förbättrar deras bostadsförhållanden, väntar på behandling av riksdagen. Regeringen förbereder ett förslag till alkohollag.
Regeringen har för avsikt att till denna riksdag överlämna propositioner om
grunderna för skolsystemet samt om Jyväskylä Universitet. Till Riksdagen gives vidare förslag till lag om nyorganisering av Statens tekniska forskningsanstalt med avsikt att bättre än hittills anpassa forskningsanstaltens verksamhet
till det starkt ökade forskningsbehovet.
På lantbrukets område förbereder regeringen förslag till lag om prisnivå för
lantbruksprodukter. Jämfört med tidigare prisnivålagar avser propositionen att
göra den reella inkomstökningen inom lantbruket beroende av jordbrukets egen
produktivitet, varvid prisjusteringar skall förrättas endast för bevarandet av
köpkraften. Riksdagen kommer vidare att föreläggas förslag till lagstiftning om
begränsning av delning av lägenhet, om lag angående samfälld skogsmark samt
om lag om tryggande av den inhemska sockerproduktionen, genom vilken den
tidigare tidsbestämda lagen föreslås förnyad på delvis nya grunder.
Regeringen hoppas kunna avlåta proposition om förnyande av lantbrukets inkomstbeskattning. I samband med förberedelserna för detta undersöks för närvarande i hela sin vidd jämväl frågan om en revision av bestämmelserna om förmögenhetsbeskattning.
Till denna riksdag kommer även att avlåtas proposition om revision av lagstiftningen angående verkställighet av bötesstraff. Förslaget avser bl.a. att avsevärt minska antalet sådana bötesfångar, som avtjänar förvandlingsstraff.
Vidare förbereds för avlåtande till riksdagen proposition om strandskyddslag
avsedd att skydda strandområden för oändamålsenligt byggande tills nyttjandet
av dessa områden kan regleras genom i byggnadslagen förutsedd plan eller tills
en bestående strandskyddslagstiftning kan åstadkommas.
Till behandling vid denna riksdag kommer att överlämnas förslag till lag om
kommunernas bärkraftsklassiﬁcering, som kunde utgöra en grund för en nödig
översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Enligt allmänt godkänd uppfattning bör ju denna fördelning i större utsträckning än hittills bli beroende av kommunernas ekonomiska bärkraft.
Inom det av EFTA-länderna bildade frihandelsområdet avlägsnades de inbördes tullarna vid årsskiftet med undantag av Finland, där med vissa inskränkningar de återstående tullarna avlägsnas i slutet av detta år. Den internationella konkurrensen kommer då att skärpas och för bibehållande av dess konkurrenskraft bör den inhemska industrin beredas samma förutsättningar som konkurrerande utländska företag. I detta syfte kommer regeringen till denna riksdag att avlåta propositioner om ändring av lagen om tulltariff, i vilka tullarna
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på särskilt råvaror och halvfärdiga produkter föreslås fastställda till samma nivå
som i andra EFTA-länder. Regeringen kommer härjämte att överlämna proposition om sänkning av tullarna på så kallade tropiska produkter, vilka är av intresse för utvecklingsländerna.
Med tillfredsställelse kan konstateras, att vårt lands förhållanden till andra
stater fortsätter att utvecklas gynnsamt. Republikens Presidents nyligen avlagda
ofﬁciella besök i Förenade Arabrepubliken stärkte vårt lands förbindelser med
detta land, som bedriver en alliansfri utrikespolitik.
I det jag önskar riksdagen framgång i dess arbete förklarar jag 1967 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Virolainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Viime maaliskuussa valittu eduskunta työskenteli vuoden 1966 valtiopäivien aikana ripeästi. Se sai ennätysajassa valmiiksi kuluvan vuoden talousarvioesityksen ja selvitti syysistuntokauden asiaruuhkan. Viime kevät oli kuitenkin vaalien vuoksi poikkeuksellinen ja syksy taas kului lähinnä talousarvion käsittelyssä.
Eduskunta ei vielä ehtinyt paneutua laajakantoisten ja maan kehityksen kannalta
perustavaa laatua olevien kysymysten käsittelyyn. Nyt uusien valtiopäivien mukana on tullut näiden ongelmien vuoro.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne mainitsitte, viime istuntokaudelta on siirtynyt näille valtiopäiville eräitä tärkeitä lakiesityksiä, ja lähiaikoina on odotettavissa eduskuntaan useita uusia hallituksen esityksiä. Nämä
esitykset liittyvät niin talous-, kulttuuri- kuin sosiaalipolitiikan alaan. Me kansanedustajat tiedämme, että valtiontalouden asema on yhä vaikea. Vaikka maassa on laajapohjainen enemmistöhallitus, sen mahdollisuudet harjoittaa tehokasta uudistuspolitiikkaa ovat pakostakin tämän vuoksi rajoitettuja. Tämä kehottaa meitä tiukkaan säästäväisyyteen yhteisten varojen hoidossa, mutta toisaalta käsitämme, ettei kehitystä voida pysäyttää. Meidän on vaikeuksien keskelläkin katsottava eteenpäin.
Eduskunta odottaa suurin toivein hallituksen esitystä ja muita toimenpiteitä koulujärjestelmämme uudistamiseksi yhdeksänvuotisen yhtenäiskoulujärjestelmän pohjalta. Tässä olemme tekemisissä suomalaisen yhteiskunnan kaikkein
merkittävimpiin kuuluvan uudistuksen kanssa. Koulutuksen tehostaminen ja tasaveroisten koulunkäyntimahdollisuuksien avaaminen kansamme kaikille lapsille on yhteinen kansallinen tehtävämme. Toivomme, että alkaneena itsenäisyytemme 50. juhlavuotena voisimme päästä tässä eteenpäin ja siten osoittaa
Suomen kansan voimakasta kulttuuritahtoa.
Eduskunnalla on nyt hyvät edellytykset suorittaa myönteisiä ratkaisuja niiden monien tärkeiden lakiesitysten osalta, joita joudumme käsittelemään. Onhan eduskuntaryhmien kesken saatu aikaan laajalla pohjalla yhteistyö, jonka varassa enemmistöhallitus voi menestyksellisesti toimia. Vaikka parhaillaan on
koettavanamme taloudellisen tilanteen kiristymisestä ja heikentyneestä työllisyydestä johtuvia vaikeuksia, jotka raskaimpina kohdistuvat maamme pohjoisja itäosien väestöön, uskon, että yhteisvoimin nämä kuten muutkin sisäiset vaikeudet kyetään voittamaan.
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Riksdagen har nu goda förutsättningar att träffa positiva avgöranden beträffande de många andra reformer som kommer att föreläggas riksdagen. Samarbete
på bred bas har ju åstadkommits mellan riksdagsgrupperna, vilket medför, att
majoritetsregeringen kan arbeta framgångsrikt. Även om vi som bäst har att
kämpa med det åtstramade ekonomiska läget och de svårigheter som förorsakas av den försvagade sysselsättningen som tyngst drabbar befolkningen i vårt
lands norra och östra delar, tror jag, att dessa, liksom även våra övriga inre svårigheter kan övervinnas.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, lausuitte tyytyväisyytenne siitä, että maamme suhteet muihin valtioihin kehittyvät jatkuvasti suotuisasti. Eduskunta yhtyy
tähän Teidän käsitykseenne. Teidän johtamanne ulkopolitiikka on antanut hyviä tuloksia ja lisännyt kaikkialla luottamusta Suomea kohtaan. Me voimme tämän vuoksi rauhassa keskittyä ratkaisemaan sisäisiä ongelmiamme ja katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen.
Ottakaa vastaan, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittava tervehdys.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Virolainen,
som på ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President!
Den riksdag som valdes i mars, arbetade raskt under 1966 års session. Den ﬁck
budgetförslaget för innevarande år färdigt på rekordtid och klarade höstsessionens anhopning av ärenden. Senaste vår var dock för valens skull exceptionell
och hösten gick närmast till handläggning av statsförslaget. Riksdagen hann
icke fördjupa sig i behandlingen av några vittbärande och för landets utveckling
väsentliga frågor. Nu har med den nya sessionen turen kommit till sådana problem. Såsom Ni, Herr Republikens President, i Edert tal nämnde, har några viktiga lagpropositioner framskjutits från senaste session till denna riksdag, och i
närmaste framtid är ﬂere nya propositioner att vänta. Dessa propositioner hänför sig både till den ekonomiska och den kulturella politiken samt till socialpolitiken. Vi riksdagsmän vet, att statens budgetära läge alltjämt är svårt. Även om
landet har en majoritetsregering på bred bas, är dess möjligheter att bedriva en
effektiv reformpolitik av nödtvång begränsade. Detta manar oss till sträng sparsamhet i handhavandet av gemensamma medel. Men å andra sidan förstår vi, att
utvecklingen icke kan hejdas, vi måste även mitt i våra svårigheter blicka framåt.
Riksdagen emotser med stora förväntningar regeringens propositioner och
övriga åtgärder för att förnya vårt skolsystem på basen av en nioårig enhetsskola. Här har vi att göra med en reform, som hör till det ﬁnländska samhällets allra betydelsefullaste. Att effektivera utbildningen och öppna lika möjligheter till
skolgång för vårt folks alla barn är vår gemensamma nationella uppgift. Vi hoppas, att vi under vår självständighets femtionde jubileumsår ännu i detta avseende kommer framåt och sålunda bevisar Finlands folks starka kulturvilja.
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Talmannen fortsatte med följande ord på ﬁnska och svenska:
Riksdagen har nu goda förutsättningar att träffa positiva avgöranden beträffande de många andra reformer som kommer att föreläggas riksdagen. Samarbete
på bred bas har ju åstadkommits mellan riksdagsgrupperna, vilket medför, att
majoritetsregeringen kan arbeta framgångsrikt. Även om vi som bäst har att
kämpa med det åtstramade ekonomiska läget och de svårigheter som förorsakas av den försvagade sysselsättningen som tyngst drabbar befolkningen i vårt
lands norra och östra delar, tror jag, att dessa, liksom även våra övriga inre svårigheter kan övervinnas.

Talmannen slutade med följande ord på ﬁnska:
Ni, Herr Republikens President, yttrade Eder tillfredsställelse över att vårt lands
relationer till andra stater alltjämt utvecklar sig gynnsamt. Riksdagen förenar
sig i denna Eder uppfattning. Den av Eder förda utrikespolitiken har givit goda resultat och överallt ökat förtroendet gentemot Finland. Vi kan därför i fred
koncentrera oss på att lösa våra egna inre problem, och vi ser med förtröstan
mot framtiden.
Mottag, Herr Republikens President, riksdagens aktningsfulla hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1968
presidentti Kekkonen – puhemies Virolainen

Riksdagens öppnande den 2 februari 1968
president Kekkonen – talman Virolainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1968 valtiopäiville aloittamaan sille
uskottua vastuunalaista työtä.
Julistaessani kaksi viikkoa sitten valtiopäivät päättyneiksi totesin, että ensisijaisesti taloudelliset kysymykset olivat niiden aikana sävyttäneet valtiovallan toimintaa. Nyt alkaville valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan ja siihen
nojautuvan hallituksen laajakantoisimpiin tehtäviin tulevat edelleenkin kuulumaan kansantaloutemme vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tärkeänä päämääränä tulee tällöin olemaan edellytysten löytäminen pitkän tähtäimen kasvuja tulopoliittisille ratkaisuille.
Lainsäädännön alalla odottavat eduskuntaa työntäyteiset valtiopäivät. Viime
istuntokaudelta on siirtynyt maamme sivistyselämän tulevalle kehitykselle ratkaisevan tärkeä kysymys koulujärjestelmän perusteista. Lopullisesti käsittelemättä ovat lisäksi mm. poliittisen toiminnan oikeudellista järjestelyä käsittelevä hallituksen esitys laiksi puolueista sekä sosiaaliturvan laajentamiseen tähtäävä esitys perhe-eläkelaiksi.
Hallituksella on tarkoitus antaa näille valtiopäiville joukko huomattavia lakiesityksiä.
Valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut vireillä
kymmenen vuoden ajan. Hallitus pyrkii saattamaan valmistelutyön päätökseen
tulevan kevään aikana, jolloin esitys asiasta voitaisiin antaa eduskunnalle syysistuntokauden alussa.
Sosiaalisesti tärkeän uudistuksen sisältää hallituksen suunnittelema esitys
kansalaisluottamuksen menettämisseuraamuksen poistamisesta. Tämä ehdotus, joka on kauan ollut vireillä ja on ollut aikaisemmin esillä myös eduskunnassa, tähtää vapausrangaistuksen kärsineiden henkilöiden jälkihuollon tehostamiseen eräänä uusintarikollisuuden torjuntakeinona. Puhuessani tästä asiasta
yli 20 vuotta sitten täällä eduskunnan istuntosalissa kiinnitin huomiota siihen
edelleenkin vallitsevaan vastakohtaisuuteen, että kun monella eri tavalla pyritään edistämään vapaaksi päässeen vangin sijoittumista hänelle sopivaan ammattiin ja ympäristöön, häntä toisaalta suoranaisesti ehkäistään saamasta hyödyllisen jäsenen asemaa yhteiskunnassa. Oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee.
Toivon nyt, että eduskunta vihdoinkin myötävaikuttaa tämän epäkohdan poistamiseen hyväksymällä hallituksen esityksen.
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Hallitus tulee antamaan eduskunnalle esityksen uudeksi sotilasrikoslaiksi sekä laiksi oikeudenkäynnistä sotilastuomioistuimissa. Nämä esitykset, jotka nojautuvat useita vuosikymmeniä kestäneeseen monivaiheiseen lainvalmistelutyöhön, sisältävät sotilasrikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen.
Eduskunnalle on tarkoitus kevätkaudella antaa hallituksen esitykset rakennuslain muuttamisesta siten, että seutu- ja yleiskaavoitusta koskevat säännökset
uudistetaan ja samalla annetaan säännökset rannansuojelusta.
Hallituksen verolainsäädännön alalla suunnittelemista aloitteista mainittakoon esitykset arvonnousuverolaiksi sekä laiksi verohallinnon uudistamisesta.
Eduskunnalle tullaan edelleen antamaan esitys nykyisen epäyhtenäisen ja osittain puutteellisen pankkilainsäädännön uudistamisesta siten, että eri raha- ja
luottolaitosten maksuvalmius ja vakavaraisuus turvattaisiin. Asuntosäästämisestä sekä tullitarifﬁn uudistamisesta tullaan niin ikään antamaan esitykset.
Sen jälkeen kun tulevan koulujärjestelmän ns. puitelain käsittely on eduskunnassa saatettu päätökseen, tullaan peruskoulun lainsäädännöllistä järjestelyä
jatkamaan. Siinä yhteydessä tullaan eduskunnalle antamaan esitys kouluhallinnon uudistamisesta, mihin sisältyy myös aluehallinnon muodostaminen. Peruskoulun rinnalla on erityistä huomiota kiinnitettävä – yhteiskunnan vaatimusten
kasvaessa – aikuiskasvatuksen kehittämiseen. Tältä alueelta hallitus tulee antamaan eduskunnalle lakiesityksen kansanopistolain uudistamisesta.
Tämän vuoden alussa tuli voimaan laki taiteen toimikunnista. Organisaatiouudistuksen tapahduttua on ryhdyttävä muihin taiteen edistämistoimenpiteisiin.
Tieteen ja taiteen alalla tullaan opiskelijoitten ja luovan työn tekijäin toiminnan
taloudellisia edellytyksiä parantamaan opintotuki- ja apurahajärjestelmää kehittämällä.
Maatalouden alalta hallitus tulee näille valtiopäiville antamaan esitykset mm.
yhteismetsälaiksi, maatalouden työaikalaiksi, puutavaramittauslaiksi ja luonnonsuojelulaiksi.
Hallitus suunnittelee edelleen eräitä sosiaalilainsäädännön kehittämiseen liittyviä esityksiä. Näistä ansaitsevat erityistä huomiota huoltoapulain uusimista
koskeva esitys, jonka tarkoituksena on muodostaa nykyinen lainanluontoinen
huoltoapu todelliseksi sosiaaliavustukseksi, sekä esitys lastensuojelulain uusimiseksi, jolla voimassa oleva laki vuodelta 1937 ehdotetaan uusittavaksi nykyisiä sosiaalisia vaatimuksia vastaavaksi.
Eduskunta joutuu näilläkin valtiopäivillä käsittelemään laajakantoisia ulkopoliittisia kysymyksiä. Suomen ulkopoliittinen suuntaus jatkuu muuttumattomana. Tulemme edelleen tarkasti noudattamaan vakiintunutta rauhantahtoista
puolueettomuuspolitiikkaamme, joka on saanut osakseen yleistä arvostusta. Sen
asettamissa puitteissa annamme vastedeskin ulkopoliittisissa kannanotoissamme tukea rauhanomaisille ratkaisuille ja sovitteluille.
Toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1968 valtiopäivät
avatuiksi.
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Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar 1968 års riksdag välkommen till förrättandet av det ansvarsfulla värv
som anförtrotts den.
Då jag för två veckor sedan förklarade den senaste riksdagen avslutad, konstaterade jag, att särskilt de ekonomiska frågorna satt sin prägel på statsmaktens
verksamhet. Under den riksdag som nu vidtager, kommer åtgärder syftande till
stärkandet av vår folkhushållning, att fortsätta att tillhöra de mest vittomfattande uppgifterna för riksdagen och, med dess stöd, för regeringen. Härvid kommer ﬁnnandet av förutsättningar för långsiktiga inkomst- och tillväxtpolitiska
avgöranden att utgöra ett viktigt mål.
På lagstiftningens område kommer denna riksdag att bli arbetsdryg. Från senaste riksdag fortsätter behandlingen av frågan om grunderna för skolsystemet,
som är av avgörande betydelse för vårt lands framtida kulturliv. På slutlig behandling väntar vidare bland annat regeringens proposition till lag om partier,
innefattande en rättslig reglering av politisk verksamhet, samt förslaget till lag
om familjepension, som avser att utvidga socialskyddet.
Regeringen har för avsikt att till denna riksdag avlåta en mängd betydande
propositioner.
En totalrevision av lagstiftningen om statliga val har varit anhängig i tio års
tid. Regeringen strävar till att avsluta beredningsarbetet under den kommande
våren, varvid proposition i ämnet kunde avlåtas till riksdagen under höstsessionen.
En socialt viktig reform innebär regeringens planerade proposition om avskaffande av medborgerligt förtroende som straffpåföljd. Detta förslag, som
länge varit anhängigt och behandlats även i riksdagen, avser att effektivisera eftervården av personer, vilka undergått frihetsstraff såsom ett medel att avvärja
återfallsbrottslighet. Då jag för mer än tjugo år sedan berörde denna fråga här i
riksdagens plenisal, fäste jag uppmärksamhet på den motsägelse som fortfarande råder, att medan man på många olika sätt strävar att underlätta en frigiven
fånges placering i för honom passligt arbete och i en lämplig miljö, hindras han
samtidigt direkt från att bli en nyttig samhällsmedlem. Den högra handen vet ej
vad den vänstra gör. Jag hoppas nu, att riksdagen slutligen medverkar till avlägsnandet av detta missförhållande genom att godkänna regeringens proposition.
Regeringen kommer att till riksdagen avlåta propositioner till en ny strafﬂag
för krigsmakten och till lag om rättegången vid militära domstolar. Dessa propositioner grundar sig på ett mångskiftande lagberedningsarbete, som pågått i
ﬂere årtionden, och de innebär en fullständig reform av den militära strafﬂagstiftningen.
Under vårsessionen avser regeringen att avlåta förslag om ändring av byggnadslagen sålunda, att stadgandena om region- och generalplanering förnyas
och bestämmelser samtidigt fastställs om strandskydd.
Av de initiativ som regeringen planerar på skattelagstiftningens område, må
nämnas propositioner till lag om skatt på värdestegring och till lag om reform
av skatteförvaltningen. Riksdagen kommer vidare att föreläggas proposition om
förnyelse av den nugällande oenhetliga och delvis bristfälliga banklagstiftning- 336 -
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en så, att olika penning- och kreditinrättningars likviditet och solvens tryggas.
Även om bostadssparande samt om revision av tulltariffen kommer förslag att
framläggas.
Efter det lagen om grunderna för vårt framtida skolsystem slutbehandlats i
riksdagen kommer lagstiftningen om grundskolan att utbyggas vidare. Därvid
kommer till riksdagen att överlämnas proposition om förnyande av skolförvaltningen omfattande även upprättandet av en distriktsförvaltning. Vid sidan av
grundskolan och i enlighet med samhällets växande krav bör särskild uppmärksamhet fästas vid utvecklandet av vuxenutbildningen. På detta område kommer
regeringen att till riksdagen avlåta proposition om översyn av lagen om folkhögskolor.
I början av detta år trädde lagen om statliga konstkommissioner i kraft. Efter
denna organisatoriska reform bör andra åtgärder vidtagas för konstens befrämjande. På vetenskapens och konstens område kommer de ekonomiska betingelserna för studerande och för skapande arbete att förbättras genom utbyggandet
av systemet med studieunderstöd och stipendier.
På lantbrukets område kommer regeringen att till denna riksdag avlåta propositioner till lagar om bland annat samfälld skogsmark, arbetstiden inom lantbruket, virkesmätning samt naturskydd.
Regeringen förbereder vidare vissa propositioner, anslutande sig till utvecklandet av sociallagstiftningen. Av dessa förtjänar ett särskilt omnämnande förnyandet av lagen om socialhjälp, som avser att ombilda den nuvarande lånebetonande socialhjälpen till ett verkligt socialt understöd, samt propositionen om revision av lagen om barnskydd med förslag om en översyn av gällande lag från
1937 i enlighet med moderna sociala krav.
Även denna riksdag kommer att behandla omfattande utrikespolitiska frågor.
Finlands utrikespolitiska orientering fortsätter oförändrad. Vi kommer alltjämt
att noggrant följa vår vedertagna fredsinriktade neutralitetspolitik, som vunnit allmänt erkännande. Inom dess ram ger vi i våra ställningstaganden fortsättningsvis stöd åt fredliga lösningar och förlikningar.
I det jag önskar framgång för riksdagen i dess arbete, förklarar jag 1968 års
riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Virolainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Aloittaessaan uudet valtiopäivät eduskunnalla on edessään kauaskantoisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Kuten Te Herra Tasavallan Presidentti mainitsitte,
eduskunnan ja siihen nojautuen hallituksen keskeiset tehtävät liittyvät edelleenkin Suomen talouselämän vaikeuksiin ja niiden aiheuttamiin toimenpiteisiin.
Onkin aiheellista korostaa, että meidän olisi löydettävä keskeisille taloudellisille ongelmillemme tosiasioihin ja kansallisiin edellytyksiimme perustuvat ratkaisut. Ennen muuta on vientituotannon kilpailuedellytyksiä parannettava, mikä
edellyttää kansakunnan voimien keskittämistä taloudellisen kasvun jouduttamiseen. Tämä on vaikea ongelma, kun pyrittäessä tuotannon kasvun lisäämiseen ja
työllisyyden parantamiseen on koko ajan otettava huomioon valuuttavarannon ja
valtiontalouden asettamat rajoitukset.
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Taloudellinen tilanne koko maassa antaa aihetta huoleen. Mutta on varmaa,
että jos eduskunnan piirissä saadaan aikaan eri ryhmien kesken hyvää yhteistyötä, löydetään sellaiset ratkaisut, joilla vaikeudet voitetaan. Suomen kansa
odottaakin nyt eduskunnalta ja hallitukselta määrätietoisia otteita nimenomaan
talous- ja tuotantoelämän elvyttämiseksi, jotta kansalaisille turvattaisiin työtä ja
siitä tyydyttävä toimeentulo.
Det är på sin plats att understryka, att vi för våra centrala ekonomiska problem borde ﬁnna lösningar, som baserar sig på de faktiska förhållandena och
på våra nationella förutsättningar. Framför allt bör konkurrensbetingelserna för
vår exportindustri förbättras, något som i sin tur förutsätter ett sammanförande av nationens resurser för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Detta är ett
svårt problem, då man vid strävandena att öka stegringen i produktionen och att
förbättra sysselsättningen hela tiden måste beakta de begränsningar valutareserven och statshushållningen uppställer. Men det är säkert, att om man i riksdagen
kan få till stånd ett gott samarbete mellan de olika grupperna, ﬁnner man säkert
sådana lösningar, genom vilka svårigheterna kan övervinnas.
Mutta taloudellisesti vaikeanakaan aikana ei kulttuurin kehittämistä ja oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan toteuttamista saa laiminlyödä. Eduskunta on tietoinen siitä, että pienen kansan kannalta koulutustason kohottaminen on kaiken
kehityksen elinehto.
Viime valtiopäiviltä siirtyi uusille valtiopäiville peruskoulun uudistukseen
liittyvä ensimmäinen lakiesitys. On tärkeätä, että tämä esitys saadaan jo kuluvan kevätistuntokauden aikana käsitellyksi. Samalla olisi pyrittävä saamaan aikaan yksimielisyyttä lakiesityksen eräistä yksityiskohdista, jotka ovat aiheuttaneet paljon keskustelua.
Vaikka taloudellinen tilanne asettaakin rajoituksensa sosiaalisille uudistuksille, on välttämätöntä pyrkiä lisäämään kansalaisten puutteellista sosiaaliturvaa. Erityisesti eläkelainsäädäntöä olisi kehitettävä niin, että kaikki Suomen
kansalaiset pääsisivät osallisiksi oikeudenmukaisen sosiaalilainsäädännön takaamasta turvallisuudesta.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, korostitte sitä, että Suomen ulkopoliittinen
suuntaus jatkuu muuttumattomana sekä että noudatamme edelleen tarkasti vakiintunutta rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa. Eduskunta yhtyy tähän
Teidän toteamukseenne ja antaa tukensa kaikille sellaisille ratkaisuille, jotka
edistävät kansojen välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä sekä lujittavat rauhan säilymistä.
Ottakaa vastaan, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan kunnioittava tervehdys.

Talet besvarades på riksdagens vägnar av talmannen Virolainen, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Då riksdagen inleder den nya sessionen, har den framför sig vittbärande avgöranden på lagstiftningens område. Såsom Ni, Herr Republikens President nämnde, är riksdagen och den på riksdagen stödda regeringens centrala uppgifter allt- 338 -

1968

jämt inriktade på det ekonomiska livets svårigheter och de åtgärder dessa föranleder.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska och ﬁnska:
Det är på sin plats att understryka, att vi för våra centrala ekonomiska problem
borde ﬁnna lösningar, som baserar sig på de faktiska förhållandena och på våra
nationella förutsättningar. Framför allt bör konkurrensbetingelserna för vår exportindustri förbättras, något som i sin tur förutsätter ett sammanförande av nationens resurser för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Detta är ett svårt
problem, då man vid strävandena att öka stegringen i produktionen och att förbättra sysselsättningen hela tiden måste beakta de begränsningar valutareserven
och statshushållningen uppställer. Det ekonomiska läget ger anledning till allvarligt bekymmer. Men det är säkert, att om man i riksdagen kan få till stånd ett
gott samarbete mellan de olika grupperna, ﬁnner man säkert sådana lösningar,
genom vilka svårigheterna kan övervinnas.

Talmannen yttrade slutligen på ﬁnska:
Finlands folk väntar nu av riksdagen och regeringen resoluta tag, som speciellt
skulle stimulera näringslivet och ge medborgarna arbete, som tryggar deras utkomst på ett tillfredsställande sätt.
Men ej ens under en svår ekonomisk tid får utvecklingen av kulturen och förverkligandet av en rättvis socialpolitik försummas. Riksdagen är medveten om,
att ur ett litet folks synvinkel en höjning av utbildningsnivån är ett livsvillkor
för all utveckling.
Från senaste session kvarstår för behandling i den nya riksdagen det första
lagförslaget om grundskolereformen. Det är viktigt, att denna proposition blir
behandlad redan under innevarande vårsession. Samtidigt borde man sträva till
att få till stånd enighet om vissa detaljer i lagförslaget, vilka gett anledning till
mycken diskussion.
Även om det ekonomiska läget uppställer sina gränser för de sociala reformerna, är det nödvändigt att sträva till att utöka medborgarnas socialskydd. Särskilt
pensionslagstiftningen bör främjas så att alla medborgare i Finland kunde bli
delaktiga av den trygghet en rättvis sociallagstiftning garanterar.
Ni, Herr Republikens President, betonade, att Finlands utrikespolitiska kurs
fortgår oförändrad samt att vi förfarande noggrant skall följa den stadgade fredsvänliga neutralitetspolitiken. Riksdagen förenar sig i detta Edert konstaterande
och ger sitt stöd åt alla sådana beslut, som gagnar mellanfolkligt samförstånd
och samarbete samt lägger en fast grund för fortsatt fred.
Mottag, Herr Republikens President, riksdagens vördsamma hälsning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1969
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 4 februari 1969
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Maaliskuussa 1966 valittu eduskunta aloittaa tänään vaalikauden viimeiset valtiopäivät. Niiden aikana maamme taloudellinen vakauttaminen tulee jatkuvasti muodostamaan niin hallituksen kuin eduskunnankin tärkeimmän tehtävän, johon kaikessa toiminnassa on kiinnitettävä päähuomio. Tulevalle kehityksellemme on välttämätöntä, että tähän asti saavutetut ja vakauttamislain voimassaoloaikana vielä odotettavissa olevat tulokset pystytään käyttämään täysimittaisesti
hyväksi toteutettaessa vastaista talouspolitiikkaamme.
Lainsäädännön alalla hallituksella on näiden valtiopäivien aikana aikomus
antaa eduskunnalle lukuisia laajakantoisia esityksiä.
Eduskunnalle annetaan pian esitys valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamisesta, jolla pyritään helpottamaan kansalaisten osanottoa vaaleihin ja selventämään puolueiden asemaa vaalilainsäädännössä. Samanaikaisesti
hallitus antaa esityksen täysi-ikäisyysrajan ja eräiden siihen liittyvien ikärajojen
alentamista koskevaksi lainsäädännöksi. Näillä uudistuksilla tulee sekä äänioikeusikä että yksityisoikeudellinen täysi-ikäisyys alenemaan 20 vuoteen.
Verolainsäädäntöä on viime vuosina voimakkaasti uudistettu. Maatilatalouden tuloverolakia ja uusittua omaisuusverojärjestelmää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1968 toimitettavassa verotuksessa ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia kuluvalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa. Aineellisen verolainsäädännön uudistusta jatketaan. Luonnollisten henkilöiden verotuksen yksinkertaistamisesta sekä puolisoiden ja yksinäisten henkilöiden verotuksen uudistamisesta hallituksella on tarkoitus antaa eduskunnalle lakiesitys
jo tällä kevätistuntokaudella. Parhaillaan tutkitaan hallituksen toimesta nykyisessä liikevaihtoverojärjestelmässämme olevien epäkohtien poistamista, joista
merkittävin on veron kertautuminen ja sen haitallinen vaikutus tuotantomme
kilpailukykyyn sekä kotimaassa että ulkomailla. Liikevaihtoverotuksen uudistamista koskeva esitys voitaneen antaa eduskunnan käsiteltäväksi vielä näiden
valtiopäivien aikana. Verotustoimen johtoa varten hallitus suunnittelee valtiovarainministeriön alaisen keskusviraston perustamista. Myös tätä koskeva lakiesitys on tarkoitus saattaa eduskuntakäsittelyyn nyt alkavilla valtiopäivillä.
Maassamme ovat käynnissä laajat opetustoimen uudistamista koskevat järjestelyt. Uuden peruskoulun toteuttamisvaihe on alkamassa ja uudistuksen yk-
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sityiskohtainen suunnittelu on käynnissä. On toivottavaa, että koulunuudistus ei
jää pelkästään muodolliseksi vaan että myös koulun opetustapaa ja sen sisäistä
henkeä todella päästään uudistamaan.
Peruskoulun uudistamisen jälkeen on nuorisoasteisen koulutuksen uudelleenjärjestely tulossa esille. Yhteiskunnallisen kehityksen ja elinkeinoelämän edellyttämä koulutusrakenne on parhaillaan selvitettävänä. Tärkeänä on pidettävä,
että ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ovat läheisessä vuorovaikutuksessa
keskenään. Koulutuspaikkoja tulee olla riittävästi, eikä tulevassa koulutusjärjestelmässä saa muodostua nykyisen tapaisia umpiperiä, vaan halukkaiden nuorten
tulee päästä jatkamaan opintojaan uusilla asteilla.
Myös ylemmän opetuksen piirissä on käynnissä laajoja uudistuksia. Vuoden
1966 valtiopäivillä hyväksytyn korkeakoululaitoksen kehittämislain toteuttaminen on hyvässä käynnissä. Tärkeäksi tehtäväksi on meillä muodostunut yliopistojen ja korkeakoulujen sisäisen hallinnon kehittäminen. Useiden korkeakoulujen piirissä ovat valmisteilla laajat hallinnolliset uudistukset. Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle esitykset eri korkeakouluja koskeviksi laeiksi tai lakien muutoksiksi niin pian kuin korkeakoulut ovat tehneet tätä tarkoittavat ehdotukset ja asia on niiden pohjalta valmisteltu hallituksessa. Erityisen tärkeää on uudistaa korkeakoulujen hallintoa siten, että eri ryhmät, niin opettajat
ja tutkijat kuin opiskelijatkin, tulevat riittävästi edustetuiksi hallinnon eri tasoilla. Samassa yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös opiskelijoiden oikeusturvan takaamiseen.
Ylimmän opetuksen kehittämiseen liittyy kiinteästi tutkimustyön edellytysten parantaminen. Hallituksessa on valmisteilla esitys varttuneiden tieteen- ja
taiteenharjoittajien työedellytysten parantamisesta. Samassa yhteydessä hallituksella on tarkoitus tehdä esitys myös Suomen Akatemiaa koskevasta järjestelystä.
Näille valtiopäiville tullaan edelleen antamaan esitykset laiksi maataloustuotteiden hintatasosta, luonnonsuojelulaiksi sekä maidontarkastuslain uudistamisesta.
Sosiaalipolitiikan alalta hallitus suunnittelee esitysten antamista maatalouden työaikalaiksi sekä yrittäjien eläkelaiksi, joka poistaisi vallitsevasta eläketurvajärjestelmästämme huomattavan puutteen ulottamalla eläkeoikeuden koskemaan niin maatalouden alalla kuin muualla toimivia itsenäisiä yrittäjiä. Hallitus
toivoo myös voivansa antaa näille valtiopäiville esityksen sosiaalihuollon peruslakina toimivan huoltoapulain uudistamisesta.
Viime vuoden keväästä lähtien on selvitelty mahdollisuuksia laajentaa pohjoismaiden välistä taloudellista yhteistyötä. Hallituksen tarkoituksena on selvittelyn tässä vaiheessa pitää yhteyttä eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan. Hallitus tulee kantaansa asian suhteen ratkaistessaan ottamaan huomioon harjoittamamme puolueettomuuspolitiikan vaatimukset ja välttämättömyyden turvata
meille tärkeän idänkauppamme jatkuvan kehityksen.
Lausuen eduskunnan tervetulleeksi näille valtiopäiville ja toivottaen menestystä eduskunnan työlle julistan vuoden 1969 valtiopäivät avatuiksi.
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Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
I dag vidtager den sista riksdagen under den valperiod, som inleddes efter de i
mars 1966 förrättade valen. Under den tid, då denna riksdag är församlad, kommer den ekonomiska stabiliseringen i vårt land fortfarande att utgöra den viktigaste uppgiften för såväl regeringen som riksdagen. I all verksamhet bör uppmärksamhet ägnas åt detta mål. För vår framtida utveckling är det nödvändigt,
att de resultat, vilka hittills uppnåtts, och som ännu är att förvänta under stabiliseringslagens giltighetstid, kan utnyttjas i full utsträckning vid förverkligandet
av vår fortsatta ekonomiska politik.
På lagstiftningens område har regeringen för avsikt att till denna riksdag avlåta ett ﬂertal omfattande propositioner.
Propositionen angående revision av lagstiftningen om statliga val avlåts snart
till riksdagen. Detta förslag avser att underlätta medborgarnas valdeltagande
och förtydliga partiernas ställning inom vallagstiftningen. Regeringen kommer
samtidigt att avlåta proposition om lagstiftning angående sänkning av myndighetsåldern och vissa därmed sammanhörande åldersgränser. Till följd av dessa
reformer kommer såväl rösträttsåldern som den privaträttsliga myndighetsåldern att sänkas till 20 år.
Skattelagstiftningen har under senare år varit föremål för en omfattande förnyelse. Inkomstskattelagen för gårdsbruk och det nya förmögenhetsskattesystemet tillämpas första gången vid beskattningen för 1968 och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet vid beskattningen för innevarande år.
Revisionen av den materiella skattelagstiftningen fortsätter. Regeringen avser
att ännu under denna vårsession avlåta proposition till riksdagen om förenkling
av beskattningen av fysiska personer och förnyelse av beskattningen av makar
och ensamstående personer. För närvarande undersöks på regeringens uppdrag
avlägsnandet av brister i vårt gällande omsättningsskattesystem, av vilka den
mest betydande är skatteupprepningen och dess skadliga inverkan på vår produktions såväl inhemska som utländska konkurrenskraft. Förslag till förnyelse av omsättningsbeskattningen torde kunna avges ännu under denna riksdag.
Regeringen överväger grundandet av ett centralt ämbetsverk, underlydande ﬁnansministeriet, för ledandet av beskattningen. Avsikten är att även detta förslag skall avges under denna riksdag.
Ett omfattande arbete pågår i vårt land för en förnyelse av undervisningsväsendet. Den nya grundskolan håller på att förverkligas och en detaljerad planering av denna reform är i gång. Det är att önska, att skolreformen icke blir endast formell, utan att en verklig förnyelse kan genomföras även i undervisningsmetoder och i den anda som råder inom skolan.
Efter förverkligandet av grundskolan måste uppmärksamhet riktas på ungdomsutbildningen. Den skolningsstruktur, som förutsätts av den sociala utvecklingen och av näringslivet, är för närvarande föremål för undersökningar. Det
är viktigt, att en nära inbördes samverkan råder mellan yrkesskolningen och
gymnasieutbildningen. Det bör ﬁnnas tillräckligt med skolningsplatser, och i det
framtida utbildningssystemet får det inte uppstå sådana återvändsgränder, som
nu förekommer, utan intresserade ungdomar bör ha möjlighet att fortsätta sina
studier på ett annat plan.
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Även inom den högre undervisningen pågår ett omfattande reformarbete.
Verkställandet av den vid 1966 års riksdag godkända lagen om utbyggande av
högskoleväsendet fortsätter tillfredsställande.
Utvecklandet av den inre förvaltningen i universitet och högskolor har hos
oss kommit att framstå som en viktig uppgift. Inom ﬂere högskolor förbereds
omfattande administrativa reformer. Regeringen avser att avlåta propositioner
till riksdagen med förslag till lagar och lagändringar angående olika högskolor,
så snart dessa inkommit med nödiga förslag och ärendet på basen härav förberetts inom regeringen. Det är särskilt viktigt att förnya högskolornas förvaltning
sålunda, att olika grupper, såväl lärare och forskare som studenter, får en tillräcklig representation på olika nivåer av förvaltningen. I detta sammanhang bör
uppmärksamhet riktas jämväl på tryggandet av studenternas rättsskydd.
Nära förknippat med utvecklandet av den högre utbildningen är stärkandet av
förutsättningarna för forskningsarbetet. Regeringen förbereder förslag om förbättrande av arbetsvillkoren för längre hunna idkare av vetenskap och konst. I
samband med detta har regeringen för avsikt att avlåta proposition även om anordningar berörande Finlands Akademi.
Till denna riksdag kommer vidare propositioner att avlåtas till lag om prisnivå för lantbruksprodukter, till naturskyddslag samt till förnyelse av lagen om
mjölkkontroll.
På det socialpolitiska planet överväger regeringen propositioner till arbetstidslag för lantbruket samt till pensionslag för företagare, vilken skulle avlägsna en betydande brist från vårt gällande pensionssystem genom att utsträcka rätten till pension till självständiga företagare såväl inom lantbruket som på andra
områden. Regeringen hoppas även kunna avlåta proposition till denna riksdag
med förslag till förnyelse av lagen om socialhjälp, vilken utgör grunden för socialvården.
Från och med senaste vår har möjligheterna utretts att vidga det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna. Regeringen har i detta skede för avsikt att upprätthålla kontakt med riksdagens utrikesutskott. Vid fastställandet av
sin ståndpunkt till denna fråga kommer regeringen att beakta de krav, som uppställs av vår neutralitetspolitik samt nödvändigheten att trygga den fortsatta utvecklingen av den för oss viktiga östhandeln.
Önskande riksdagen välkommen och tillönskande den framgång i dess arbete förklarar jag 1969 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan kokoontuminen vaalikauden viimeisille valtiopäiville merkitsee
meidän oloissamme sitä, että niin eduskunta kuin sen luottamusta nauttiva hallitus huomaavat joutuneensa vaiheeseen, jossa poliittinen tilanne on tietyllä tavalla uudelleen arvioitava. Vakiintuneissa parlamentaarisissa oloissa lähdetään
siitä, että hallituksen on varustauduttava vastaamaan asioiden hoidosta vaaleihin saakka eli hetkeen, jolloin valitsijat ovat lausuneet käsityksensä siitä, mi-
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ten vastedes on meneteltävä. Lähtö viimeiselle kierrokselle merkitsee hallitukselle eduskunnan työnantajana sitä, että hallitusohjelmaan sisältyvät laajakantoiset uudistukset on nopeassa tahdissa saatettava eduskunnan käsiteltäväksi, jos
tarkoitus on saada ne valmiiksi. Kun ottaa huomioon sen keskeisen aseman, mikä talousarviolla ja siihen liittyvällä lainsäädäntötyöllä on syyspuolen ohjelmassa, on helppo ymmärtää, että lähimmät kuukaudet ovat tässä mielessä hallituksen etsikkoaikaa.
Eduskunta on mieltymyksellä kuullut monista hallituksen aikomuksista, joihin Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne viittasitte ja joista monet ovat
asioita, joita käsittelemään eduskunta on jo kauan toivonut pääsevänsä. Mikäli esitykset saadaan hyvissä ajoin ennen kevätistuntokauden päättymistä, eduskunta uskoo selviytyvänsä vaikeista ja suuritöisistäkin esityksistä käytettävissä
olevana aikana. On nimittäin muistettava, että lähtö viimeiselle kierrokselle ennen vaaleja merkitsee uutta tilanteen arviointia myös yksityiselle kansanedustajalle. Jokainen meistä joutuu kysymään itseltään: ”Olenko minä ja onko edustamani mielipidesuunta toiminut tällä vaalikaudella riittävän tehokkaasti niiden
asioiden hoitamiseksi, joita yhdessä valitsijain kanssa pidettiin tärkeinä, ja mitä
tässä vielä olisi tehtävissä?”
Eduskunnan piirissä on viime aikoina puhuttu paljon eduskuntatyön tehostamisesta, ja luulisin, että keskeneräisten töiden paljous on saanut jokaisen ajattelevan edustajan toteamaan, että kysymyksessä ei voi olla vain rationalisoiminen, jolla tietenkin on oma merkityksensä työtulosten lisääjänä, vaan että on varauduttava myös edustajan henkilökohtaisen työpanoksen lisäämiseen, jos todella halutaan hyvin selviytyä alkavasta työkaudesta ja luoda luja pohja seuraavan vaalikauden aikana suoritettavalle rakennus- ja uudistustyölle.
När vi riktar vår uppmärksamhet på det nya valet och de utsikter det öppnar, bör vi naturligtvis ihågkomma, att innevarande periods resultat måste på
lämpligt sätt sammankopplas med den nya period som vidtar, när denna riksdag avslutas. Riksdagen har över partigränserna understött regeringen i dess
strävan efter ekonomisk stabilisering. Det ligger i allmänt intresse, att resultatet av det arbete som hittills presterats, tryggas, och att ansträngningarna fortsättes. Riksdagen önskar regeringen framgång i arbetet att skapa en trygg övergång från det nuvarande skedet till en ny period av parlamentariskt uppbyggnadsarbete.
Katseen kääntyessä uusiin vaaleihin ja niiden tarjoamiin näköaloihin meidän
on luonnollisesti muistettava, että kuluvan kauden saavutukset on voitava sopivasti liittää siihen uuteen kauteen, joka alkaa näiden valtiopäivien päätyttyä.
Eduskunta on yli puoluerajojen ollut tukemassa hallitusta sen pyrkiessä taloudelliseen vakauttamiseen. Yhteinen etu vaatii, että tähänastisen työn tulokset turvataan ja
ponnisteluja jatketaan. Eduskunta toivoo hallitukselle menestystä sen sillan rakentamisessa, joka tarjoaa turvallisen kulun nykyisestä vaiheesta uuteen parlamentaarisen
rakentamisen kauteen.
Vastaanottakaa, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan syvän kunnioituksen vakuutus.
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Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Sukselainen,
som på ﬁnska yttrade:
Ärade Herr Republikens President!
Att riksdagen sammanträder till sin sista session under valperioden innebär i våra förhållanden, att vår riksdag och regering, som åtnjuter dess förtroende, märker, att de kommit in i ett skede, i vilket det politiska läget i viss mening måste omprövas. I stadgade parlamentariska förhållanden utgår man från att regeringen bör förbereda sig på att svara för handhavandet av ärenden ända till valen eller till den stund då väljarna har uttalat sin uppfattning om, hur man framdeles bör förfara. När det sista varvet anträdes, innebär det för regeringen som
riksdagens arbetsgivare, att de vittbärande reformer som ingår i regeringsprogrammet, i snabb takt måste komma till behandling i riksdagen, om syftet är, att
få dem färdiga. Tar man i betraktande den centrala ställning som budgetförslaget och det lagstiftningsarbete som ansluter sig därtill, har på höstens program,
är det lätt att förstå, att de närmaste månaderna i denna är regeringens besökelsetid. Riksdagen har med välbehag lyssnat till regeringens många avsikter, till
vilka Ni, Herr Republikens President, i Edert tal hänvisade, och av vilka många
är angelägenheter, som riksdagen redan länge hoppats få ta itu med. I den mån
propositioner kommer i god tid före vårsessionens avslutande, tror riksdagen,
att den skall avklara de svåra och arbetsdryga propositionerna inom den tid som
står till buds. Det är nämligen att minnas, att starten för den sista rundan före valen innebär en nyprövning av läget även för den enskilde riksdagsmannen.
Envar av oss kommer att fråga sig själv: ”Har jag och har den av mig företrädda
åsiktsriktningen under denna valperiod verkat tillräckligt effektivt för att sköta de ärenden, som vi tillsammans med väljarna ansåg viktiga, och vad vore ännu här att göra?”
I riksdagskretsar har på senaste tid talats mycket om effektivisering av riksdagsarbetet, och jag skulle tro, att mängden av halvfärdiga arbeten har fått varje tänkande riksdagsman att konstatera, att det inte bara är fråga om rationalisering, något som naturligtvis har sin betydelse för att förbättra arbetsresultaten,
men att man borde ställa in sig på att öka riksdagsmannens personliga arbetsinsats, om man verkligen önskar med heder skilja sig från den börjande arbetsperioden och skapa en fast grund för det byggnads- och reformarbete, som skall
utföras under nästa valperiod.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska och ﬁnska:
När vi riktar vår uppmärksamhet på det nya valet och de utsikter det öppnar, bör
vi naturligtvis ihågkomma, att innevarande periods resultat måste på lämpligt
sätt sammankopplas med den nya period som vidtar, när denna riksdag avslutas. Riksdagen har över partigränserna understött regeringen i dess strävan efter
ekonomisk stabilisering. Det ligger i allmänt intresse, att resultatet av det arbete
som hittills presterats, tryggas, och att ansträngningarna fortsättes. Riksdagen
önskar regeringen framgång i arbetet att skapa en trygg övergång från det nuvarande skedet till en ny period av parlamentariskt uppbyggnadsarbete.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 6. päivänä 1970
presidentti Kekkonen – puhemies Paasio

Riksdagens öppnande den 6 april 1970
president Kekkonen – talman Paasio

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Viime maaliskuun 15. ja 16. päivinä toimitetuissa lakimääräisissä edustajanvaaleissa valittu eduskunta on nyt kokoontunut ensimmäisille valtiopäivilleen.
Kuten vuoden 1969 valtiopäivien päättäjäisissä totesin, vuonna 1966 alkanut vaalikausi merkitsi parlamentaarisen elämämme normalisoitumista vahvaan
eduskuntaenemmistöön nojautuneiden hallitusten oltua vastuussa maan asioista. Tähän toteamukseeni sisältyi samalla myönteinen arviointi enemmistöhallitusten merkityksestä parlamentaarisesti hallitussa maassa. Sen jälkeen kun vaaliuurnille kutsuttu kansa on antanut äänensä, jota demokratiassa on kuultava,
on tilanne uuden hallituksen muodostamisen kannalta kuitenkin sekava ja vaikea. Olen lähes 35 vuoden aikana joko hallitusneuvottelijana tai muuten läheltä
seuranneena saanut jonkinlaisen kuvan hallituksen muodostamiseen liittyvistä seikoista maassamme. Vaikka monesti aikaisemminkin on ollut suuria hankaluuksia hallituksen aikaansaamisessa, ei liene liioiteltua sanoa, että myös ja
nimenomaan tällä kertaa tulee käyttökelpoisten vaihtoehtojen löytäminen olemaan vaikeaa. Tietenkin on toivottavaa, että hyvissä ajoin voitaisiin muodostaa
eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus. Tätä hallitusta odottavat monet vaativat tehtävät.
Päättäessäni vuoden 1969 valtiopäivät kuvasin muutamalla sanalla sitä hyvää taloudellista kehitystä, joka maassamme on parin viime vuoden aikana vallinnut ja jonka – sen voin tässä lisätä – lasken merkittävältä osalta nyt paikkansa jättävän hallituksen ja sen ynnä työmarkkinajärjestöjen yhteistyön ansioksi.
Mutta lausuin samalla, että tulen vuoden 1970 valtiopäivien avajaisissa käsittelemään puutteita, joita yhteiskunnassamme hyvinvoinnin keskellä vallitsee.
Erityisen vaikeana ongelmana on viime vuosien aikana koettu varsin suureksi
noussut työttömyys, tulojen jakautumisen epätasaisuus sekä aineellisten elinehtojen erilaisuus valtakunnan eri alueiden välillä. Juuri viimeksi mainittuun kysymykseen, johon olen aikaisemmin tavan takaa palannut, haluan jälleen kiinnittää huomiota, koska näen, että yhden vakavimmista haasteista uudelle eduskunnalle ja alkaneen vuosikymmenen koko yhteiskuntapolitiikalle antaa tämän
alueellisen peruskonﬂiktin purkaminen.
Alueellinen perusristiriita sisältää kaksi keskeistä, yhdensuuntaisesti vaikut- 346 -
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tavaa tekijää: työn epätasainen jakautuminen ja työstä saatavan korvauksen epätasainen jakautuminen. Ne molemmat lisäävät suuresti yhteiskuntamme jäsenten keskinäistä eriarvoisuutta. Saattaa tuntua jossain mielessä oudolta, kun esitän, että tässä on kyseessä aikapommi, joka ensi sijassa valtiovallan toimenpitein voidaan purkaa. Sen purkaminen on mielestäni aloitettava hyvissä ajoin ennen kuin tämän vuosikymmenen aikana esille tuleva henkisen alan työttömyys
tuo uuden vakavan pulman yhteiskuntaamme.
Kun eduskunnan tulevia työtehtäviä käsitellään, on pakko kohdistaa huomio
korkeakoulujen sisäisen hallinnon välttämättömään uudistamiseen. Vaikka jyrkät asenteet ovat vanhastaan, alkaen J. V. Snellmanin päivistä, sävyttäneet yliopiston pohjan laajentamisen pyrkimyksiä, on tullut aika tunnustaa, että yliopistojen hallinto vastaa huonosti demokraattisen aikamme vaatimuksia ja että
niiden toiminnassa on vakavaa huolta aiheuttavia epäkohtia. Ne antavat koulutusta, joka vastaa vakiintuneita, osin katoaviakin opetus- ja virkatehtäviä, mutta vähälle huomiolle saattaa jäädä se, jolla lähiajan yhteiskunnassa muutoin olisi kysyntää. Toisaalta ne antavat koulutuksensa tavalla, joka soveltuu vain osalle, mutta jättävät tiepuoleen toisen osan, jolla myös on oikeus akateemiseen kasvatukseen.
De senaste dagarna har särskilt den utländska pressen fäst övervägande avog uppmärksamhet vid statsrådets beslut att i detta skede icke underteckna den
s.k. Nordek-traktaten.
Detta beslut bör granskas mot den internationella bakgrunden i dag. Ingen
torde förneka, att det icke i Europa under det gångna året uppstått en växande önskan att begagna strävandena att utvidga den Europeiska Ekonomiska
Gemenskapen – visserligen i enlighet med den ursprungliga avsikten – som ett
medel vid bildandet av en även politiskt enhetlig och omfattande mellanstatlig gemenskap. Till uppnåendet av detta mål anknöts även Nordekplanen, som i
Finland behandlades såsom innehållande ett egenvärde. Situationen beträffande
integrationssträvandena i Europa hade förändrat sig på ett sätt som gjorde, att
de av oss tidigare bedömda förutsättningarna för fasthållandet vid vår neutralitetslinje medan integrationsunderhandlingar pågick och efter deras avslutande
icke mera var giltiga. Marken under dem började ge vika. Därför måste vi, kanske inte i god tid men dock före det sista tillfället, meddela vår orubbliga och ärliga ståndpunkt.
För att ytterligare utreda grunderna för regeringens beslut önskar jag framhålla, att utrikespolitiska avgöranden enligt min åsikt icke bör baseras uteslutande på de omständigheter, vilkas existens kan konkret bevisas. Uppmärksamhet
bör även riktas på frågan i vilket sken saker framstår; även detta är en del av
verkligheten. Neutralitet förutsätter trovärdighet. Härtill räcker icke våra egna värderingar eller föreställningar, emedan trovärdighet inte är något ensidigt.
Neutraliteten är även politik, som yttre direktiv och order icke kan upprätthålla,
utan den måste bygga på nationens eget omdöme, som i sin tur grundar sig på
landets väl. Vi avgör alltså själva, vilka åtgärder vår politik förutsätter.
Vid förverkligandet av vår neutralitetspolitik har vi kommit till den slutsatsen, att avsikten med vår politik är upprätthållandet av en sådan balans, som inte grundar sig på maktens utan på intressenas harmoni. Vår uppgift är att för vår
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egen del vaka över, att våra åtgärder icke ger anledning till att denna harmoni
rubbas. Tvärtom bör vårt handlande bidraga till att stärka den.
Felaktiga slutsatser har tyvärr gjorts om Finlands regerings beslut i Nordekfrågan. Det, att Nordek-traktaten inte undertecknades, förklaras utgående från
de synpunkter jag nyss framhållit. Uppmärksamhet har emellertid inte fästs vid
den positiva sidan av statsrådets beslut nämligen den, att ehuru Nordek-organisationen nu icke förverkligades på planerat sätt såsom en överbyggnad, godkände statsrådet dock innehållet i Nordek-avtalet. Det är härvid fråga om sakens
handelsmässiga sida. Detta är ju naturligt, emedan Finland i alla skeden strävar till att bevaka sina ekonomiska intressen. Den nordiska marknaden är redan
nu för oss större än vår handel med något enskilt utomnordiskt land. Den ekonomiska utvecklingen mellan de nordiska länderna synes fortgående utgöra en
växande kraft. Upprättandet av tullmurar mellan Nordens länder kan inte vara
en förnuftig framtidsmöjlighet. I detta sammanhang kan man tänka sig en intensiﬁering av det nordiska ekonomiska samarbetet sektor för sektor på grundval
av det värdefulla utredningsarbete, som utförts vid utarbetandet av traktaten.
Viime viikkoina on nimenomaan ulkolaisessa lehdistössä kiinnitetty ensi kädessä epäsuopeaa huomiota valtioneuvoston päätökseen olla tässä vaiheessa allekirjoittamatta ns. Nordek-sopimus. Tätä ratkaisua on tarkasteltava nykyhetken
kansainvälistä taustaa vasten. Kukaan ei kieltäne, etteikö Euroopassa olisi vuoden kuluessa syntynyt lisääntynyttä halukkuutta käyttää pyrkimyksiä Euroopan talousyhteisön laajentamiseksi, tosin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti,
välineenä myös poliittisesti yhtenäisen ja laajan valtioiden yhteisön muodostamisessa. Tämän päämäärän tavoitteluun myös kytkettiin Suomessa itseisarvona
käsitelty Nordek-suunnitelma. Tilanne integraatiopyrkimysten osalta Euroopassa oli muuttunut sellaiseksi, että aikaisemmin arvioimamme edellytykset puolueettomuuslinjamme säilyttämisen mahdollisuuksista integraationeuvottelujen
aikana ja niiden päätyttyä olivat menettämässä pohjan jalkojensa alta. Siksi meidän piti ehkä ei riittävän ajoissa mutta kuitenkin ennen viimeistä tilaisuutta ilmoittaa tinkimätön ja rehellinen kannanottomme.
Selvittääkseni vielä hallituksen ratkaisun perusteita haluan sanoa, että kansainvälispoliittisia päätöksiä ei mielestäni pidä rakentaa yksinomaan niiden
seikkojen varaan, jotka voidaan konkreettisesti todistaa olevan olemassa. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miltä asiat näyttävät; tämäkin on osa todellisuutta. Puolueettomuus edellyttää uskottavuutta. Siihen eivät riitä omat arviointimme tai kuvitelmamme, koska uskottavuus ei ole yksipuolinen asia. Puolueettomuus on myös politiikkaa, jota ulkopuoliset ohjeet ja käskyt eivät voi pitää
yllä, vaan sen täytyy rakentua kansakunnan omaan harkintaan, joka taas määräytyy maan edun pohjalta. Me siis itse ratkaisemme, mitä toimia politiikkamme edellyttää.
Puolueettomuuspolitiikkamme toteuttamisessa olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että politiikkamme tarkoitus on sellaisen tasapainotilan ylläpitäminen, joka ei perustu voimaan vaan etujen harmoniaan. Tehtävämme on omalta
osaltamme valvoa, että toimenpiteemme eivät anna aihetta huoleen tämän harmonian häiriintymisestä. Päinvastoin niiden tulee sitä lujittaa.
Suomen hallituksen Nordek-päätöksestä on valitettavasti tehty harhapäätel- 348 -
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miä. Se, että Nordek-sopimusta ei allekirjoitettu, selittyy edellä esittämieni näkökohtien pohjalta. Huomiota ei sen sijaan ole kiinnitetty valtioneuvoston päätöksen positiiviseen osaan, nimittäin siihen, että vaikka Nordek-järjestö suunnitellulla tavalla ylärakenteena nyt jäi toteutumatta, valtioneuvosto hyväksyi Nordek-sopimuksen sisällön. Kyseessä tällöin on asian kaupallinen puoli. Tämähän
on luonnollista, sillä Suomi pyrkii kaikissa vaiheissa huolehtimaan taloudellisista eduistaan. Pohjoismaiden markkinat ovat jo nyt meille suuremmat kuin
yhdenkään Pohjolan ulkopuolisen maan kanssa käymämme kauppa. Pohjoismaiden keskeinen taloudellinen kehitys näyttää jatkuvasti edustavan laajenevaa
kasvuvoimaa. Tullimuurien syntymistä Pohjolan maiden välille ei voidakaan pitää järkevänä tulevaisuuden mahdollisuutena. Tässä yhteydessä voidaan ajatella pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön tehostamista sektori sektorilta sen arvokkaan selvitystyön pohjalta, joka sopimusta laadittaessa on tehty.
Taloudellisten etujen ajamispyrkimyksemme eivät tietenkään rajoitu vain
Pohjoismaihin. Ne edellyttävät kilpailuasemamme ylläpitämistä ja parantamista
kaikkialla ja kaikkiin suuntiin. Itse asiassa tämä pyrkimys kulkee rinnan puolueettomuuspolitiikkamme toteuttamisen kanssa; se on tärkeä puolueettomuuspolitiikkamme onnistumisen edellytys. Valtaosa Suomen ulkomaankaupasta tapahtuu Euroopan Vapaakauppaliiton, Talousyhteisön ja sosialististen maiden
kanssa. Liitännäisjäsenyytemme EFTAan ja pitkäaikaiset kauppasopimuksemme sosialististen maiden kanssa ovat näihin suuntiin tehokkaasti tukeneet ulkomaankauppamme myönteistä kehitystä. Kysymys Euroopan Talousyhteisön laajentumisesta on tuonut eteemme Euroopan markkina-asetelmien mahdollisen
muutoksen. Tässä tilanteessa meidän on huolehdittava kilpailuedellytystemme
säilyttämisestä myös tällä suunnalla.
Toivomme, että Euroopassa yleisesti nähtäisiin taloudellisten raja-aitojen vahingollisuus maanosamme kehityksessä. Pyrimme jatkuvasti madaltamaan ja
purkamaan raja-aitoja ja omalla puolueettomalla politiikallamme tukemaan harmonisten etujen löytymistä Euroopassa.
Jag önskar riksdagen välkommen att som representant för Finlands folk utföra sitt statsförfattningsenliga uppdrag och förklarar 1970 års riksdag öppnad.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1970 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paasio lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Kiitän Teitä eduskunnalle osoittamastanne tervetulotoivotuksesta sen ryhtyessä
nyt suorittamaan valtiosäännön määräämää tehtävää. Eduskuntaa odottavat monet tärkeät työt, ennen muuta sen tehtävänä on aikaansaada ratkaisu hallituskysymyksessä. Totesitte, että äsken toimitettujen vaalien tulos muodostui hallituksen muodostamisen kannalta sekavaksi ja vaikeaksi. Eduskunnan jäsenet ovat
selvillä siitä, että käyttökelpoisten vaihtoehtojen löytäminen on oleva vaikeaa.
Maan on kuitenkin saatava hallitus, ja toivomukseenne yhtyen eduskunnan pyrkimyksenä on aikaansaada sen luottamusta nauttiva hallitus, toivon mukaan hyvissä ajoin.
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Omistitte, Herra Tasavallan Presidentti, muutamia ajatuksia viime vaalikaudella vallinneelle tilanteelle, jolloin maan asioista huolehtivat vahvaan eduskuntaenemmistöön nojaavat hallitukset, ja että tämä merkitsi parlamentaarisen elämämme normalisoitumista. Edelleen mainitsitte, että tähän toteamukseenne sisältyi samalla myönteinen arviointi enemmistöhallitusten merkityksestä parlamentaarisesti hallitussa maassa. Näihin käsityksiinne on helppo yhtyä, varsinkin kun meillä on pitkä kokemus erityyppisistä hallituksista ja niistä vaikeuksista, joita on syntynyt hallitusten lyhyestä iästä ja kapeasta parlamentaarisesta tuesta. Suunnitelmalliselle hallituspolitiikalle ei tällöin syntynyt tarpeellisia edellytyksiä. Nämä kokemukset ovat arvokkaina ohjeina, kun käydään selvittämään
jälleen kerran hallituskysymystä. Eduskunnan pyrkimyksenä tulisi olla vahvan
enemmistöhallituksen muodostaminen ja sen toiminnan varmistaminen mikäli mahdollista koko vaalikauden kestäväksi. Eduskunnassa vaalien aikaansaama puolueiden voimasuhteiden muutos saattaa näitä hyviä pyrkimyksiä suurestikin kyllä haitalta. Se selvinnee, kun toimenpiteet uuden hallituksen muodostamiseksi pääsevät varsinaiseen alkuun.
Kohdistitte, Herra Tasavallan Presidentti, huomiota maan sisäisiin oloihin ja
niiden eduskunnalle tarjoamaan haasteeseen. Totesitte kaksi yhdensuuntaisesti
vaikuttavaa tekijää: työn epätasainen jakautuminen ja työstä saatavan korvauksen epätasainen jakautuminen. Viime vuodet ovat entistä selvemmin osoittaneet
olojamme rasittavien, jo mainittujen epäkohtien olemassaolon ja niiden poistamisen välttämättömyyden. Näiden ohella on tarpeen kiinnittää huomio moniin
muihin olojemme puutteellisuuksiin. Ne ovat eduskunnan tiedossa, ja on oikeutettua odottaa, että ne saavat osakseen huolellisen valmistelun ja ratkaisun. Tehtävän suorittaminen on oleva vaikeata ja vain valtiovallan toimenpitein aikaansaatavissa.
Omistitte, Herra Tasavallan Presidentti, erityistä huomiota Euroopassa käynnissä oleviin taloudellisiin, kaupallisiin ja poliittisiin integraatiopyrkimyksiin
ja maamme suhdetta niihin lähtökohtana puolueettomuuspolitiikkamme. Totesitte muun ohella, että puolueettomuus edellyttää uskottavuutta ja ettei uskottavuus ole yksipuolinen asia. Puolueettomuus on myös politiikkaa, jota ulkopuoliset ohjeet ja käskyt eivät voi pitää yllä, vaan sen täytyy rakentua kansakunnan
omaan harkintaan, joka taas määräytyy maan etujen pohjalta. Lausuitte edelleen, että olemme puolueettomuuspolitiikkamme toteuttamisessa tulleet siihen
johtopäätökseen, että politiikkamme tarkoitus on sellaisen tasapainotilan ylläpitäminen, joka ei perustu voimaan, vaan etujen harmoniaan. Olette jo aikaisemmin tähdentänyt mm. tältä paikalta Suomen ulkopolitiikan perustavia periaatteita, ja eduskunta on näihin käsityksiin yhtynyt. Kun nyt on kysymys suhtautumisesta taloudellisten etujemme valvomiseen, eduskunta yhtyy käsitykseenne, että se edellyttää kilpailuasemamme ylläpitämistä ja parantamista kaikkiin suuntiin ja että tämä pyrkimys kulkee rinnan puolueettomuuspolitiikkamme kanssa ja on sen onnistumisen edellytys. Maamme ulkopolitiikassa on nähtävissä kasvanutta aktiivisuutta maanosamme turvallisuusasiassa, ja siihen selvästi yhdistyy toivomus, että Euroopassa yleisesti nähtäisiin taloudellisten rajaaitojen vahingollisuus maanosamme kehitykselle. Puolueettomuuspolitiikkamme eräs tarkoitus on näiden raja-aitojen madaltaminen. Näillä pyrkimyksillä on
eduskunnan tuki.
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Herra Tasavallan Presidentti, ottakaa vastaan eduskunnan tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den riksdag, som valdes vid det den 15 och 16 sistlidne mars förrättade lagbestämda riksdagsmannavalet, har sammanträtt till sin första riksdag.
Som jag konstaterade vid avslutandet av 1969 års riksdag, innebar den år 1966
inledda valperioden en normalisering av vårt parlamentariska liv då regeringar, stödda av en stark riksdagsmajoritet, ansvarade för landets angelägenheter.
Detta konstaterande innehöll samtidigt en positiv värdering av majoritetsregeringarnas betydelse i ett parlamentariskt styrt land. Efter det folket vid valurnorna avgett sin röst, vilken inom en demokrati bör höras, är situationen vad regeringsbildandet beträffar dock oklar och svår. Under de närmare 35 åren jag antingen i egenskap av regeringsförhandlare eller annars på nära håll följt händelsernas förlopp, har jag fått en viss bild av de omständigheter som förknippas
med regeringsbildandet i vårt land. Trots att det ett ﬂertal gånger funnits stora
hinder för åstadkommandet av en regering, torde det inte vara överdrivet att säga, att det även nu och kanske särskilt denna gång kommer att bli svårt att ﬁnna
brukbara alternativ. Det vore självfallet önskvärt att man i ett tidigt skede kunde bilda en regering som åtnjuter riksdagens förtroende. Många krävande uppgifter förestår den nya regeringen.
Vid avslutandet av 1969 års riksdag beskrev jag med några ord den gynnsamma ekonomiska utvecklingen under de två senaste åren. Denna utveckling
tillskriver jag till en betydande del den nu avgående regeringen och samarbetet
mellan denna och arbetsmarknadsorganisationerna. Samtidigt nämnde jag, att
jag vid öppnandet av 1970 års riksdag skulle komma att behandla de brister, som
vid sidan av ett visst mått av välstånd råder i vårt samhälle.
Ett särskilt svårt problem har de senaste åren varit den synnerligen omfattande arbetslösheten, den ojämna inkomstfördelningen samt olikheten i de materiella levnadsbetingelserna inom olika delar av riket. Speciellt den sistnämnda frågan, som jag ofta tidigare berört, önskar jag åter rikta uppmärksamhet på,
emedan jag anser, att lösandet av denna regionala grundkonﬂikt utgör en av de
allvarligaste utmaningarna för den nya riksdagen och för hela samhällspolitiken
under det nyss påbörjade decenniet.
Denna regionala grundkonﬂikt innehåller två centrala, parallellt verkande
faktorer: den ojämna fördelningen av arbetsmöjligheterna och den ojämna fördelningen av arbetsförtjänsten. Olikheten mellan samhällsmedlemmarnas inbördes värde ökas starkt av dessa båda faktorer. Det kan kanske i viss mån synas svårt att omfatta den uppfattning jag framlägger, nämligen att det här är fråga om en tidsinställd bomb, som kan oskadliggöras i första hand genom statsmaktens försorg. Denna demontering bör enligt min åsikt påbörjas i god tid innan vårt samhälle tillförs ett nytt allvarligt problem i form av den under detta årtionde framträdande arbetslösheten på det intellektuella livets område.
Bland riksdagens kommande arbetsuppgifter framstår förnyandet av högskolornas inre förvaltning såsom en nödvändighet. Trots att kategoriska attityder
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ända sedan J. V. Snellmans dagar traditionellt intagits i samband med strävandena att utvidga den grund på vilken universiteten vilar, har tiden nu kommit att
erkänna, att högskolornas förvaltning illa motsvarar fordringarna i vår demokratiska tid och att det vid dem förekommer missförhållanden, som ger anledning till allvarliga bekymmer. Den undervisning som meddelas motsvarar fordringarna på vedertagna, delvis till och med försvinnande undervisnings- och
tjänsteuppdrag, medan kanhända det som morgondagens samhälle kräver lämnas obeaktat. Å andra sidan ger universiteten sådan utbildning som lämpar sig
enbart för en del studerande medan en annan del, som också har rätt till akademisk utbildning, lämnas vid vägkanten.

Presidenten fortsatte på svenska och ﬁnska sålunda:
De senaste dagarna har särskilt den utländska pressen fast övervägande avog
uppmärksamhet vid statsrådets beslut att i detta skede icke underteckna den s.k.
Nordek-traktaten.
Detta beslut bör granskas mot den internationella bakgrunden i dag. Ingen
torde förneka, att det icke i Europa under det gångna året uppstått en växande önskan att begagna strävandena att utvidga den Europeiska Ekonomiska
Gemenskapen – visserligen i enlighet med den ursprungliga avsikten – som ett
medel vid bildandet av en även politiskt enhetlig och omfattande mellanstatlig gemenskap. Till uppnåendet av detta mål anknöts även Nordekplanen, som i
Finland behandlades såsom innehållande ett egenvärde. Situationen beträffande
integrationssträvandena i Europa hade förändrat sig på ett sätt som gjorde, att
de av oss tidigare bedömda förutsättningarna för fasthållandet vid vår neutralitetslinje medan integrationsunderhandlingar pågick och efter deras avslutande
icke mera var giltiga. Marken under dem började ge vika. Därför måste vi, kanske inte i god tid men dock före det sista tillfället, meddela vår orubbliga och ärliga ståndpunkt.
För att ytterligare utreda grunderna för regeringens beslut önskar jag framhålla, att utrikespolitiska avgöranden enligt min åsikt icke bör baseras uteslutande på de omständigheter, vilkas existens kan konkret bevisas. Uppmärksamhet
bör även riktas på frågan i vilket sken saker framstår; även detta är en del av
verkligheten. Neutralitet förutsätter trovärdighet. Härtill räcker icke våra egna värderingar eller föreställningar, emedan trovärdighet inte är något ensidigt.
Neutraliteten är även politik, som yttre direktiv och order icke kan upprätthålla,
utan den måste bygga på nationens eget omdöme, som i sin tur grundar sig på
landets väl. Vi avgör alltså själva, vilka åtgärder vår politik förutsätter.
Vid förverkligandet av vår neutralitetspolitik har vi kommit till den slutsatsen, att avsikten med vår politik är upprätthållandet av en sådan balans, som inte grundar sig på maktens utan på intressenas harmoni. Vår uppgift är att för vår
egen del vaka över, att våra åtgärder icke ger anledning till att denna harmoni
rubbas. Tvärtom bör vårt handlande bidraga till att stärka den.
Felaktiga slutsatser har tyvärr gjorts om Finlands regerings beslut i Nordekfrågan. Det, att Nordek-traktaten inte undertecknades, förklaras utgående från
de synpunkter jag nyss framhållit. Uppmärksamhet har emellertid inte fästs vid
den positiva sidan av statsrådets beslut nämligen den, att ehuru Nordek-organi- 352 -
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sationen nu icke förverkligades på planerat sätt såsom en överbyggnad, godkände statsrådet dock innehållet i Nordek-avtalet. Det är härvid fråga om sakens
handelsmässiga sida. Detta är ju naturligt, emedan Finland i alla skeden strävar till att bevaka sina ekonomiska intressen. Den nordiska marknaden är redan
nu för oss större än vår handel med något enskilt utomnordiskt land. Den ekonomiska utvecklingen mellan de nordiska länderna synes fortgående utgöra en
växande kraft. Upprättandet av tullmurar mellan Nordens länder kan inte vara
en förnuftig framtidsmöjlighet. I detta sammanhang kan man tänka sig en intensiﬁering av det nordiska ekonomiska samarbetet sektor för sektor på grundval
av det värdefulla utredningsarbete, som utförts vid utarbetandet av traktaten.

Presidenten fortsatte så på ﬁnska:
Våra strävanden att befordra våra ekonomiska intressen begränsas självfallet inte till de nordiska länderna. De förutsätter upprätthållandet och förkovrandet av
vår konkurrenskraft överallt och i alla riktningar. I själva verket går denna strävan jämsides med förverkligandet av vår neutralitetspolitik; den är en viktig förutsättning för att vår neutralitetspolitik skall lyckas. Största delen av Finlands utrikeshandel sker med det Europeiska Frihandelsområdet, med den Ekonomiska
Gemenskapen och med de socialistiska länderna. Vår ställning som associerad
medlem av Efta och våra långfristiga handelsavtal med de socialistiska länderna har åt dessa håll effektivt stött den positiva utvecklingen av vår utrikeshandel. Frågan om en utvidgning av den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen har
aktualiserat en eventuell ändring av de europeiska marknadskonstellationerna.
I denna situation bör vi slå vakt om bevarandet av förutsättningarna för vår konkurrensförmåga även åt detta håll.
Vi hoppas, att man allmänt i Europa skulle inse skadligheten av ekonomiska gränslinjer för utvecklingen inom vår världsdel. Vi strävar fortfarande till att
sänka och riva ner skrankor och att genom vår egen neutrala politik befordra
harmoniska intressen i Europa.

Republikens President slutade med följande ord på svenska och ﬁnska:
Jag önskar riksdagen välkommen att som representant för Finlands folk utföra
sitt statsförfattningsenliga uppdrag och förklarar 1970 års riksdag öppnad.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Paasio, som
på ﬁnska yttrade:
Herr Republikens President!
Jag tackar Eder för den välgångsönskan Ni riktade till riksdagen, då den nu skrider till sitt författningsenliga uppdrag. Många viktiga arbeten väntar riksdagen,
framför allt är det dess uppgift att få till stånd ett avgörande i regeringsfrågan.
Ni fastslog, att de nyss förrättade valen gav ett oklart resultat och gör regeringsbildningen svår. Riksdagens medlemmar är på det klara med att det blir svårt att
ﬁnna användbara alternativ. Landet bör dock få en regering, och i det vi förenar
oss om Eder förhoppning, bör riksdagens strävan vara att få till stånd en regering
som njuter förtroende, helst inom rimlig tid.
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Ni ägnade, Herr Republikens President, några tankar åt det läge som rått under senaste valperiod, då landets angelägenheter skötts av regeringar, stödda på
en fast riksdagsmajoritet, vilket innebar en normalisering av vårt parlamentariska liv. Vidare nämnde Ni, att i detta Edert konstaterande innefattas en positiv värdering av majoritetsregeringarnas betydelse i ett parlamentariskt styrt
land. Det är lätt att förena sig om dessa Edra uppfattningar, i synnerhet då vi har
en lång erfarenhet av regeringar av olika typer och av de svårigheter som uppstått på grund av regeringarnas kortvarighet och smala parlamentariska stöd. Då
uppstod icke nödiga förutsättningar för en planmässig regeringspolitik. Dessa
erfarenheter är värdefulla som rättesnören då vi åter en gång går att utreda regeringsfrågan. Riksdagens strävan borde vara att bilda en fast majoritetsregering
och att garantera dess verksamhet om möjligt för hela valperioden. Den ändring
i partiernas styrkerelationer som valen åstadkom, kan dock i hög grad hindra
dessa goda strävanden. Detta torde klarna, då åtgärderna för att bilda en ny regering på allvar kommer i gång.
Ni riktade, Herr Republikens President, uppmärksamheten vid landets inre
förhållanden och de krav dessa ställer på riksdagen. Ni fann två faktorer, som
verkar i samma riktning: arbetets ojämna fördelning och den ojämna fördelningen av ersättningen för arbetet. De senaste åren har tydligare än förr visat förekomsten av de redan nämnda betungande missförhållandena och det oundgängliga i att de avlägsnas. Vid sidan härom är det nödvändigt att fästa uppmärksamheten vid många andra bristfälligheter i vårt land. De är kända för riksdagen, och det är berättigat att vänta, att de blir föremål för omsorgsfull beredning
och avgörande. Det kommer att bli svårt att utföra uppgiften och detta är möjligt
blott genom åtgärder av statsmakten.
Ni ägnade, Herr Republikens President, särskild uppmärksamhet åt de ekonomiska, merkantila och politiska integrationssträvanden, som är i gång i Europa
och vårt lands inställning till dem med vår neutralitet som utgångspunkt. Ni
konstaterade bland annat, att neutraliteten förutsätter trovärdighet och att trovärdighet icke är en ensidig sak. Neutraliteten är även politik, något som direktiv och order utifrån icke kan upprätthålla, utan är något, som måste bygga på
nationens eget omdöme, som i sin tur grundar sig på landets väl. Ni yttrade vidare, att vi i förverkligandet av vår neutralitetspolitik kommit till den slutsatsen, att avsikten med vår politik är upprätthållandet av en sådan balans, som inte grundar sig på maktens utan på intressenas harmoni. Ni har redan tidigare
bland annat från denna plats betonat principerna för Finlands utrikespolitik, och
riksdagen har förenat sig i Eder uppfattning, att vår konkurrensförmåga måste
upprätthållas och förbättras i alla riktningar och att denna strävan går jämsides
med vår neutralitetspolitik och är en förutsättning för att denna skall lyckas. I
vårt lands utrikespolitik är en växande aktivitet märkbar i vår världsdels trygghetsfråga, och med denna förenar sig tydligt förhoppningen, att man i Europa
allmänt skulle inse de ekonomiska gränsgärdenas skadlighet för vår världsdels
utveckling. Ett syfte med vår neutralitetspolitik är att nedriva dessa stängsel.
Dessa strävanden har riksdagens stöd.
Herr Republikens President! Tag emot riksdagens hälsning och försäkran om
dess högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1971
presidentti Kekkonen – puhemies Paasio

Riksdagens öppnande den 3 februari 1971
president Kekkonen – talman Paasio

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1971 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Uudenvuodenpuheessani kiinnitin huomiota kansantaloutemme hyvien ja
huonojen vuosien suureen vaihteluun. Tähän haluan nyt lisätä, että tällainen
”sahaus”, jota ilmaisua käytin, heijastuu varsin voimakkaana omaisuustuloissa
ja yhteisöjen voitoissa.
Yhteisöjen voittojen merkittävä kasvu devalvaatioiden jälkeen synnyttää ymmärrettävistä syistä levottomuutta palkansaajien piirissä. Mutta nämä heilahtelut vaikuttavat myös muulla tavoin haitallisesti kansantalouteemme. Voimakkaasti kasvavien voittojen vanavedessä seuraa helposti muistakin syistä varsin
suureksi nousevan tuonnin kohtuuton paisuminen, jolloin kansainvälinen maksuvalmiutemme heikkenee. Tämä puolestaan voi pakottaa kiristämään ﬁnanssi- ja rahapolitiikkaa sellaisessa suhdannevaiheessa, jossa ehkä toisenlaiset toimenpiteet olisivat tarpeen.
Parina viime vuotena on tätä tapahtumaketjua pyritty välttämään muun muassa vapaaehtoisilla suhdannetalletusjärjestelyillä, mitkä eivät kuitenkaan näytä osoittautuneen riittäviksi. Näin ollen lienee syytä jatkaa keinojen etsimistä,
joilla tehokkaammin pystytään estämään voittojen yhteiskuntapoliittisesti epäsuotavat heilahtelut.
Hallituksen tarkoituksena on näillä valtiopäivillä antaa eduskunnalle joukko
huomattavia lakiesityksiä.
Sen johdosta, että eduskunta hyväksyessään irtisanomissuojan tehostamista
koskevat huoneenvuokralain säännökset edellytti toimenpiteitä nopean ja huokean menettelyn aikaansaamiseksi huoneenvuokrasuhteista johtuvien riita-asioiden käsittelyä varten, on kiireellisen valmistelutyön alaisena ehdotus asuntotuomioistuimia koskevaksi lainsäädännöksi.
Opetusministeriössä on laadittu luonnos laiksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon perusteista. Tästä luonnoksesta ministeriö on pyytänyt viranomaisten ja
eturyhmien lausunnot. Näiden saavuttua hallituksen tarkoituksena on antaa lakiesitys eduskunnalle. Opetushallinnon alaan kuuluu myös esitys laiksi oppikoulujen kouluneuvostosta, joka tähtää ns. kouludemokratian toteuttamiseen
tässä osassa koulujärjestelmäämme.
Ympäristönsuojelu on noussut yhdeksi kipeimmin ratkaisua vaativista ky- 355 -
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symyksistä niin meidän maassamme kuin koko maailmassa. Valtioneuvoston
piirissä on laadittavana esitys ympäristönsuojelua koskevaksi lainsäädännöksi, mutta valmistelut ovat vielä kesken. Tarkoituksena on kuitenkin, että näillä
valtiopäivillä ryhdyttäisiin tällä alalla osittaisuudistukseen. Eduskunnalle tullaan antamaan esitys jo pahoin vanhentuneen luonnonsuojelulain uusimisesta
sekä alusten öljyvahinkoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta tarkoittava esitys. Tähän liittyy myös sisäasiainministeriössä valmisteltavana oleva ulkoilulainsäädännön uudistaminen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon alalta on hallituksen aikomuksena antaa eräitä
merkittäviä esityksiä. Tällaisia ovat esitykset laiksi kansanterveystyöstä ja laiksi lasten päivähoidosta. Edelleen on tarkoituksena antaa esitykset laiksi työntekijäin yleisestä irtisanomisajasta ja laiksi vähimmäispalkan määräämisestä sekä
näihin liittyen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta.
Työvoimaministeriössä on valmisteltavana vuodelta 1963 olevan työllisyyslain kokonaisuudistus, jota koskeva esitys annetaan näillä valtiopäivillä. Maatalouden alalta on tarkoitus antaa esitys laiksi luopumiskorvauksista.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1971 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar riksdagen välkommen till 1971 års session för att utföra sitt viktiga
och ansvarsfulla värv.
I mitt nyårstal fäste jag uppmärksamheten vid de stora växlingarna mellan de
goda och dåliga åren i vår nationalekonomi. Till detta vill jag nu tillägga att en
dylik ”sågrörelse”, som jag sade, återspeglas särskilt kraftigt i förmögenhetsinkomsterna och i de ekonomiska sammanslutningarnas vinster.
En ansenlig stegring av de ekonomiska sammanslutningarnas vinster efter devalveringarna skapar av förståeliga skäl oro bland löntagarna. Men dessa
pendlingar påverkar även på annat sätt negativt vår nationalekonomi. I kölvattnet på de snabbt stigande vinsterna följer lätt en omåttlig ansvällning av den redan av andra skäl rätt stora importen, varvid vår internationella betalningsberedskap försvagas. Detta kan å sin sida tvinga fram en åtstramning av ﬁnansoch penningpolitiken i ett sådant konjunkturskede, då andra slags åtgärder kanske skulle vara påkallade.
Under de två senaste åren har man försökt undvika denna händelsekedja
bland annat genom frivilliga konjunkturreserveringar, vilket likväl ej synes ha
varit tillräckligt. Därför torde det vara skäl att fortsätta sökandet efter sådana åtgärder, med vars hjälp man effektivare kunde förhindra samhällspolitiskt icke
önskvärda kastningar i vinsterna.
Regeringen har för avsikt att under denna session till riksdagen avge ett antal
betydande lagpropositioner.
Enär riksdagen då den godkände stadgandena i hyreslagen om förbättrat uppsägningsskydd, förutsatte åtgärder för åstadkommande av en snabb och billig
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procedur för behandling av tvistefrågor rörande hyresförhållanden, pågår brådskande förberedelser för en proposition om lagstiftning rörande bostadsdomstolar.
Inom undervisningsministeriet har utarbetats ett utkast till lag om grunderna
för högskolornas inre förvaltning. Ministeriet har inbegärt utlåtanden om detta
utkast av myndigheter och intressegrupper. Då dessa inkommit, är det regeringens avsikt att till riksdagen avlåta en lagproposition i saken. Till undervisningsministeriets område hör även ett förslag till lag om läroverksråd, som syftar till
förverkligande av s.k. skoldemokrati inom denna del av vårt skolväsende.
Miljövården har blivit en av de frågor som allra mest trängande kräver en lösning, såväl i vårt land som i hela världen. Inom statsrådet förbereds ett förslag
till lagstiftning rörande miljöskyddet, men förberedelserna har ännu inte slutförts. Det är dock meningen, att man under denna riksdag skall sträva till en
delreform på detta område. Till riksdagen kommer att avlåtas en proposition om
förnyande av den redan svårt föråldrade naturskyddslagen, samt en proposition
som siktar till en totalförnyelse av lagstiftningen beträffande oljeskador förorsakade av fartyg. Till detta ansluter sig även en förnyelse av lagstiftningen om
friluftsliv, som förbereds inom inrikesministeriet.
Regeringen ämnar avlåta ett antal betydande propositioner inom social- och
hälsovårdsgebitet. Till dessa hör förslag till lag om folkhälsoarbetet och till lag
om dagvård för barn. Vidare skall regeringen avlåta propositioner om lag rörande arbetstagares allmänna uppsägningstid och lag om fastställande av minimilön samt i anslutning härtill en proposition om ändring av lagen om arbetsavtal.
Inom arbetskraftsministeriet förbereds en totalförnyelse av sysselsättningslagen av år 1963, varom proposition torde avlåtas under denna riksdag. På lantbruksområdet kommer att avlåtas ett förslag till lag om avgångsvederlag.
Jag önskar riksdagen välkommen att som representant för Finlands folk utföra sitt statsförfattningsenliga uppdrag och förklarar 1971 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paasio lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Olette juuri julistanut uudet valtiopäivät avatuiksi. Eduskunnalla on edessään
uusi, merkittävä työkausi. Useat hallituksen esitykset odottavat jo täällä käsittelyä ja valmistumista. Suuri määrä edustajien aloitteita on myös käsittelyä vailla. Kerroitte Herra Presidentti hallituksen valmistelevan monia hyvin laajakantoisia lakiesityksiä annettavaksi lähitulevaisuudessa eduskunnalle. Ne merkitsevät hyväksyttyinä uusia askeleita yhteiskuntaolojemme kehityksen tiellä. Ei vain
eduskunta vaan koko kansa odottaa hallituksen ja eduskunnan toimenpiteitä jo
mainituissa ja useissa muissakin asioissa, joita on pyritty edustaja-aloitteidenkin
avulla saattamaan esille ja käsittelyyn. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on useita varsin laajakantoisia kysymyksiä, joiden valmistelua odotetaan kiirehdittävän
ja saatettavan eduskunnan käsiteltäväksi.
Kiinnititte Herra Tasavallan Presidentti puheessanne huomiota eräisiin varsin
ajankohtaisiin ongelmiin, jotka ovat synnyttäneet yhteiskunnassamme monen- 357 -

1971

kaltaisia jännitystiloja. Nämä ongelmat ovat etupäässä taloudellista laatua. Julkisessa keskustelussa ja myös täällä eduskunnassa on kiinnitetty paljon huomiota taloudellisiin nousu- ja laskukausiin sekä niiden sääntelyyn ja haittavaikutusten ehkäisyyn. Tulonjaon liiallinen epätasaisuus, työtilaisuuksien jatkuva puute toisaalla, toisaalla lähinnä koulutetun työvoiman tarve, ansioiden alhaisuuden
ja työn puutteen aiheuttama kansalaistemme siirtyminen maasta pois, asuntotuotannon riittämättömyys ja sosiaalisen turvan monet puutteet ovat kaikki tämän ajan suuria pulmakysymyksiä, joiden ratkaisumahdollisuudet askarruttavat
kansanedustajien mieltä. Samoin koulutusolojemme monitasoinen kehittäminen
on käsillä oleva suuri uudistuskysymys, joka antaa paljon työtä hallitukselle ja
eduskunnalle. Pyrkimys demokratian ulottuvuuden lisäämiseksi yhteiskunnassamme on myös kysymys, joka askarruttaa mieliä laajalti kansamme keskuudessa. Kaikilla näillä on merkitystä huolehtiessamme mm. tuotantomme sijoittamisesta kansainvälisillä markkinoilla, sen runsaudesta ja laatutasosta. Erilaisten etujärjestöjen voimien lisääntyminen ja vaikutuksen kasvu ovat tehneet monien ongelmien ratkaisemisen tosin vaikeammaksi kuin ennen, mutta toisaalta
on nähtävissä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen, mikä
puolestaan edellyttää tiedonvälityksen kehittämistä kaikilla yhteiskuntaelämän
aloilla. Kaikilla näillä seikoilla on vaikutusta myös eduskunnan työhön, samoin
hallituksen. Kansanedustajan työn vaativuusaste on kohonnut, ja meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että eduskunta täyttää jatkuvasti lisääntyvän työpaineen vaatimukset. Eduskunta aloittaa uudet valtiopäivät tietoisena ratkaistaviksemme tulevien kysymysten merkityksestä maamme kaikinpuoliselle kehitykselle nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Herra Tasavallan Presidentti, ottakaa vastaan eduskunnan syvän kunnioituksen vakuutus.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Paasio, som på
ﬁnska yttrade:
Högtärade Herr Republikens President!
Ni förklarade just den nya riksdagen öppnad. Riksdagen har framför sig en ny
betydelsefull arbetsperiod. Flera regeringspropositioner väntar redan här på behandling och beredning. Ett stort antal av riksdagsmännens motioner är ännu
obehandlade. Ni berättade, Herr Republikens President, att regeringen håller
på att bereda många mycket vittbärande lagpropositioner för att i en nära framtid avlåta dem till riksdagen. När de är antagna, innebär de nya steg på vår samhällsutvecklings väg. Inte bara riksdagen utan hela folket väntar åtgärder av regeringen och riksdagen i redan nämnda och i ﬂera andra frågor, vilka även riksdagsmännen tagit upp i sina motioner och sökt få under behandling. I den nuvarande regeringens program ﬁnns ﬂera synnerligen vittbärande ärenden, vilkas
beredning man önskar påskynda för att få dem till riksdagen för handläggning.
Ni fäste, Herr Republikens President, uppmärksamheten vid några ytterst aktuella problem, vilka i vårt samhälle har skapat mångahanda spänningstillstånd.
Dessa problem är i främsta rummet av ekonomisk natur. I den offentliga diskussionen och även här i riksdagen har mycken uppmärksamhet fästs vid de ekono- 358 -

1971

miska hög- och lågkonjunkturerna samt vid reglering av dem och förhindrande
av deras skadeverkningar. Den alltför ojämna inkomstfördelningen, den fortsatta bristen på arbetsplatser å ena sidan, å andra sidan bristen närmast på skolad
arbetskraft, den låga förtjänstnivån och våra medborgares emigration på grund
av bristande arbete, den otillräckliga bostadsproduktionen och de många bristerna i socialskyddet, allt detta utgör dagens svåra frågor, och möjligheterna att
lösa dem sysselsätter riksdagsmännens sinnen. Likaså är en utveckling av vårt
skolväsen på olika nivåer en av de förhandenvarande stora reformfrågorna, vilket innebär mycket arbete för regering och riksdag. Strävan att skänka demokratin en ny dimension i vårt samhälle är också en fråga, som sysselsätter vida kretsar av vårt folk. Alla dessa spörsmål har betydelse, när det bl.a. gäller att sörja
för att våra produkter skall kunna placeras på de internationella marknaderna
och för att de skall bli rikliga och av god kvalitet. Att de olika intresseorganisationernas krafter ökats och deras inﬂytande vuxit, har visserligen gjort, att avgörandet i många problem blivit svårare än förr, men å andra sidan innebär det
en ökning av medborgarnas möjligheter att vara med, vilket åter förutsätter att
informationen främjas på samhällslivets alla områden. Alla dessa omständigheter återverkar även på riksdagens liksom på regeringens arbete. Kraven på riksdagsmännens prestationsförmåga stiger, och vår plikt är att sörja för, att riksdagen motsvarar de krav det ständigt växande arbetstrycket ställer. Riksdagen börjar den nya sessionen, medveten om betydelsen av de nya frågor vi får att avgöra för vårt lands allsidiga utveckling i en föränderlig värld.
Herr Republikens President, mottag försäkran om riksdagens djupa högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1972
presidentti Kekkonen – puhemies Paasio

Riksdagens öppnande den 2 februari 1972
president Kekkonen – talman Paasio

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Kuluvan vuoden tammikuussa valittu eduskunta on nyt kokoontunut aloittamaan
ensimmäisiä valtiopäiviään. Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1972 valtiopäiville suorittamaan tärkeää tehtäväänsä.
Ennen vaaleja työskennelleen eduskunnan toimikausi ei ehtinyt normaalipituiseksi, eivätkä sen työn tulokset siten voineet olla yhtä mittavat kuin lakimääräisen enimmäisajan toimineen eduskunnan kohdalla yleensä on laita. Monet lainsäädäntöhankkeet raukesivat kesken käsittelyn eduskunnan hajaantumisen takia. On pidettävä luonnollisena, että näin rauenneita lainsäädäntöasioita tullaan alkavilla valtiopäivillä panemaan uudelleen vireille. Sen ohessa on
parhaillaan toimessa olevan virkamieshallituksen aikana ministeriöissä valmistettu eräitä uusia lakiehdotuksia, joista lähiaikoina voidaan antaa eduskunnalle esitys. Tällaisia ovat luonnollisten henkilöiden verotuksen uudistamista koskeva esitys, jonka keskeisinä kysymyksinä tulevat olemaan verotuksen yksinkertaistaminen ja perheverotuksen uudistaminen, sekä rangaistusjärjestelmän
uudistamista koskeva esitys, jonka tarkoituksena on sovitus- ja kasvatusperiaatteelle rakentuvan vanhentuneen rangaistusjärjestelmämme uudistaminen siten, että kuritushuonerangaistuksesta ja erityisistä täytäntöönpanon kovennuksista luovutaan.
On todennäköistä, että eduskunta joutuu alkaneen istuntokauden kuluessa määrittelemään kantansa Euroopan integraatiojärjestelyihin. Suomen hallitus on marraskuun 13 päivänä 1970 tekemänsä päätöksen perusteella suorittanut alustavia neuvotteluja kaupallisesta sopimuksesta Euroopan Talousyhteisön,
EEC:n, kanssa. Kun äskettäin tapahtuneen allekirjoituksen jälkeen EEC:n jäsenmäärä saattaa lisääntyä neljällä, joista kolme on EFTAn jäsentä, on Suomen
kannanotolla suuri merkitys maamme taloudelliselle kehitykselle.
Suomen taholta on useassa eri yhteydessä esitetty, että maamme ei puolueettomuuspolitiikkansa vuoksi voi olla muussa kuin kaupallisessa yhteydessä
EEC:n kanssa. Vuoden 1970 valtiopäivien avajaisissa lausuin, että silloin kun on
kysymyksessä EEC:n laajentuminen, joka on tuonut eteemme Euroopan markkina-asetelmien mahdollisen muutoksen, on meidän tässäkin tilanteessa huolehdittava kilpailuedellytystemme säilyttämisestä myös tällä suunnalla.
Tähän tahdon kuitenkin lisätä saman, mitä lausuin Le Monde lehdelle syyskuussa 1970: ”Minusta on vaikea kuvitella, että poliittinen puolueettomuus voi- 360 -
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si merkitä meille taloudellista painolastia.” Nyt näyttää kuitenkin siltä, että
Suomen omaehtoisia kehitysedellytyksiä ei riittävässä määrin oteta huomioon.
Meille on EEC:n komission taholta alustavasti esitetty sellaisia kaupallisia järjestelyjä, jotka olisivat puunjalostustuotteidemme osalta mainitsemani taloudellinen painolasti. Vaikka nämä ehdotukset eivät lienekään lopullisia, on syytä jo
tässä vaiheessa sanoa, että ehdotettu päävientimme poikkeuksellinen käsittely
ei ole hyväksyttävissä.
Kun myös ulkomailla on nimenomaan YK:n pääsihteerin vaalin tiimoilta ryhdytty valamaan kannuja Suomen ulkopoliittisesta asemasta, on syytä tältä paikalta torjua siinä yhteydessä esitetyt spekulaatiot, väärinkäsitykset ja virheelliset tulkinnat. Siitä varsin luonnollisesta seikasta, että kansainvälisessä politiikassa on tullut esille uusia asioita, joihin myös Suomen on ollut ilmaistava kantansa, on tehty päätelmiä, että ulkopolitiikassamme olisi tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia. Tällaiset päätelmät ovat perinjuurin virheellisiä. Suomi toteuttaa jatkuvasti rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa, jolle kestävän perustan on laskenut Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1948 solmittu ystävyys- ja yhteistyösopimus. Suomi on johdonmukaisesti toiminut niin, että se olisi voinut saavuttaa ja säilyttää ulkovaltojen luottamuksen tälle puolueettomuuspolitiikalleen. Selviö tietenkin on, että naapuruussuhteiden huolellinen vaaliminen on meille erityisen merkityksellistä siksi, että juuri naapurimaiden luottamus ulkopoliittisen linjamme horjumattomuuteen ja pysyvyyteen on meidän läheisin ja ulkopoliittisesti tärkein tavoitteemme, samalla kun pidämme arvossa
muista maista saamaamme tunnustusta.
Mielihyvällä voimme todeta, että mikään seikka ei ole luonut esteitä tämän
tärkeän tavoitteen saavuttamiselle. Suhteemme naapuriimme Neuvostoliittoon
on jatkuvasti lujalla keskinäiseen luottamukseen rakentuvalla pohjalla. Suhteemme pohjoismaihin ovat hyvät. Myös muihin ulkomaihin ovat suhteemme
moitteettomat.
Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevän konferenssin valmistelutyössä ja siihen liittyvässä mielipiteiden vaihdossa maamme osuus on saanut
yhä keskeisemmän sijan. Luottamus meidän toimintaamme kohtaan on jatkuvasti lisääntynyt. Suomi on valmis heti niin sovittaessa järjestämään Helsingissä konferenssin pitämisen edellyttämät valmistavat kokoukset sekä luonnollisesti itse konferenssin. Kansainvälisen politiikan kehitys antaa aihetta otaksua
valmistavien kokousten alkavan tämän vuoden aikana.
Suomea kohtaan aina kiinnostusta ja ystävyyttä osoittaneen Tanskan kuninkaan Fredrik IX:n poismeno koettiin meidänkin maassamme kipeänä menetyksenä.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1972 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Den i januari i år valda riksdagen har nu samlats för att inleda sin första session. Jag hälsar riksdagen välkommen till 1972 års riksdag för att utföra sitt viktiga värv.
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Den före valen verksamma riksdagens mandattid blev kortare än normalt och
därför kunde den inte heller nå samma resultat som vanligen nås av en riksdag
som får sitta hela den lagstadgade tiden ut. Många avgivna lagförslag förföll
innan de hunnit slutbehandlas till följd av riksdagsupplösningen. Det bör anses
naturligt att de sålunda förfallna lagförslagen tas upp på nytt under den riksdag
som nu inleds.
Det är sannolikt att riksdagen under den inledda sessionen kommer att ta
ställning till de europeiska integrationsfrågorna. Finlands regering har enligt sitt
beslut av den 13 november 1970 bedrivit inledande underhandlingar om ett handelsavtal med den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, EEC. Eftersom antalet medlemmar av EEC, efter de undertecknanden som nyligen skett, kan komma att ökas med fyra, av vilka tre är EFTA-medlemmar, är Finlands ställningstagande av stor betydelse för vårt lands ekonomiska utveckling.
Från Finlands sida har det i ﬂera olika sammanhang betonats att vårt land inte, till följd av sin neutralitetspolitik, kan ha andra än handelsförbindelser med
EEC. Vid öppnandet av 1970 års riksdag uttalade jag, att då frågan om utvidgning av EEC aktualiserat en eventuell ändring av de europeiska marknadskonstellationerna, bör vi i ett sådant läge slå vakt om bevarandet av förutsättningarna för vår konkurrensförmåga även åt detta håll.
Härtill vill jag dock tillägga vad jag sade till tidningen Le Monde i september
1970: ”Jag har svårt att föreställa mig att vår politiska neutralitet skulle innebära
en ekonomisk barlast.” Nu förefaller det dock som om man inte i tillräcklig utsträckning skulle beakta Finlands särskilda utvecklingsmöjligheter. Från EECkommissionens sida har preliminärt föreslagits sådana handelsmässiga arrangemang som för våra träförädlingsprodukters del skulle innebära en dylik av mig
nämnd barlast. Fastän dessa förslag inte torde vara deﬁnitiva är det dock skäl att
redan i detta skede uttala, att den föreslagna exceptionella behandlingen av vår
huvudexport inte kan accepteras.
När man även utomlands uttryckligen i samband med valet av generalsekreterare för Förenta Nationerna börjat kannstöpa om Finlands utrikespolitiska ställning ﬁnns det skäl att från denna plats avvisa de i detta sammanhang framförda
spekulationerna, missuppfattningarna och vantolkningarna. Utgående från den
synnerligen naturliga omständigheten, att nya frågor aktualiserats i den internationella politiken och att även Finland bör ge uttryck åt sin ståndpunkt, har man
dragit den slutsatsen att förändringar skulle ha skett eller hålla på att ske i vår utrikespolitik. Sådana slutsatser är helt och hållet felaktiga. Finland fullföljer fortfarande sin fredsbefrämjande neutralitetspolitik, vilken har sin fasta grund i det
år 1948 mellan Finland och Sovjetunionen ingångna vänskaps- och biståndsavtalet. Finland har konsekvent förfarit så att landet skulle kunna förvärva och bevara utländska makters förtroende för denna neutralitetspolitik. Självfallet är
naturligtvis att en sorgfällig vård av grannelagsförhållandena är av särskild betydelse för oss därför att just grannländernas förtroende för den orubbliga stabiliteten hos vår utrikespolitiska linje är vår närmaste och utrikespolitiskt viktigaste målsättning, samtidigt som vi värdesätter det erkännande vi får från andra länder.
Vi kan med tillfredsställelse konstatera att inga omständigheter skapat hinder
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för uppnåendet av detta betydelsefulla mål. Vårt förhållande till Sovjetunionen
bygger fortfarande på det ömsesidiga förtroendets fasta grund. Vårt förhållande till de nordiska länderna är gott. Även till utlandet i övrigt är våra förbindelser oklanderliga.
I fråga om förarbetena för en konferens om Europas säkerhet och samarbete
och åsiktsutbytena i samband härmed har Finlands andel blivit alltmer central.
Förtroendet för våra åtgärder har oavbrutet ökat. Finland är berett att såsnart
därom överenskommits, i Helsingfors arrangera de förberedande möten som utgör förutsättning för konferensens genomförande, och självfallet också själva
konferensen. Den internationella politikens utveckling ger anledning att förmoda att de förberedande mötena inleds redan under detta år.
Även i vårt land kändes Danmarks konungs Frederik IX:s bortgång som en
smärtsam förlust. Han visade alltid Finland intresse och vänskap.
Jag önskar riksdagen välkommen till utförandet av det värv som enligt statsförfattningen tillkommer den som representant för Finlands folk och förklarar
1972 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paasio lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Vastavalittu uusi eduskunta on aloittamassa tärkeätä tehtäväänsä. Me olemme
kaikki selvillä siitä, että monet suuret ja tärkeät lainsäädäntötyöt, vaalien yli äänestetyt, vaalien vuoksi rauenneet ja uudet esitykset, tulevat vaatimaan eduskunnan kannanottoja ja päätöksiä jo lähitulevaisuudessa. Mainitsitte Herra Tasavallan Presidentti eräitä uusia lakiesityksiä, joita voidaan hallitukselta odottaa. Mainitsitte myös, että todennäköisesti eduskunta joutuu alkaneen istuntokauden kuluessa määrittelemään kantansa Euroopan integraatiojärjestelyihin. Nämä maanosamme tuotannollisia ja kaupallisia oloja syvästi koskevat järjestelyt tulevat
vaikuttamaan myös Suomen oloihin ja taloudellisiin yhteyksiimme eri maihin
monella ja vakavalla tavalla. Siksi on luonnollista, että tämä kysymys askarruttaa mieliämme, nimenomaan myös kansanedustajien mieliä, koska meidän tehtäväksemme jää kannanotto oman maamme osalta siihen. Siitä, miten Suomen
tulisi suhtautua tähän ongelmaan, mielipiteet vaihtelevat. Meillä ei kuitenkaan
ole vielä riittävää selvyyttä siitä, miten kaupalliset suhteemme EEC-maihin tulisivat järjestymään varsinkin kun tai jos EEC:n jäsenmäärä lisääntyy neljällä.
Vasta alustaviksi katsottavat selvitykset, joita hallitustemme toimesta on suoritettu, ovat jo osoittaneet, että suhteemme suureen osaan perinteellistä markkinaaluettamme tulevat kohtaamaan suuria vaikeuksia. Jo näiden selvitysten perusteella on välttämätöntä, että suhtaudumme näihin kysymyksiin hyvin vakavasti, kuitenkin huolehtien kaupallisista eduistamme ja valvoen tarkoin puolueettomuuspolitiikkamme kaikinpuolista noudattamista. Eduskunnalla on kaikissa
näissä kysymyksissä keskeinen asema.
Panemme tyydytyksellä merkille, Herra Tasavallan Presidentti, lausuntonne
siitä, että Suomen noudattama rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka jatkuu muuttumattomana ja että suhteemme naapurimaihimme ovat hyvät ja horjumattomat ja että niiden vaaliminen on ulkopolitiikkamme keskeinen tehtävä.
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Samoin toteamme mielihyvin, että Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevän konferenssin valmistelutyössä maamme osuus on saanut yhä keskeisemmän sijan. Suomi on lupautunut toimimaan mainitun konferenssin ja sen edellyttämien kokousten isäntänä, jos näiden tehtävien hoito meille uskotaan. On
tärkeätä, että me pystymme hoitamaan isännyytemme joka suhteessa tyydyttävällä tavalla.
Edellä mainittujen kansainvälisten kysymysten ohella ovat omat kotoiset
olomme ja niiden kehittäminen jokaisen kansanedustajan sydäntä lähellä. Näistä on kiireellisin uuden hallituksen muodostaminen. Sitä koskevat esikäsittelyt
ovat selvittäneet hallituskysymyksen ratkaisun edellytyksiä, mutta jatkoneuvottelujen varaan on jäänyt se, mille perustalle uusi, toimintakykyinen hallitus olisi perustettavissa.
Lähiviikkojen ja -kuukausien keskeisimmäksi kysymykseksi näyttää muodostuvan työmarkkinoiden palkka- ja työehtosopimusten uusiminen UKK-sopimuksen päättyessä tulevan maaliskuun lopussa. Samassa yhteydessä on edellytetty myös maatalouden hinta- ja tukitoimenpiteiden ratkaisemista, joka sekin näyttää olevan vaikea tehtävä. Jälleen nopeassa kasvussa olevan työttömyyden lievennys- ja torjuntatoimet, uusien työpaikkojen aikaansaaminen, tuotannon tehostaminen ja viennin edistäminen ovat kaikki kysymyksiä, jotka vaativat
huolenpitoa ja ponnistuksia. Sosiaalisen turvan lisääminen on niin ikään meitä
kaikkia kiinnostava ongelmasarja.
Jo edellä sanotusta ilmenee, että eduskunnalla tulee olemaan paljon tärkeätä tehtävää. Useat näistä tehtävistä ovat luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät laajaa yhteistyötä eduskunnan eri ryhmien ja hallituksen kesken. On toivottavaa, että keskuudestamme löytyy riittävästi yhteistyötahtoa, jota työmme hyvä lopputulos edellyttää.
Herra Tasavallan Presidentti, ottakaa vastaan eduskunnan tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Paasio, som
på ﬁnska yttrade:
Herr Republikens President!
Den nyvalda riksdagen har påbörjat sin viktiga uppgift. Det är klart för oss alla, att många stora och viktiga lagstiftningsarbeten, som blivit röstade över nyval, på grund av valen har förfallit, och de nya propositionerna skall fordra riksdagens ställningstagande redan i den närmaste framtiden. Ni har, Herr Republikens President, nämnt vissa nya lagförslag, som är att vänta från regeringen. Ni
har också nämnt, att riksdagen under sin påbörjade session måste taga ställning
till de europeiska integrationsfrågorna. Dessa frågor, som djupt berör produktionen och de handelspolitiska förhållandena i vår världsdel, berör även förhållandena i Finland och våra ekonomiska förbindelser på olika och allvarliga sätt. Det
är därför naturligt, att denna fråga bekymrar oss, i synnerhet oss riksdagsmän,
eftersom det blir vår uppgift att taga ställning till saken för vårt lands del. Det
ﬁnns delade åsikter om hur Finland bör förhålla sig till detta problem. Likväl har
vi icke tillräcklig klarhet om huru våra ekonomiska förhållanden skulle regleras,
- 364 -

1972

i synnerhet när eller om antalet medlemmar i EEC utökas med fyra. De utredningar som kan betraktas som förberedande och som gjorts från våra regeringars sida, har redan visat, att vårt förhållande till en stor del av vårt traditionella marknadsföringsområde skall möta stora svårigheter. Redan på basen av dessa utredningar är det nödvändigt, att vi intar en mycket allvarlig ställning till dessa frågor; emellertid bör vi sköta våra ekonomiska intressen och se till, att vi allsidigt
och noga övervakar fullföljandet av vår neutralitetspolitik. Riksdagen har i alla
dessa frågor en central ställning.
Herr Republikens President! Det är med tillfredsställelse vi noterat Edert uttalande om att den fredspolitik som Finland följt, skall fortsätta oförändrad, att
vårt förhållande till våra grannländer är gott och orubbligt och att bibehållandet
av detta förhållande är en central uppgift i vår utrikespolitik.
Även konstaterar vid med nöje, att i de förberedande arbetena för konferensen, som siktat på trygghet och samarbete i Europa, har vårt lands andel fått en
alltmer betydande ställning. Finland har givit sin utfästelse om att vara värd för
sagda konferens och de möten som den förutsätter, om dessa uppgifter anförtros
oss. Det ät viktigt att vi i egenskap av värd är kapabla att sköta vår uppgift i allt
på ett tillfredsställande sätt.
Förutom ovannämnda internationella frågor ligger förhållandena i vårt eget
land och utvecklandet av dessa riksdagsmännen varmt om hjärtat. Saker som
brådskar mest är bildande av en ny regering. Förhandsunderhandlingrna har
klarlagt vissa förutsättningar för lösning av regeringsfrågan, men de fortsatta
underhandlingarna skall avgöra, på vilken grund en ny effektiv regering kan baseras. Den viktigaste frågan under de stundande veckorna synes bli förnyandet
av arbetsmarknadernas löne- och kollektivavtal, då UKK-avtalet utgår i slutet av
instundande mars månad. I samma samband har man även förutsatt lösningen
av lantbrukets pris- och understödsåtgärder; även detta synes vara en svår uppgift. Åtgärder i syfte att förebygga den snabbt ökande arbetslösheten, skapandet
av nya arbetsplatser, effektiverandet av produktionen och främjandet av exporten är alla frågor, vilka fordrar omsorg och bemödanden. Utökandet av socialskyddet innebär även en serie av problem, som intresserar oss alla.
Som av det föregående framgår, går riksdagen viktiga uppgifter till mötes. Ett
ﬂertal av dessa åligganden är till sin natur sådana, att de förutsätter ett omfattande samarbete mellan de olika riksdagsgrupperna och regeringen. Det är önskvärt, att det ﬁnns tillräckligt mycket samarbetsvilja bland oss, någonting som ett
gott resultat av vårt samarbete förutsätter.
Herr Republikens President! Mottag riksdagens hälsning och försäkran om
högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 6. päivänä 1973
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 6 februari 1973
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1973 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Vuoden 1972 valtiopäivien päättäjäisten jälkeen on Helsingissä pidetty Parlamenttienvälisen liiton turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. Kokouksessa hyväksyttiin joukko kannanottoja, jotka todistavat rakentavasta ja myönteisestä
asennoitumisesta käsiteltävinä olleisiin kysymyksiin. Nämä kannanotot ovat
edistämässä yhteistyöhengen leviämistä Euroopassa.
Vuoden 1972 valtiopäiviltä on näille valtiopäiville siirtynyt monia tärkeitä lakiesityksiä. Erityisesti haluan mainita ns. taloudelliset suojalait. Niillä on huomattava merkitys maamme talouselämälle, missä yhteydessä ne käsitelläänkin.
Hallituksen tarkoituksena on antaa näillä valtiopäivillä eduskunnalle maapoliittisen lainsäädännön kehittämistä tarkoittavat lakiesitykset. Laajin niistä sisältää esityksen pakkolunastuslainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Esitysten
tarkoituksena on yhteiskunnan maapoliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.
Eduskunnalle tullaan antamaan hallituksen esitykset lainsäädännöksi, jolla
lakkautetaan vanhojen kaupunkien erioikeudet ja erityisrasitukset. Tämä kauan vireillä ollut uudistus, joka merkittävällä tavalla yhtenäistää kuntajärjestelmäämme, toivotaan voitavan toteuttaa vuonna 1975.
Aineellisen verolainsäädännön uudistamista tullaan näillä valtiopäivillä jatkamaan. Pitkään valmisteilla olleesta luonnollisten henkilöiden verotuksen yksinkertaistamisesta sekä puolisoiden ja yksinäisten henkilöiden verotuksen uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle lakiesitys kevätistuntokauden kuluessa. Samalla tullaan uudistamaan välittömien verojen ennakkoperintäjärjestelmä.
Hallitus antaa eduskunnalle esityksen vuosilomalain kokonaisuudistukseksi,
joka perustuu työmarkkinain keskusjärjestöjen tekemään ehdotukseen. Esityksen mukaan loman määräytymisperusteet tulisivat työntekijöille nykyistä edullisemmiksi. Työntekijäin palkkasaatavan turvaamiseksi työnantajan maksukyvyttömyyden varalta hallitus antaa esityksen erityiseksi palkkaturvalaiksi.
Opetushallinnon alalta annetaan hallituksen esitys laiksi Turun yliopiston
valtiollistamisesta. Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa eduskunnalle selonteko, joka sisältää valtion tiedeneuvoston tiedepoliittisen ohjelman pääpiirteet.
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Eduskunnalle annetaan esitys laiksi kehitysalueiden työvoimatuesta. Lain
tarkoituksena on luoda menettely, jonka avulla tasoitetaan uudesta, nykyaikaiseen tuotantoon tottumattomasta työvoimasta kehitysalueilla toimiville yrityksille koituvia vaikeuksia.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1973 valtiopäivät avatuiksi.
Herr Talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar riksdagen välkommen till dess viktiga och ansvarsfulla värv under
1973 års riksdag.
Efter avslutandet av 1972 års riksdag har Interparlamentariska unionens säkerhets- och samarbetskonferens hållits i Helsingfors. Vid mötet godkändes ett
antal ståndpunktstaganden vilka ådagalägger en konstruktiv och positiv hållning till de behandlade frågorna. Dessa ställningstaganden är ägnade att utbreda samarbetsandan i Europa.
Från 1972 års riksdag har många viktiga lagförslag överförts till denna riksdag. Särskilt vill jag nämna de s.k. ekonomiska skyddslagarna. De har en avsevärd betydelse för vårt lands ekonomiska liv, i vilket sammanhang de än behandlas.
Det är regeringens avsikt att under denna riksdag avge propositioner ägnade
att utveckla den jordpolitiska lagstiftningen. Avsikten med propositionerna är
att öka samhällets möjligheter att utöva inﬂytelse på jordpolitiken.
Till riksdagen kommer att överlämnas regeringens propositioner om lagstiftning, genom vilken de gamla städernas särrättigheter och särskilda pålagor
upphäves. Denna sedan länge aktuella reform, som i avsevärd grad förenhetligar
vår kommunalordning, räknar man med att kunna genomföra år 1975.
Förnyelsen av den materiella skattelagstiftningen kommer att fortsättas under denna riksdag. Avsikten är att under vårsessionen till riksdagen överlämna
lagförslag angående förenkling av beskattningen av naturlig person och förnyelse av såväl äkta makars som enskilda personers beskattning. Samtidigt kommer systemet för förhandsbeskattning att nyordnas.
Regeringen avger proposition om total förnyelse av årssemesterlagen baserad på förslag uppgjort av arbetsmarknadens centralorganisationer. Enligt propositionen skulle grunderna för semesterbestämmelserna bli mer fördelaktiga
än hittills för arbetstagarna. För att skydda arbetstagarnas lönetillgodohavande i fall av arbetsgivares insolvens avger regeringen proposition om särskild löneskyddslag.
Inom undervisningsförvaltningens område avges regeringens proposition om
lag angående förstatligande av Turun Yliopisto. Det är statsrådets avsikt att till
riksdagen avge en redogörelse, som innehåller huvudlinjerna i statens vetenskapsråds vetenskapspolitiska program.
Till riksdagen avges proposition om lag angående arbetskraftsstöd inom utvecklingsområdena. Avsikten med lagen är att skapa en metod varigenom de
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svårigheter utjämnas, vilka ny arbetskraft, utan erfarenhet av modern produktion, vållar företag som verkar inom utvecklingsområdena.
Jag önskar riksdagen välkommen till utförandet av det värv som enligt statsförfattningen tillkommer den som representant för Finlands folk och förklarar
1973 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti.
Jo kolmisen viikkoa sitten, kun olimme päättämässä menneen vuoden valtiopäiviä, saatoimme todeta, että monet tärkeät kysymykset, jotka aikanaan olivat kuuluneet päättyneiden valtiopäivien ohjelmaan, olivat siirtyneet kuluvana vuonna
ratkaistaviksi ja että asiat olivat ruuhkautumassa tämän vuoden alkukuukausille. Ollessamme nyt avaamassa vuoden 1973 valtiopäiviä näemme tämän entistä selvemmin.
Viime valtiopäivien myönteisiin kokemuksiin on luettava se, että alkusyksystä muodostettu enemmistöhallitus säilytti hyvin otteensa tulo- ja menoarviota
käsiteltäessä. Nähtiin, että edellytyksiä hallituksen ja eduskunnan tehokkaalle yhteistyölle on olemassa. Suurten ajankohtaisten kysymysten ja hallitusohjelman olennaisimpien tavoitteiden kohdalla saatiin kuitenkin jäädä odottamaan
kuvan selkiintymistä uusien valtiopäivien aikana.
Kun eduskuntatyön käynnistymisellä helmikuussa on omat perinnäiset vaikeutensa, joiden osittainenkin voittaminen edellyttää, että hallituksella heti alkuun on tarjottavissa kiireisten asioiden paketti, joka tehokkaasti työllistää keskeisimmät valiokunnat, jouduttaneen siihen, että maaliskuu, jonka loppuun
mennessä monet tärkeät asiat on saatava päätökseen, muodostuu eduskuntatyön
kannalta erityisen kiireiseksi kuukaudeksi. Valiokuntien työn järjestelyn kannalta olisi kuitenkin toivottava, että kiireitä säikkymättä kaikki suuret lainsäädäntötyöt annettaisiin eduskunnalle jo helmi–maaliskuulla, jos niiden toivotaan
keväällä tai alkusyksystä valmistuvan. Erityisesti tämä koskee verotuslainsäädäntöuudistusta, josta esitys on luvattu.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, äsken mainitsitte, pääkaupunkimme
on sen ajan, minkä eduskunta on ollut lomalla, elänyt kansainvälisten kysymysten merkeissä. Euroopan eri maiden valtiopäivämiehet ovat Parlamenttienvälisen liiton turvakokouksen puitteissa puhuneet yleiseurooppalaisista pulmista
täällä eduskuntatalossa ja hallitusten edustajat jatkaneet Helsingin konsultaatioita Espoossa. On todella näyttänyt siltä, että Euroopan kansat lopulta huomaavat toistensa ja tärkeiden yleiseurooppalaisten kysymysten olemassaolon ja ovat
yksin tuumin etsimässä tietä pulmiensa rauhanomaiseen ratkaisuun. Eduskunta
toteaa tämän mielihyvällä ja katsoo sen merkitsevän myös arvokasta tunnustusta Teidän työllenne, Herra Tasavallan Presidentti.
Då vi inleder arbetet vid denna riksdag, lever vårt folk på sätt och vis i en tid
av förväntningar. Av beslutsfattarna väntar det sig snabba avgöranden i stora aktuella frågor. Det emotser, att hindren skall röjas undan för den uppgångsperiod, som visat tecken på att dröja, samt att vi, utan att vårt penningvärde försämras, kunde få vår del av den ekonomiska tillväxt, som även våra handelspartner
- 368 -

1973

eftersträvar. Vårt folk väntar sig även, att arbetslösheten, i varje fall för en kortare tid, kunde läggas på hyllan och att varje medborgare, som blivit lidande av
arbetslösheten, skulle få glädja sig över, att även honom åter beskärts lyckan att
vid sidan av andra vara med om att bygga upp landet och förtjäna sin utkomst.
Kansamme elää näitten valtiopäivien alkaessa eräänlaista odotuksen aikaa.
Se odottaa päätöksentekijöiltä pikaisia ratkaisuja suuriin ajankohtaisiin kysymyksiin. Se odottaa, että esteet raivattaisiin viivästymisen merkkejä osoittaneen nousukauden tieltä ja me pääsisimme rahamme arvoa alentamatta ottamaan osamme siitä taloudellisesta kasvusta, jota kauppatuttavammekin tavoittelevat. Kansamme odottaa, että työttömyys voitaisiin edes lyhyeksi ajaksi nostaa hyllylle ja jokainen työttömyydestä kärsinyt kansalainen voisi iloita siitä, että hänellekin on taas suotu onni olla muiden mukana maata rakentamassa ja toimeentuloansa ansaitsemassa.
Meillä pitäisi olla edellytykset selvitä niistä tehtävistä, joiden edessä nyt seisomme. Suhteemme muihin maihin ovat hyvät ja luottamukselliset. Meillä on
enemmistöhallitus, jonka jo voi sanoa kestäneen ensimmäisen tulikokeensa ja
jolla nyt on tilaisuus työllistää eduskunta hallitusohjelmansa ydinkysymysten
selvittelyyn. Ja meillä on eduskunta, joka on jo voittamassa vaalien jälkeiset alkuvaikeudet. Kysymys on vain yhdestä asiasta. Kysymys on siitä, löydämmekö yhteisen linjan niissä suurissa peruskysymyksissä, joissa me loppujen lopuksi kaikki olemme yksimielisiä, jos arvaamme oman tilamme ja annamme arvon
toisellekin.
Herra Tasavallan Presidentti, pyydän esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.

Öppningstalet besvarades å riksdagens vägnar av talmannen Sukselainen,
som på ﬁnska yttrade:
Herr Republikens President.
Redan för ungefär tre veckor sedan, då senaste års riksdag avslutades, kunde vi
konstatera, att många viktiga frågor, som hade ingått i den avslutade riksdagens
program, hade fått sin behandling uppskjuten till innevarande år, och att ärendena höll på att ackumuleras till de första månaderna av detta år. När vi nu öppnar 1973 års riksdag ser vi detta klarare än förut.
Till de positiva företeelserna under senaste riksdag bör räknas det faktum,
att den majoritetsregering som bildades på förhösten, lyckades behålla greppet
vid behandlingen av budgeten. Man såg att förutsättningar förelåg för ett effektivt samarbete mellan regering och riksdag. I fråga om de stora aktuella frågorna och regeringsprogrammets väsentligaste målsättning får vi dock vänta på att
bilden skall klarna under den nya riksdagen.
Då riksdagsarbetets start i februari har sina egna traditionella svårigheter, vilkas övervinnande förutsätter att regeringen genast från början kan stå till tjänst
med ett paket av brådskande ärenden, som effektivt sätter de centrala utskotten i arbete, torde mars bli en synnerligen jäktig månad i fråga om riksdagsarbetet, eftersom många viktiga ärenden skall bringas till beslut inom mars månad. För ordnande av utskottens arbete vore det dock önskvärt, att alla stora lag- 369 -
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stiftningsarbeten utan rädsla för brådska skulle ges åt riksdagen redan i februari och mars, om man önskar att de skall vara klara under våren eller början av
hösten. Detta rör speciellt skattelagstiftningsreformen, om vilken en proposition utlovats.
Såsom Ni, Herr President, nyss nämnde, har vår huvudstad under den tid riksdagen haft semester, levat i tecknet av internationella frågor. Parlamentsmedlemmar
från Europas olika länder har i samband med Interparlamentariska Unionens
skyddskonferens diskuterat allmäneuropeiska problem här i riksdagshuset, och
regeringarnas företrädare har fortsatt Helsingfors-konsultationerna i Esbo. Det
förefaller verkligen som om Europas folk äntligen skulle lägga märke till varandras problem och till de viktiga allmäneuropeiska frågorna och med gemensamma krafter skulle söka en väg till en fredlig lösning av problemen. Riksdagen
konstaterar detta med tillfredsställelse och anser, att det innebär ett värdefullt
erkännande av Edert arbete, Herr Republikens President.

Talmannen fortsatte med följande ord på svenska och ﬁnska:
Då vi inleder arbetet vid denna riksdag, lever vårt folk på sätt och vis i en tid av
förväntningar. Av beslutsfattarna väntar det sig snabba avgöranden i stora aktuella frågor. Det emotser, att hindren skall röjas undan för den uppgångsperiod, som visat tecken på att dröja, samt att vi, utan att vårt penningvärde försämras, kunde få vår del av den ekonomiska tillväxt, som även våra handelspartner
eftersträvar. Vårt folk väntar sig även, att arbetslösheten, i varje fall för en kortare tid, kunde läggas på hyllan och att varje medborgare, som blivit lidande av
arbetslösheten, skulle få glädja sig över, att även honom åter beskärts lyckan att
vid sidan av andra vara med om att bygga upp landet och förtjäna sin utkomst.

Talmannen yttrade slutligen på ﬁnska:
Vi borde ha förutsättningar att klara av de uppgifter vi nu står inför. Våra förhållanden till andra länder är goda och förtroendefulla. Vi har en majoritetsregering,
som redan kan sägas ha genomgått sitt första eldprov och som nu har tillfälle att
sätta riksdagen i arbete med att bereda de centrala frågorna i regeringsprogrammet. Och vi har en riksdag, som redan håller på att övervinna de första svårigheterna efter valet. Nu är det bara fråga om en sak. Frågan är, om vi skall hitta en
gemensam linje i de stora grundfrågor, där vi sist och slutligen alla är eniga, om
vi förstår vår egen situation och sätter värde också på andra.
Herr Republikens President! Jag ber att till Eder få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
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Presidentti Urho Kekkonen ja puhemies V. J. Sukselainen tervehtivät toisiaan vuoden
1974 valtiopäivien avajaisissa.
President Urho Kekkonen och talman V. J. Sukselainen hälsar varandra vid öppningen
av 1974 års riksdag.
Kuva / Foto: Lehtikuva/Jarmo Matilainen
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1974
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 5 februari 1974
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1974 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Kehitysalueiden neuvottelukunnan suorittaman laajan perusselvityksen pohjalta hallitus pyrkii valmistelemaan ja jättämään eduskunnalle näillä valtiopäivillä esityksen kehitysaluelainsäädännön uudistamiseksi vuoden 1975 alusta lukien.
Maankäytön ja ympäristönsuojelun alalta hallituksella on tarkoitus antaa
näillä valtiopäivillä useita esityksiä, jotka muodostavat tietyn kokonaisuuden.
Esitykset koskevat viranomaisten mahdollisuuksia puuttua energiankulutuksen kannalta haitalliseen maankäyttöön ja rakentamiseen, kuntien maapoliittisen aseman helpottamista, järjestettyä jätehuoltoa ja erityisesti öljyjätteiden talteen ottoa ja käsittelyä, pakkausten aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemistä, ilman pilaantumisen torjumista, huomattavaa melua aiheuttavien laitosten
ja toimintojen luvanvaraisuutta, ilman suojelun ja meluntorjunnan hallintoa sekä luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista nykyajan vaatimuksia vastaavalle tasolle. Valmisteilla olevat esitykset täydentävät merkittävästi maamme vielä
monin osin puutteellista ympäristönsuojelulainsäädäntöä.
Hallitus on myös valmistellut esitystä laiksi kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamiseksi. Ehdokkaita saisivat poliittisten puolueiden ohella nimetä myös vaalipiirissä asuvien äänioikeutettujen kansalaisten muodostamat valitsijayhdistykset.
Hallitus selvityttää parhaillaan energiatilanteen kansantaloudellisia ja muita
vaikutuksia ja tulee antamaan asiasta helmikuun aikana eduskunnalle tiedonannon.
Varsinaista energiakriisiä ei meillä ole, mutta energian hinta on kohonnut
niin paljon, että vanhoihin hintoihin perustuvilta laskelmilta on pudonnut pohja.
OPEC-maiden äskettäin tekemä päätös raakaöljyn hintojen yllättävän suuresta
korottamisesta on johtanut siihen, että öljyn ja öljytuotteiden hinnat kansainvälisessä kaupassa ovat nousseet lyhyen ajan kuluessa arviolta kolminkertaisiksi.
Mitä tämä energian tuottamiseen lyhyellä tähtäyksellä tarkastettuna suorastaan
kumouksellisesti vaikuttava hinnankorotus merkitsee Suomelle? Vuoden 1974
bruttokansantuotteemme on arvioitu 80 miljardiksi markaksi. Lisähinta öljystä noussee arvioiden mukaan viime vuoteen verrattuna 4 miljardiin markkaan.
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Kansantalouden lisärasitus on siten 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Viisi
prosenttia. Se on huokeasti sanottu eikä ensi kuulemalta tunnu kovin hirveältä.
Kun talouselämämme on tottunut suurempiinkin prosenttilukuihin, tämä 5 prosenttia sivuutetaan helposti. Sen vuoksi on tarpeen esittää, mitä 5 prosenttia nimenomaan tässä yhteydessä todella merkitsee.
Julkisuudessa on öljyn hinnan noususta kansantaloudellemme aiheutuvia menoja jo ehditty verrata maamme sotakorvaussuorituksiin. Öljyn maailmanmarkkinahintojen nousulla ja maamme sotakorvauksilla ei tietenkään ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Kaikkein vähiten niitä saa yhdistää Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyspolitiikan vahingoittamistarkoituksessa. Asianlaita on nimittäin se, että koko sodanjälkeisen ajan olemme Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupassa noudattaneet maailmanmarkkinahintoja, eikä kumpikaan osapuoli ole yrittänyt käyttää hyväkseen silloin tällöin ilmenneitä lyhytaikaisia
suhdannevaihteluja. Näin on ollut asianlaita myös öljykaupoissa. Niissä on noudatettu ja tullaan noudattamaan maailmanmarkkinoilla vallalla olevaa hintatasoa. Tämä hintataso, joka ei suinkaan kohonnut Neuvostoliiton aloitteesta, saattaa aiheuttaa öljyn osalta, kuten edellä sanoin, kansantaloudellemme lisärasitusta 5 % bruttokansantuotteestamme.
Minulla on ollut käytettävissäni luvut sotakorvausten prosenttiosuudesta vuosien 1948–1952 bruttokansantuotteestamme. Keskimääräiseksi osuudeksi saadaan vajaat 2 % vuotta kohti. Tällainen vertailu antaa jokaiselle ymmärrettävän kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa merkitsevän ongelman eteen olemme joutuneet. Kuva tulee sitäkin selkeämmäksi, kun mainitsen, että öljyn ja öljytuotteiden hinnankorotus, siis arviolta 4 mrd. mk vuodessa, on yhtä suuri kuin koko metalliteollisuuden vienti, kaikkiaan 3.9 mrd. mk vuonna 1973, tahi paperin,
kartongin ja näistä tehtyjen jalosteiden viennin arvo, sekin noin 4 mrd. mk samana vuonna.
Edellä esitettyjä tosiasioita ei voida kieltää eikä niiden vaikutusta kiertää. On
turhaa kuvitella, että me voisimme joillakin sisäisillä siirroilla tai järjestelyillä selvitä niistä taloudellisista vaikeuksista, joihin olemme joutuneet. Ainoaksi ulospääsyn tieksi jää kaikkien kansalaispiirien ahkeruus ja uuttera työ. Tässä
yhteydessä on syytä todeta, että eräässä mielessä olemme suotuisassa asemassa.
Öljytoimituksemme Neuvostoliitosta ovat lähes kaksi kolmannesta koko öljyntuonnistamme. Neuvostoliitosta ostettavien öljyn ja öljytuotteiden hinnannousun voimme toivoa maksavamme omalla työllämme. Viennin lisääminen Neuvostoliittoon on siksi erittäin tärkeää. Tämän kysymyksen myönteinen ratkaisu merkitsee paljon myös työllisyyden ylläpitämiseksi olosuhteissa, jolloin kansainvälinen kauppa jatkuvasti elää kriisin merkeissä.
Vuoden 1974 valtiopäivät joutuvat toimimaan taloudellisesti vaikeana aikana, jolloin kansalaisten yhteisvastuu ja solidaarisuus joutuvat koetukselle. Nyt
on osattava valita monien pyrkimysten joukosta ne, jotka jakavat taloudellisen
taakan oikeudenmukaisesti, säilyttävät taloudellisen kasvun edellytykset eivätkä myöskään tilanteen parannuttua osoittaudu pitemmällä aikavälillä virheellisiksi.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1974 valtiopäivät avatuiksi.
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Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag önskar riksdagen välkommen till 1974 års riksdag för utförande av dess viktiga och ansvarsfulla värv.
På basen av den omfattande grundutredning, som verkställts av delegationen
för utvecklingsområdena, strävar regeringen att färdigställa och till riksdagen
under denna session överlämna propositionen om förnyande av lagstiftningen
angående utvecklingsområdena från och med början av år 1975.
Regeringen har för avsikt att till denna riksdag framställa ﬂera propositioner
angående jordens utnyttjande och miljöskyddet, vilka i viss mån bildar en enhet.
Regeringen har vidare färdigställt en proposition till ändring av lagen om
riksdagsmannaval. Kandidaterna skall utom av de politiska partierna få utses
även av väljarföreningar som bildats av röstberättigade medborgare bosatta inom valkretsen.
Regeringen låter för närvarande undersöka energisituationens inverkan på
nationalekonomin och kommer under februari månad att ge riksdagen ett meddelande i saken.
Vår bruttonationalprodukt för år 1974 har beräknats till 80 miljarder mark.
Pristillägget innebär jämfört med fjolåret en beräknad ökning på 4 miljarder
mark. Den ökade bördan för folkhushållet är alltså 5 procent av bruttonationalprodukten.
I offentligheten har de utgifter som de ökade oljeprisen vållar folkhushållningen redan hunnit jämföras med vårt lands krigsskadeersättningar. De höjda
priserna på oljan och vårt lands krigsskadeersättningar har naturligtvis ingenting med varandra att göra. Allra minst får de kombineras i avsikt att skada vänskapspolitiken mellan Finland och Sovjetunionen. Saken är nämligen den, att vi
under hela efterkrigstiden i handeln mellan Finland och Sovjetunionen har tilllämpat världsmarknadspriserna och ingendera parten har försökt utnyttja de då
och då förekommande kortvariga konjunktursvängningarna. Så har varit fallet
även i fråga om oljehandeln.
Jag har till mitt förfogande haft uppgifter om krigsskadeersättningarnas procentuella andel av vår bruttonationalprodukt under åren 1948 till 1952. I medeltal blir denna andel knappa 2 procent per år. En sådan jämförelse ger en bild,
som var och en kan förstå, av storleksordningen av det problem vi ställts inför.
De ovan anförda fakta kan inte bestridas och inte heller kan deras inverkan
kringgås. Det är gagnlöst att föreställa sig att vi genom inre schackdrag eller arrangemang skulle kunna klara oss ifrån de ekonomiska svårigheter, i vilka vi
har hamnat. Den enda utväg som återstår är ﬂit och idoghet inom alla samhällskretsar. I detta sammanhang ﬁnns det skäl att fastslå, att vi i ett avseende är i
ett förmånligt läge. Våra oljeleveranser från Sovjetunionen utgör nära två tredjedelar av hela vår oljeimport. Prishöjningen på oljan och oljeprodukterna från
Sovjetunionen kan vi hoppas kunna betala med vårt eget arbete. Därför är ökad
export till Sovjetunionen av synnerlig vikt. En positiv lösning av denna fråga
betyder mycket även för upprätthållandet av sysselsättningen i ett läge då den internationella handeln fortsatt präglas av kris.
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Jag hälsar riksdagen välkommen till förrättandet av det värv som enligt statsförfattningen tillkommer den som företrädare för Finlands folk och förklarar
1974 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunta tulee mielenkiinnolla tutustumaan niihin moniin ajankohtaisiin lakiesityksiin, joita hallitus ilmoituksenne mukaan tulee eduskunnalle antamaan, sekä tekemään parhaansa, jotta ne tulisivat nopeasti ja huolellisesti käsiteltyä. Luulen kuitenkin, että mitään niistä ei tervehditä sen suuremmalla tyytyväisyydellä kuin mainintaanne siitä, että hallitus tulee vielä helmikuun aikana antamaan
eduskunnalle tiedonannon energiatilanteesta ja toimenpiteistään ja sen hoitamiseksi.
Harvoin näet kansanedustaja on valitsijainsa pariin palatessaan joutunut selvittämään yhtä monitahoista ja hankalaa kysymystä kuin mitä puhe energiakriisistä äskeisten lomapäivien aikana oli. Moni oli myötämielisesti seurannut öljymaiden toimenpiteitä, kun nämä viimeinkin näyttivät uskaltavan panna maailman suurille kovan kovaa vastaan. Mutta kuinka moni oli osannut kuvitella,
miltä täällä tuntuu, kun kansainvälisen hintamekanismin rautainen ote alkaa
kylkiluissa tuntua. Joku saattoi päästä asian tuntumaan vasta silloin, kun puutarhurit tulivat kysymään, että luulevatko ne herrat siellä Helsingissä, että kurkulle ja tomaatille todella voidaan panna sellainen hinta kuin lämmityskustannusten nousu edellyttää.
Hallituksen toimenpiteiden puolustelu tai niiden kriittinen tarkastelu tuli jokaista vastaan sitä vaativampana, mitä enemmän kustannusrakenteen edessä
olevia muutoksia ehdittiin tarkastella. On näin ollen sitä parempi, mitä nopeammin ja mitä täydellisempänä hallitus tiedonantonsa eduskunnan käsiteltäväksi tuo. Elämme aikaa, jolloin useimmat ihmiset tuntevat taloudellisissa odotuksissaan kärsineensä tai tulevansa kärsimään karvaita tappioita. Olemmehan me
kaikki olleet odottamassa nousukautta, tasoittamassa sille tietä niin suurella innolla, että tuskin olemme huomanneet inﬂaatiota, joka vajaassa vuodessa vei 15
prosenttia rahamme arvosta. Usko parempaan tulevaisuuteen on ollut niin voimakas, että päivästä päivään on vakavasti pohdittu, miten paljon reaaliansioita kunkin kansalaisen kohdalla olisi kohtuullista tällä kertaa lisätä. Tällaisessa
tilanteessa on moni vaarassa pudota korkealta.
Herr Republikens President har rätt då han säger, att vi inte har någon egentlig energikris. Det är endast fråga om en oväntat kraftig försämring av handelsvillkoren ifråga om en viktig artikel inom utrikeshandeln. Om vi inte lyckas få
ett högre pris för våra exportprodukter, fastän våra produktionskostnader enbart
för brännoljans del ökar med fyra miljarder, är vi på sätt och vis tvungna att för
ett värde av fyra miljarder arbeta gratis för utlandet. Frågan är hur denna belastning skall kunna fördelas jämnt mellan medborgarna enligt deras betalningsförmåga. Det vore nyttigt att snabbt få en redogörelse för de möjligheter, som regeringen anser att det ﬁnns för att sköta detta ärende. Man skulle säkert kunna dra
nytta av redogörelsen vid övervägandet av de stora ekonomisk-politiska avgö- 376 -
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randen, som har förberetts redan under ﬂera månaders tid.
Uppenbarligen bör regeringen likväl i första hand påskynda sina åtgärder för
att under det värsta skedet hjälpa de medborgare, vilkas ekonomiska verksamhet den plötsliga och schematiska höjningen av oljepriset helt håller på att undergräva. Uppgifterna om avgörandena i andra länder tycks tyda på, att man också hos oss skulle ha råd att justera och utjämna prisen, om man blott ﬁnner den
rätta metoden.
Herra Tasavallan Presidentti on oikeassa sanoessaan, että meillä ei ole mitään
varsinaista energiakriisiä. Kysymyksessä on vain ulkomaankaupan vaihtosuhteen odottamattoman suuri huononeminen yhden tärkeän artikkelin kohdalla.
Ellemme onnistu saamaan vientituotteistamme suurempaa hintaa, vaikka tuotantokustannuksemme yksin polttoöljyn kohdalla nousevat 4 miljardilla, meidän on tehtävä ikään kuin ilmaista työtä ulkomaiden hyväksi 4 miljardin arvosta. Miten tämä rasitus tasataan kansalaisten kesken heidän maksukykynsä mukaan, siitä on kysymys. Selonteko niistä mahdollisuuksista, joita hallitus asian
hoitamiseksi näkee olevan, on hyödyllistä saada nopeasti. Siitä on varmasti hyötyä niitä suuria talouspoliittisia ratkaisuja punnittaessa, jotka jo kuukausia ovat
olleet valmisteilla.
Ilmeisesti hallituksen on kuitenkin ensi kädessä kiirehdittävä toimenpiteitä
niiden kansalaisryhmien auttamiseksi pahimman vaiheen yli, joiden taloudelliselta toiminnalta äkillinen ja kaavamainen öljyn hinnan kohottaminen on kokonaan viemässä pohjan pois. Tiedot muissa maissa omaksutuista ratkaisuista tuntuvat viittaavan siihen, että meilläkin olisi hinnoissa tarkistuksen ja tasoituksen
varaa, jos oikea ote löydetään.
Niin vähän kuin nykyisestä taloudellisesta tilanteesta voikin lohdullista löytää, on kuitenkin huomattava, että meidän on syytä olla kiitollisia, että näinkin
ajoissa heräsimme huomaamaan, miten tärkeätä on tarkkailla, että tuotannon
riippuvaisuus tuonnista ei kasva yhtään sen suuremmaksi kuin välttämätöntä
on. Vuosikymmenen päästä katastroﬁ epäilemättä olisi voinut muodostua vielä
suuremmaksi. Tutkimalla tarkoin kaikki mahdollisuudet turvata kansantaloutta tällaisilta ulkopuolisilta vaaroilta, käyttämällä kaikki kotimainen, mikä järkevällä tavalla lisää riippumattomuuttamme, sekä ennen kaikkea tekemällä työtä
ja säästämällä me voimme kyllä korjata kansantalouttamme kohdanneen vaurion muutamassa vuodessa, kunhan tajuamme, mikä tilanteemme nyt on, emmekä harkitsemattomin toimenpitein enää itse asemaamme pahenna.
Vastaanottakaa, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan syvän kunnioituksen vakuutus.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1975
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 5 februari 1975
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1975 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Alkaneen vuoden tärkein ulkopoliittinen tapahtuma tulee uskoakseni olemaan 35 johtavan valtiomiehen kokoontuminen Helsinkiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin kolmanteen vaiheeseen. Kokouksen päätösasiakirjojen hyväksyminen merkitsee historiallista käännekohtaa maanosamme valtioille, joille toisen maailmansodan päättyminen 30 vuotta sitten ei kyennyt takaamaan turvallisuutta eikä normaaleja keskinäisiä yhteistyösuhteita. Suomi on
valmis jatkossakin antamaan panoksensa ponnisteluihin, joiden tarkoituksena
on lujittaa Euroopan turvallisuutta. Erityisesti haluamme varmistaa Pohjolan
alueen pysymisen kansainvälisen jännityksen ulkopuolella.
Vuoden 1975 valtiopäivillä joudutaan käsittelemään monia edellisiltä valtiopäiviltä periytyneitä lakiesityksiä. Tärkeysjärjestystä arvioimatta mainitsen
niistä vain kansanedustajain vaaleista annetun lain uudistamisen, ns. maapakettiin kuuluvat lakiesitykset sekä monia alueellista kehittämispolitiikkaa koskevia
lakiesityksiä. Vaalilain muutoksen tarkoituksena on kansanvaltaisuuden vahvistaminen ehdokkaiden asettamisessa sekä varsinkin viime eduskuntavaalien yhteydessä havaittujen teknisten puutteiden korjaaminen. Eduskuntakäsittelyn aikana on vaalijärjestelmäämme toivottu eräitä hallituksen esitykseen sisältymättömiä ja periaatteellisesti merkittäviä muutoksia. Vaalilainsäädäntö kaivanneekin uudistamista eräiltä tärkeiltä osiltaan, mutta tällainen uudistus edellyttää
perusteellista valmistelua ja poliittista sovittelua. Nyt olisi pidettävä huoli lähinnä siitä, että meillä on aina voimassa käyttökelpoinen laki kansanedustajain
vaaleista.
Olen hankkinut valtioneuvostolta luettelon valtiopäiville annettavista muista
lakiehdotuksista. Lista on pitkä ja käsittää asioita monelta tärkeältä elämänalalta. En käy ehdotuksia luettelemaan. Vaikka suurten asiain rinnalla saattaa näyttää vähäiseltä tieto siitä, että hallitus tulee antamaan lakiesityksen tupakan käytöstä aiheutuvien vahinkojen vähentämisestä, olen sen halunnut erikseen mainita, siten jouduttaakseni esityksen antamista ja sen pikaista käsittelemistä.
Maailmantalous ajautui viime vuonna poikkeuksellisen suuriin vaikeuksiin,
joista välittömästi tai välillisesti johtuvat ongelmat tulevat asettamaan vuoden
1975 valtiopäivät erittäin pulmallisten ratkaisujen eteen. Tilanteen vakavuutta
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kuvaa se, että samalla kuin läntisten teollisuusmaiden kokonaistuotanto polkee
jo toista vuotta paikallaan ja työttömyys on jyrkässä nousussa, on inﬂaatio kiihtynyt lähelle 15 prosenttia ja useimmissa maissa vaihtotaseen alijäämästä on tullut vaikea ongelma.
Tätä kansainvälistä taustaa vasten oli tuotannon ja työllisyyden kehitys omassa maassamme viime vuonna odotettua parempi. Elintasomme kohoaminen on
kuitenkin rakentunut osin pettävälle pohjalle. Inﬂaatio on meillä ollut selvästi
nopeampi kuin kilpailijamaissamme, ja ulkomaankauppamme alijäämäisyys on
kansainvälisesti vertaillen suurimpia. Vuonna 1974 maamme vaihtotaseen alijäämä oli ennätyksellisen suuri: 4.5 mrd. mk. Itse asiassa jokaisessa 100 markan
arvoisessa tavaraerässä, joka tuotiin maahamme viime vuonna, oli velaksi ostettua tavaraa lähes 20 markan arvosta.
Jo 15 vuoden ajan miltei keskeytyksettä jatkunut vaihtotaseen vajauksellisuus on johtanut kierteeseen, jossa suuri osa uusista ulkomaisista luotoista joudutaan käyttämään vanhan velan korkoihin ja kuoletuksiin. Velkaantuminen on
näin ollen muuttunut yhä enemmän itseään ruokkivaksi. Samalla riippuvuutemme kansainvälisistä pääomamarkkinoista ja niiden kulloisestakin tilasta on lisääntynyt. Näin emme voi jatkaa, vaan meidän on tulevina vuosina perustettava
hyvinvointimme lisääminen pääasiassa omiin voimavaroihin.
Kun Suomi kuuluu maailman vauraimpien maiden joukkoon, meillä on kaikki edellytykset ominkin voimin jatkaa kansantaloutemme kehittämistä. Tällöin
meidän on kuitenkin käytettävä resurssimme harkitusti ja tehokkaasti hyväksi.
Kuluvana vuonna vientiimme vaikuttaa länsimaissa vallitseva syvä suhdannetaantuma. Huolimatta siitä, että vientimme Neuvostoliittoon edelleen laajenee nopeasti, vientimme kokonaisnäkymät ovat suhteellisen heikot. Kun viennillä on keskeinen asema maamme taloudessa, vaikeudet tuntunevat myös yksityisten kansalaisten elämässä. Niinpä ulkoisten kasvuedellytysten heiketessä
reaalitulojen kasvu ei tänä vuonna yltäne samalle tasolle kuin viime vuonna, ja
työllisyystilanteen on arvioitu heikkenevän vuoden toisella puoliskolla.
Kaikesta päättäen olemme ajautumassa hankalaan talouspoliittiseen ristiriitatilanteeseen, joka pakottaa arvioimaan uudelleen tavoitteemme ja toiveemme.
Meillä on nähtävästi voimavaroja vain suunnilleen nykyisen elintason turvaamiseen lähivuosina. Minulla on se käsitys, että meidän pitäisi varata itsellemme
hengähdyskausi, jona aikana suoritetuin toimenpitein voisimme luoda kestävän
pohjan uudelle nousulle. Samalla olisi ponnisteltava sellaisen toimintamallin rakentamiseksi, joka auttaisi kansantaloutta ja koko yhteiskuntaamme sopeutumaan taloudelliseen laskukauteen ilman kohtuuttomia rasituksia.
Julkisessa keskustelussa on vaadittu kansalaisilta kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta taloudellisissa vaateissa ja toiveissa. Tämä on oikein. Tällainen vaatimus saavuttaa kuitenkin vasta silloin riittävää vastakaikua, kun yleisesti havaitaan, että myös julkisen vallan toimenpitein on tehty kaikki voitava taloudellisten rasitusten jakamiseksi kantokyvyn mukaan eri kansalaisryhmien kesken sekä että mikään työntekijäryhmä ei ole jäänyt työmarkkinoilla olennaisesti muista jälkeen. Merkittävät talouspoliittiset ratkaisut olisi tosiasiatietojen pohjalta perustettava viileään ja rauhalliseen harkintaan sekä vältettävä yhteishenkeä vaarantavia ratkaisuja. Kuluvana vuonna kansamme tarvitsee sisäisen kasvun ja venymisen taitoa.
- 379 -

1975

Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1975 valtiopäivät avatuiksi.
Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag bjuder 1975 års riksdag välkommen till dess viktiga och ansvarsfulla värv.
Den viktigaste utrikespolitiska händelsen under det inledda året kommer, tror
jag, att bli 35 ledande statsmäns möte i Helsingfors för den tredje fasen av den
europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen. Godkännandet av konferensens resolutioner innebär en historisk vändpunkt för staterna i vår världsdel, vilken avslutandet av det andra världskriget för 30 år sedan inte förmådde garantera säkerhet eller normal inbördes samverkan. Finland är även i fortsättningen berett att göra sin insats för de ansträngningar vars ändamål är att befästa
Europas framtid. Särskilt vill vi skapa trygghet för att det nordiska området förblir utanför den internationella spänningen.
Under 1975 års riksdag kommer många lagförslag som ärvts från föregående riksdag att behandlas. Utan att värdera deras angelägenhetsgrad nämner jag
bland dem reformen av lagen om val av riksdagsmän, de lagförslag som gäller
det så kallade jordpaketet samt många propositioner angående den regionala utvecklingspolitiken. Reformen av vallagen avser att stärka demokratin vid uppställandet av kandidater samt att rätta till de tekniska brister som särskilt observerades i samband med senaste riksdagsval. Under riksdagsbehandlingen har
vissa ändringar, som inte ingår i regeringens proposition och som är principiellt anmärkningsvärda, önskats. Det torde också förhålla sig så att vallagstiftningen är i behov av förnyelse till vissa viktiga delar, men sådana reformer förutsätter grundlig förberedelse och politisk sammanjämkning. Nu skulle det närmast gälla att se till att vi alltid har en användbar lag angående val av riksdagsmän i kraft.
Jag har från statsrådet anskaffat en förteckning över de propositioner som
skall överlämnas till riksdagen. Listan är lång och behandlar frågor från många
viktiga livsområden. Jag tänker inte räkna upp förslagen. Även om saken kan
förefalla liten i jämförelse med de stora frågorna, har jag särskilt önskat nämna, att regeringen kommer att avge en proposition om lindrande av de skador tobaksbruket vållar, för att därigenom påskynda avgivandet av propositionen och
dess skyndsamma behandling.
Världsekonomin drev senaste år in i ovanligt stora svårigheter, vilkas direkta eller indirekta följder kommer att ställa 1975 års riksdag inför svårlösta problem. Lägets allvar framgår av att samtidigt som de västliga industriländernas
totalproduktion redan för andra året i följd stampar på stället och arbetslösheten
är i brant stigning, har inﬂationen rusat vidare med ungefär 15 procent medan
bytesbalansens underskott blivit ett svårt problem i ﬂertalet länder.
Mot denna internationella bakgrund blev produktionens och sysselsättningens utveckling i vårt eget land bättre än väntat senaste år. Den höjda levnadsstandarden har dock delvis baserat sig på sviktande grund. Inﬂationen har hos
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oss varit klart snabbare än i de länder vi konkurrerar med och underskottet i vår
utrikeshandel har internationellt sett hört till de största. Bytesbalansens underskott var 1974 rekordartat stort 4.5 miljarder mark. I själva verket ingick i varje
varumängd med ett värde av 100 mark, som importerades senaste år, på skuld
köpt vara för nästan 20 mark.
Det under femton år nästan oavbrutet fortsatta underskottet i bytesbalansen
har lett till en ond cirkel, som vållar att vi tvingas använda en stor del av våra
nya krediter för att betala gamla räntor och amorteringar. Skuldsättningen har
sålunda alltmera blivit självförtärande. Samtidigt har vårt beroende av den internationella kapitalmarknaden och det aktuella läget inom denna ökat. Vi kan
inte fortsätta på detta sätt, utan vi måste under kommande år i huvudsak basera
vårt välstånd på egna resurser.
Enär Finland hör till världens rikaste länder har vi alla förutsättningar att
med egna krafter fortsätta utvecklandet av vår nationalekonomi. Därvid måste
vi emellertid utnyttja våra resurser planmässigt och effektivt.
I år inverkar dock den djupa konjunkturrecession som präglar västländerna på
vår export. Oavsett att exporten till Sovjetunionen fortfarande snabbt ökas, är de
allmänna utsikterna för vår export relativt svaga. Eftersom exporten har en central ställning i vårt lands ekonomi, torde svårigheterna komma att bli kännbara även i de enskilda medborgarnas tillvaro. Sålunda torde realinkomsternas ökning inte detta år, då de yttre förutsättningarna för tillväxt försvagas, nå samma
nivå som i fjol, och sysselsättningsläget har bedömts komma att bli sämre under årets senare hälft.
Av allt att döma är vi i fråga om den ekonomiska politiken på drift mot ett
konﬂiktläge som tvingar till ny bedömning av våra mål och önskningar. Vi har
synbarligen resurser endast för att någorlunda trygga den nuvarande levnadsstandarden under de närmaste åren. Jag har den uppfattningen att vi borde unna oss själva en andningspaus, under vilken vi med de åtgärder som vidtagits
kunde skapa en hållbar grund för nya framsteg. Samtidigt borde man sträva till
att konstruera en verksamhetsmodell som kunde hjälpa såväl nationalekonomin
som hela samhället att utan orimliga påfrestningar anpassa sig till en ekonomisk
nedgångsperiod.
I den offentliga debatten har måtta och sans i fråga om ekonomiska krav och
förhoppningar begärts av medborgarna. Detta är riktigt. Men en dylik uppfordran får tillräckligt gensvar först när det allmänt inses att man genom de offentliga myndigheternas åtgärder har gjort allt man kunnat göra för att fördela de ekonomiska bördorna mellan de olika folkgrupperna enligt deras förmåga att bära dem, samt att ingen arbetstagargrupp har blivit väsentligt efter andra på arbetsmarknaden. Betydande beslut inom den ekonomiska politiken borde utgående från säkra fakta baseras på en lugn och sansad bedömning, och lösningar
som riskerar sammanhållningen borde undvikas. I år behöver vårt folk förmågan att växa med uppgiften.
Jag önskar riksdagen välkommen att utföra den uppgift som enligt statsförfattningen tillkommer den som representant för Finlands folk och förklarar 1975
års riksdag öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Lähinnä tulo- ja menoarvioon liittyvien lakien ruuhkautumisesta vuoden lopulle johtui, että eduskunnan oli joulukuussa luovuttava ajatuksesta saada kehitysaluepolitiikkaan liittyvät esitykset viime valtiopäivillä käsitellyksi. Katsottiin,
että on tarkoituksenmukaisempaa käsitellä ehdotukset huolellisesti helmikuussa,
jolloin valiokunnilla yleensä ei ole ajasta puutetta, kuin jatkaa valtiopäiviä pitkälle tammikuuhun. Helmikuussa saanemme muutkin näille valtiopäiville siirtyneet hallituksen esitykset nopeasti työn alle. Eduskunta on käsittääkseni täysin yksimielinen siitä, että tasavallalla pitää olla käyttökelpoinen vaalilaki kokonaan siitä riippumatta, koska sitä käytännössä tarvitaan. Kun valtiosääntöön liittyvät uudistukset ilmeisesti tulevat toteutumaan toisiaan seuraavina osittaisuudistuksina ja monet uudistuspyrkimykset – kuten Tekin, Herra Tasavallan Presidentti mainitsitte – tulevat vaatimaan aikaaviepää poliittista sovittelua, voitaneen
kuitenkin välttämättömille vaalilain uudistuksille nopeasti löytää ratkaisu ja siten saavuttaa normaalitilanne.
Hallituksen lainsäädäntöohjelmaa ajatellen en voi olla tässäkään yhteydessä painokkaasti tähdentämättä, että eduskunnan työn kannalta on välttämätöntä saada suuret, tänä vuonna toteutettaviksi suunnitellut lakiesitykset eduskuntaan viimeistään maaliskuun alkupuolella, koska eduskunta siihen mennessä
ehtii käsitellä tärkeimmät edellisiltä valtiopäiviltä periytyneet esitykset. Esitysten saapuminen vasta kevätistuntokauden lopulla merkitsee liian suuren työmäärän siirtymistä syksyyn ja vaikeuttaa sekä niiden että tulo- ja menoarvion
valmistumista.
Kun me helmikuun viidentenä tasan vuosi sitten tarkastelimme niitä näköaloja, jotka kokoontuvalle eduskunnalle silloin aukenivat, katseemme kohdistuivat lähinnä energian hinnan jyrkkään nousuun, joka näytti oleellisesti muuttavan koko tuotantomme kustannusrakennetta ja samalla myös vähentävän kannattavan tuotannon edellytyksiä. Minusta tuntuu, että ajatuksemme saivat silloin kotoisten muutosten tarkastelusta niin paljon uutta ainesta, etteivät ne paljonkaan viipyneet siinä itsestään selvässä tosiasiassa, että muutos oli yleismaailmallinen eikä rajoittunut yksin siihen laskuun, joka suoraan oli langennut kansantaloutemme maksettavaksi.
Ni, Herr Republikens President, anförde nyss många siffror, vilka ger en bild
av det som skett inom världsekonomin under året och hurudant läget är i de länder, till vilka vi borde sälja resultaten av vårt arbete i år. Trots att situationen i
vårt eget land under det senaste året var bättre än vad vi i förväg vågade hoppas,
kan vi icke förneka, att vi med hjälp av inﬂationen har glidit över många svårigheter och att följdverkningarna håller på att hopa sig för oss. Det ingångna året
kommer att vara svårare än det föregående och vi måste verkligen allvarligt begrunda vad vi bör göra, för att vi skall kunna upprätthålla den levnadsstandard,
som vi har lyckats uppnå.
Te esititte, Herra Tasavallan Presidentti, äsken useita lukuja, jotka antavat kuvaa siitä, mitä vuoden aikana on tapahtunut maailmantalouden piirissä ja minkälainen on tilanne siellä, minne meidän pitäisi myydä tämänvuotisen työmme
tuloksia. Vaikka tilanne omassa maassamme viime vuonna säilyikin parempana
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kuin ennakolta rohkenimme toivoa, emme voi kieltää, ettemmekö olisi inﬂaation avulla liukuneet monien vaikeuksien yli ja etteivätkö jälkilaskut siitä olisi kasautumassa eteemme. Alkanut vuosi tulee olemaan päättynyttä vaikeampi, ja me joudumme todella vakavasti miettimään, mitä meidän on tehtävä, jotta
kykenisimme säilyttämään sen elintason, jonka olemme onnistuneet saavuttamaan. Voimme huokeasti sanoa, että meillä on satoja, kenties tuhansia ihmisiä,
joiden elintaso joutaa vähän aletakin, mutta meidän on silloin aina muistettava,
ettei tämä paljon merkitse, koska meillä on miljoonia, joiden kohdalla nykyisen
elintason säilyttäminen mielestämme on varsin kohtuullista, ja näiden joukossa
satoja tuhansia, joiden elintasoa pitäisi nykyisestään parantaa. Elintason alenemisen uhka on vakava kansallinen vaara, jonka torjumiseksi kaikki voimat on
jännitettävä. Tämä torjunta ei myöskään onnistu riitaa haastamalla vaan yksimielisyyttä rakentamalla. Sen me kaikki tiedämme.
Olemme olleet näinä vuosina iloisia ja ylpeitäkin siitä, että olemme voineet
olla merkittävällä tavalla rakentamassa yksimielisyyttä kansakuntien välille.
Siitä saatujen myönteisten kokemusten pitäisi kannustaa meitä rakentamaan yksimielisyyttä myös omassa piirissämme, luottamaan toisiimme ja etsimään ratkaisuja, jotka kokonaisuuden kannalta kestävät arvostelun.
Näillä ajatuksilla Herra Tasavallan Presidentti, pyydän esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset lokakuun 3. päivänä 1975. II vp
presidentti Kekkonen – puhemies Sukselainen

Riksdagens öppnande den 3 oktober 1975. II rd
president Kekkonen – talman Sukselainen

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1975 toisille varsinaisille valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Eri ministeriöiden toimesta on minulle – kuten tapaan kuuluu – esitetty laajat luettelot niistä uudistustoimenpiteistä, joita hallitus tulee ehdottamaan alkaneille valtiopäiville. Kun en toivo tälle ei-poliittiselle hallitukselle niin pitkää
ikää, että juuri sen nimissä annettaisiin eduskunnan käsiteltäviksi nämä kieltämättä hyvät ehdotukset, olen niitä koskevan luettelon siirtänyt tulevien päivien varalle.
Kuluneena kesänä saatettiin menestyksellisesti päätökseen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous ja yli kaksi vuotta jatkuneen uurastuksen tulokset
vahvistettiin Helsingin huippukokouksessa. Suomi tulee vastaisuudessakin antamaan aktiivisen panoksen kansainvälisen jännityksen lieventämiseen ja rauhan lujittamiseen Euroopassa ja koko maailmassa.
Elämme monin tavoin vaativaa ja vaikeaakin aikaa. Maan poliittisessa johdossa tarvittaisiin selkeäkatseisuutta ja päättäväisyyttä, jotta voisimme löytää
tien kansainvälisen taloudellisen laman seurauksista selviämiseksi. Eduskunnan
päätettyä viime kesäkuun alkupuolella itse lopettaa työskentelynsä ja maamme
jäätyä useaksi kuukaudeksi vain ylimääräisten valtiopäivien mahdollisen koollekutsumisen varaan maassamme on jälleen koossa oleva eduskunta, jolla on
tuore valtuutus kansalta tärkeimpään tehtäväänsä, valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamiseen. Olisi onnetonta, jollei kansassa löytyisi kannatusta ja hyvää tahtoa sellaisille eduskunnan toimenpiteille taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi, joista koituvat hyödyt ja uhraukset ulottuisivat kaikkiin kansalaispiireihin näiden aseman ja kantokyvyn mukaisesti.
Nykyisellä hallituksella ei ollut sitä nimitettäessä tiedossa eduskuntaryhmien tukea. Tällaista hallitusta on ollut tapana nimittää virkamieshallitukseksi tai
toimitusministeristöksi. Meidän muiden mukana on hallitus tietenkin miettinyt, mitä tehtäviä toimitusministeristölle luonnostaan kuuluu. Kun kuitenkin
suomalaisen parlamentarismin mukaan jokaisen hallituksen katsotaan nauttivan
eduskunnan luottamusta siksi, kunnes eduskunta ilmaisee epäluottamuksensa,
niin tarve harkita hallituksen toiminnan rajoituksia heikkenee sitä mukaa kuin
koossa oleva eduskunta sallii hallituksen jatkaa toimintaansa. Ei olekaan suotavaa, että maassamme olisi kuukausitolkulla hallitus, joka katsoisi voivansa ryh- 384 -
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tyä vain rajoitettuihin toimenpiteisiin, vaikka on selvillä, että vähäinenkin viivyttely voi monissa yhteyksissä osoittautua kalliiksi.
Valtiosääntökeskustelussa näyttää huomattavaa poliittisten puolueiden kannatusta saaneen ajatus, jonka mukaan eduskunnan enemmistölle tulisi siirtää
enemmän toimivaltaa hallituksen muodostamisessa. Tähän ei liene voittamattomia esteitä. Nykyinen hallitus jättää varmaan mielihyvin paikkansa poliittiselle
hallitukselle, ja omasta puolestani tervehdin tyydytyksellä hallitusta, josta eduskunnan enemmistö pääsee sopimukseen.
Poliittisessakin elämässä on ainakin joskus tapana vetäytyä kuoreensa ja jäädä odottamaan toisten toimenpiteitä – ja erehdyksiä. Tällainen sulkeutuneisuus
yleisten vaalien jälkeen antaisi kuitenkin vettä niiden myllyyn, joiden mielestä
poliittinen järjestelmämme ei kykene tuottamaan sellaista poliittista johtajuutta,
mikä on valmis kantamaan hallitsemisen autuuden rinnalla myös ne kirot ja sen
riesan, joita hallitseminen pahojen päivien aikana pakottaa kantamaan repussa.
Toivotan uudessa kokoonpanossa työnsä aloittavan eduskunnan jäsenille menestystä vaativassa tehtävässään ja julistan vuoden 1975 toiset varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
Herr talman!
Representanter för Finlands folk!
Jag hälsar riksdagen välkommen till den andra lagtima riksdagen år 1975 för
fullföljande av dess viktiga och ansvarsfulla uppdrag.
På de olika ministeriernas försorg har för mig – såsom brukligt är – framlagts långa förteckningar över de reformåtgärder som regeringen kommer att föreslå den inledda riksdagen. Eftersom jag inte önskar denna icke-politiska regering en så hög ålder, att just i dess namn till riksdagens behandling skulle lämnas dessa obestridligen goda förslag, har jag lagt förteckningen över dem åt sidan för kommande dagar.
Under den förﬂutna sommaren slutfördes framgångsrikt den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen och resultaten av över två års strävanden
stadfästes under toppmötet i Helsingfors. Finland kommer även framdeles att
göra en aktiv insats för internationell avspänning och för fredens befästande i
Europa och i hela världen.
Vi lever i en på många sätt krävande och svår tid. Det skulle behövas klarsynthet och beslutsamhet inom landets politiska ledning för att vi skall ﬁnna en
väg ut ur följderna av den internationella ekonomiska depressionen. Sedan riksdagen själv i början av sistlidna juni beslöt avsluta sitt arbete och vårt land under ﬂera månader var hänvisat till det eventuella sammankallandet av en urtima riksdag, har vi åter en sittande riksdag med färsk fullmakt från folket för
sitt viktigaste uppdrag, ledningen av den statliga och samhälleliga utvecklingen.
Det vore olyckligt om man inte hos folket kunde ﬁnna stöd och god vilja för sådana åtgärdet av riksdagen för övervinnande av de ekonomiska svårigheterna,
vilka i fråga om nytta och uppoffringar fördelar sig på alla medborgarkretsar i
enlighet med deras ställning och bärkraft.
När den nuvarande regeringen utsågs hade den ingen kännedom om riksdags- 385 -

1975 II

gruppernas stöd. Regeringar av detta slag har man brukat benämna tjänstemannaregeringar eller expeditionsministärer. I likhet med oss andra har regeringen
naturligtvis funderat över vilka uppgifter som ankommer på en expeditionsministär som sådan. Då emellertid i enlighet med den ﬁnländska parlamentarismen
varje regering anses åtnjuta riksdagens förtroende, ända till dess riksdagen uttalar sitt misstroende, försvagas behovet av att överväga begränsningarna av regeringens verksamhet i den mån riksdagen låter regeringen fortsätta sin verksamhet. Det är inte heller önskvärt att vårt land månadsvis har en regering som
skulle anse sig kunna vidtaga endast begränsade åtgärder, fastän det är klart att
även ett litet dröjsmål i många sammanhang kan visa sig dyrbart.
Under debatten om statsförfattningen tycks tanken på att riksdagens majoritet
borde få större befogenheter vid regeringsbildandet ha fått avsevärt stöd bland
de politiska partierna. Härför torde inte oövervinneliga hinder föreligga. Den
nuvarande regeringen avstår säkerligen gärna sina platser åt en politisk regering
och för egen del hälsar jag med tillfredsställelse en regering om vilken riksdagens majoritet kommer överens.
I det politiska livet förekommer det åtminstone ibland att man drar sig inom
sitt skal i väntan på andras åtgärder – eller misstag. En sådan tillbakadragenhet
efter de allmänna valen skulle dock ge vatten på kvarnen för dem som anser att
vårt politiska system inte kan frambringa en politisk ledning redo att vid sidan
om regerandets sällhet ta på sig också den harm och plåga som onda tider oundvikligen för med sig.
Jag önskar ledamöterna av den riksdag som i ny sammansättning inleder sitt
arbete framgång i deras krävande uppdrag och förklarar 1975 års andra lagtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sukselainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Eduskunnan hajoittaminen merkitsee aina tiettyä katkosta lainsäädäntötyössä.
Onko se hyvä vai paha asia, johtuu ilmeisesti enemmän ajankohdasta kuin itse
lakituotannon vähenemisestä, sillä määrän väheneminen saattaa korvautua laadun paranemisella. Ne kokemukset, jotka on saatu kahdesta peräkkäisestä eduskunnan hajoittamisesta, näyttäisivät viittaavan siihen, että tieto hajoittamisesta merkitsee aina eräänlaista otteen heltiämistä. Vuoden 1971 syksyllä hajoitetulla eduskunnalla oli hajoituksen jälkeen vielä kesken tärkeä tehtävä, seuraavan
vuoden tulo- ja menoarvion käsittely. Tämän lisäksi se intoutui viemään kiireellä loppuun lainsäädäntötoimia, jotka ilmeisesti olisivat vaatineet harkitumpaa ja
huolellisempaa käsittelyä kuin mitä aika silloin myöten antoi.
Kun eduskunta viime keväänä hajoitettiin, syntyi jälleen keskustelua siitä,
mitä lainsäädäntötoimia vielä pitäisi saattaa loppuun. Eduskunnan päätös lopettaa istuntonsa lähes välittömästi johtui tietenkin lähinnä siitä, että normaali aika kevätistuntokauden lopettamiseen oli käsillä, mutta oma merkityksensä oli
myös sillä, että eräiden esitysten vieminen hajoitetussa eduskunnassa kiireellä loppuun ei ollut edellisellä kerralla antanut hyvää tulosta. Vaikeitten lainsäädäntötöitten suorittamiseen tarvitaan riittävästi aikaa, jotta tulos olisi tyydyttävä. Jos vaalityö odottaa, on mielenkiintokin sen parissa ja turha on silloin lain- 386 -
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säädäntötyöstä hyvää tulosta odottaa.
Eduskunnan nyt vaalien jälkeen kokoonnuttua on syytä antaa virkamieshallitukselle tunnustus siitä, että se on valmistanut ja päättänyt antaa eduskunnalle ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksen. Toisenlainen menettely olisi ilmeisesti vaarantanut tulo- ja menoarvion valmistumisen ennen, ensi vuoden valtiopäivien alkamista, eikä viivytykseen olisi ollut muutakaan syytä, koska minkä
tahansa hallituksen velvollisuus nykytilanteessa olisi ollut mahdollisimman kireän esityksen antaminen.
Samanlainen joustavuus on ilmeisesti tarpeen eräiden edellisen hallituksen
esitysten kohdalla, jotka hajoituksen johdosta raukesivat, mutta joiden hyväksymisestä ei merkittävämpiä poliittisia erimielisyyksiä ollut ja joiden pikainen
saaminen eduskunnan käsiteltäväksi olisi tarpeen valiokuntien työllistämisen
kannalta, koska tulo- ja menoarvioesitys ensi hätään työllistää vain valtiovarainvaliokunnan. Muulta osaltaan eduskunta on kyllä valmis odottamaan, mitä
uuden, vielä syntymättömän poliittisen hallituksen luomisvoima kykenee saamaan aikaan.
Hyviä ja turvallisiakaan lähtökohtia ei uudelta poliittiselta hallitukselta näyttäisi puuttuvan. Turvallisuuspoliittisen taustan tarjoaa viime kesänä menestykselliseen päätökseen saatettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous, josta
Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte ja jonka pohjalta on paljon tehtävissä sellaista, joka saa vastakaikua maanosamme kansojen keskuudessa.
Ett fast ingripande i de ekonomiska frågorna och ett vaksamt försvarande av
penningvärdet är givetvis det mest centrala från de breda folklagrens synpunkt,
emedan den fortgående inﬂationen ännu allvarligare än hittills urholkar grundvalen för vårt ekonomiska välstånd, och bristen på arbete hotar utkomsten för
allt ﬂere medborgare.
Det är klart, att regerandet i de nu rådande förhållandena icke kan te sig som
ett segertåg, men jag förmodar, att Finlands folk icke heller väntar sig något sådant. Det väntar sig endast, att de, som har fått fullmakt av folket, gör sitt bästa så att tid ej förspilles, utan att man tvärtom snabbt och resolut vidtar de åtgärder läget förutsätter.
Keskeisintä kansan laajojen kerrosten kannalta on tietenkin jämerä puuttuminen taloudellisiin kysymyksiin ja valpas rahan arvon puolustaminen, koska
inﬂaation jatkuva eteneminen entistä vakavammin kalvaa taloudellisen hyvinvointimme perustaa ja työn puute uhkaa yhä useampien toimeentuloa.
On selvää, ettei hallitseminen nykyisissä oloissa voi olla mitään voitosta voittoon kulkemista, mutta uskon, ettei Suomen kansa sitä odotakaan. Se odottaa
vain, että ne, jotka kansalta valtakirjan ovat saaneet, tekevät parhaansa, jotta aikaa ei tuhlattaisi, vaan käytäisiin nopeasti ja kursailematta niihin toimenpiteisiin, joita tilanne edellyttää.
Vaalit eivät tilannetta paljon muuttaneet, mutta meidän on kai tunnustettava,
etteivät ne asiaa pahentaneetkaan. Poliittinen tilanne on kuitenkin tietyllä tavalla vakaantunut, jopa tervehtynyt. Ratkaisu on pyrittävä löytämään käytettävissä olevien vaihtoehtojen puitteissa kuvittelematta, että joitakin oikoteitä olisi olemassa.
Näillä ajatuksilla, Herra Tasavallan Presidentti, pyydän esittää teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 6. päivänä 1976
presidentti Kekkonen – puhemies Helle

Riksdagens öppnande den 6 februari 1976
president Kekkonen – talman Helle

Herra puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Lausun eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1976 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.
Jag hälsar riksdagsledamöterna välkomna till 1976 års riksdag för att uträtta
sitt viktiga och ansvarsfulla värv.
Näille valtiopäiville on siirtynyt vuoden 1975 II varsinaisilta valtiopäiviltä
76 hallituksen esitystä, niiden joukossa vanhojen kaupunkien erityisrasitusten
poistamista, kunnallislain muuttamista ja kahden uuden hovioikeuden perustamista tarkoittavat esitykset sekä niin sanottuun maapakettiin sisältyvät lakiesitykset.
Hallitus tulee antamaan alkaville valtiopäiville esityksen kuluttajansuojalaiksi sekä esityksen osakeyhtiölain korvaamiseksi ajanmukaisella ja nykyaikaiseen
taloudelliseen toimintaan soveltuvalla lainsäädännöllä. Opetus- ja kulttuuritoimen alalla pyritään saattamaan päätökseen viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana alulle pannut uudistukset. Peruskoulun toteutuminen kiirehtii keskiasteen koulutuksen uudistamista, minkä valmistelussa seuratuista periaatteista hallitus tulee antamaan selonteon. Korkeakoulujen valtiollistamista jatketaan
ja erikseen selvitetään, missä määrin korkeakoululaitoksen kehittämisestä vuosina 1967–1981 annettuun lakiin sisältyvää aikataulua voidaan seurata. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla pyritään laajaan tehtävien ja toimivallan siirtoon väliasteen hallinnolle. Sairaanhoitolaki ja siihen liittyvät erillislait
on tarkoitus uudistaa sekä antaa esitykset muun muassa työterveydenhuoltoa,
työmaa-asuntoloita, kehitysvammaisten huoltoa ja elatusturvaa koskeviksi laeiksi. Toivon, että valmisteilla olevat lakiesitykset rintamasotilaiden sosiaaliturvan parantamiseksi ehtisivät näille valtiopäiville.
Vilkas yhteiskuntapoliittinen ohjelmointi ja uudistustoiminta ovat 1970-luvulla tuottaneet monia laajakantoisia uudistuksia, minkä lisäksi useita uudistusehdotuksia on valmistunut tai valmisteilla. Tämä yhteiskunnallinen uudistustyö on toisinaan perustettu etupäässä oppirakennelmiin ja analyysiin. Mutta
uudistustyössä tarvitaan lisäksi ja ehkäpä ennen kaikkea muuta vankkaa otetta ja tuntumaa tosiasioihin. Haluttomuus kuulla käytännön kokemusta saaneiden käsityksiä tahi yliolkaisuus yksityisten ihmisten toivomuksia kohtaan voivat johtaa suunnitteluvirheisiin ja käytännön tarpeille vieraisiin ratkaisuihin. Jo
nyt on havaittavissa, että ratkaisujen valmisteluun ja suunnitteluun ei ole aina
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maltettu paneutua riittävän huolellisesti. Seuraukset näkyvät esimerkiksi siinä,
että rakennetaan hallinnollisesti kehittymättömien maiden tapaan suuria ja kalliita rakennuksia varmistumatta tarpeeksi niiden toimintojen tarvitseman henkilökunnan saannista ja muista täysitehoisen käytön edellytyksistä tahi muistamatta käyttökulujen korkeutta. Mahdollisuuksia saada elämisen perustarvikkeita ja -palveluksia on melkoisesti parannettu, mutta samalla eräät totunnaiset
palvelut ovat heikentyneet tai joillakin alueilla suorastaan lakanneet. Meillä olisi varmaan oppimista naapureistamme, joissa suoritettu merkittävä yhteiskunnallinen uudistustyö on sovitettu taloudellisten voimavarojen ja kansalaisten veronmaksukyvyn mittoihin.
Den livliga samhällspolitiska programmeringen och reformverksamheten har
under 1970-talet fått till stånd många vittbärande reformer, vartill många reformförslag färdigställts eller är under beredning. Detta samhälleliga reformarbete har ibland i första hand baserats på lärobyggnader och analyser. Men inom reformarbetet behöver man härtill och kanske framför allt ett fast grepp och
vetskap om realiteterna. Ovilja att lyssna på uppfattningar som framförs av personer med praktisk erfarenhet eller dryghet i förhållande till enskilda människors önskemål kan leda till fel i planeringen och lösningar som står främmande
för de praktiska behoven. Redan nu kan man lägga märke till, att man inte alltid
tillräckligt omsorgsfullt fördjupat sig i beredandet och planerandet av lösningar. Följderna syns till exempel däri, att man i likhet med administrativt sett outvecklade länder bygger stora och dyrbara byggnader utan att i tillräcklig grad
försäkra sig om tillgången på behövlig personal för deras verksamhet och andra
förutsättningar för ett fullt effektivt utnyttjande eller utan att komma ihåg storleken av driftkostnaderna. Möjligheterna att erhålla livets grundförnödenheter
och -tjänster har märkbart förbättrats, men samtidigt har en del invanda tjänster försvagats eller på vissa områden rentav upphört. Vi skulle säkert ha att lära oss av våra grannar, där det företagna betydelsefulla samhälleliga reformarbetet anpassats efter de ekonomiska resurserna och medborgarnas skattebetalningsförmåga.
Sananlasku sanoo, että järkeä olisi kyllä, mutta kun sitä ei saa juoksemaan.
Eräässä saamassani muistiossa käytetään tervettä järkeä ”hallinnollisten hulluuksien” poistamiseksi ja virastojen tehon nostamiseksi muulla tavoin kuin virkamiehiä lisäämällä. Miksi periä asiakkaalta yhden markan maksu, jos perimiskulut ovat kaksi markkaa? Tällaista tervettä arvostelukykyä ja itseohjautuvaa
aloitteellisuutta tarvitaan sen ohella, että säilytetään tuntuma todellisiin oloihin.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1976 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Helle lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Olemme kokoontuneet aloittamaan työtämme vaalikauden toisilla valtiopäivillä
vain neljä ja puoli kuukautta vaalien jälkeen. Eduskunnan kokoonpano muuttui
vaaleissa niin, että sen jäsenistä noin kolmasosa on uusia edustajia. Hekin ovat
- 389 -

1976

nyttemmin jo perehtyneet työhönsä ja ehtineet tehdä omat johtopäätöksensä työtavoistamme täällä.
Viime valtiopäivien kokemusten pohjalta on jälleen kerran virinnyt keskustelu eduskunnan työmuodoista. Sitä on aikaisemminkin käyty vaihtelevalla innolla ja tarpeen mukaan. Niiden kahdenkymmenenviiden vuoden aikana, jotka
ovat kuluneet siitä, kun Te, Herra Tasavallan Presidentti, silloin toimineen komitean puheenjohtajana esititte ehdotuksenne eduskunnan työmuotojen muuttamiseksi, moni asia on muuttunut, mutta myös moni jo silloin arvostelua herättänyt seikka on vielä ennallaan. Puhemies Sukselainen kiinnitti edellisten valtiopäivien päättäjäisissä huomiota valiokuntatyöskentelyyn ja edustajien tapaan
käyttää aloiteoikeuttaan. Ne ovat varmaankin kaksi erittäin keskeistä kohtaa
eduskuntatyön kehittämistä ajatellen. Meidän on jatkettava alkanutta keskustelua ja ryhdyttävä sellaisiin uudistuksiin, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja johtavat toivottuun tulokseen.
Nykyiselle hallitukselle on tässä yhteydessä lausuttava tunnustus siitä, että se
on toteuttanut kauan vireillä olleen ehdotuksen hallituksen esitysten uudistamisesta. Esitysten perustelujen kiinteämpi muoto ja rinnakkaistekstin käyttöönotto muutosehdotuksissa tulee helpottamaan ei vain valiokuntien vaan koko eduskunnan työtä.
Eduskunnan työmuotoihin kohdistuva mielenkiinto ei kuitenkaan saa estää
meitä näkemästä niitä verrattomasti suurempia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi
myös nyt alkavat valtiopäivät joutuvat ponnistelemaan. Laajaksi paisunut työttömyys ja muut tällä hetkellä voitettavanamme olevat taloudelliset vaikeudet
huolestuttavat koko kansaa.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, äsken mainitsitte, saamme nyt alkavilla valtiopäivillä käsiteltäväksemme lukuisia suuren luokan kysymyksiä. Niiden ratkaisemisessa ovat poliittinen maltti ja kaukonäköisyys tarpeen, jotta kansamme kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut voitaisiin löytää. Tämänhetkinen
taloudellinen tilanteemme ei salli sinänsä vähäpätöisten kiistakysymysten paisuttamista tai kevytmielistä heittäytymistä hallituskriisin kurimukseen. Kompromissit kuuluvat poliittiseen järjestelmäämme. Ne ovat osa parlamentaarisen
demokratiamme perusluonnetta, monipuoluejärjestelmäämme, jonka puitteissa
on pystyttävä yhteistyöhön yli puoluerajojen.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, lausumistanne hyvistä toivotuksista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan
tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1977
presidentti Kekkonen – puhemies Helle

Riksdagens öppnande den 2 februari 1977
president Kekkonen – talman Helle

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Eduskunta on lyhyen tauon jälkeen kokoontunut jälleen jatkamaan vastuunalaista työtään uusilla valtiopäivillä.
Kansainvälisissä suhteissa alkanut vuosi tarjoaa pääasiassa myönteisiä kehitysmahdollisuuksia. Erittäin rohkaisevina voidaan pitää niitä lausuntoja, joita
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri L. I. Brezhnev ja Yhdysvaltain uusi presidentti Jimmy Carter ovat äskettäin esittäneet. Puhuessaan välttämättömyydestä saattaa päätökseen uuden Salt-sopimuksen valmistelut pääsihteeri Brezhnev sanoi Neuvostoliiton olevan valmiin ottamaan yhdessä Yhdysvaltain uuden hallituksen kanssa uuden suuren askeleen maiden välisissä suhteissa. Samalla tavoin presidentti Carter sanoi virkaanastujaispuheessaan Yhdysvaltain haluavan tänä vuonna ottaa askeleen kohti lopullista päämäärää –
kaikkien ydinaseitten hävittämistä maapallolta. Edistyminen keskeisissä aseidenriisuntaneuvotteluissa antaisi liennytykselle uutta vauhtia ja loisi myönteisen yhteistyöilmapiirin, jonka vaikutukset tuntuisivat monilla tahoilla.
Alkaneena vuonna pidetään Beogradissa kokous, jonka tehtävänä on käsitellä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan toimeenpanoa ja konferenssin aloittaman monenkeskisen tapahtumasarjan jatkamista.
Me kiinnitämme tähän kokoukseen suuria odotuksia ja tulemme tekemään parhaamme sen onnistumiseksi. Monet merkit viittaavat siihen, että Euroopan valtiot tuntevat vastuunsa ja ovat valmiit rakentamaan sopua ja kehittämään yhteistoimintaa.
Trots avspänningsutvecklingens obestridliga resultat har vi fått höra obefogade misstankar om möjligheterna av att fortsätta samarbetet och rentav om äktheten av de hittills uppnådda resultaten.
Ifall dessa misstankar riktat sig mot Finlands utrikespolitik är det oundvikligt
att inför riksdagen och från denna höga plats – inte att försäkra, ty försäkringar behövs här inte – utan att konstatera, att Finland orubbligt fortsätter längs den
utrikespolitiska linje, som varit Finlands ofﬁciella utrikespolitik sedan landet
klarat sig genom efterkrigsårens oppositionstendenser, ovetskap och tveksamhet. Alla ansvarskännande ﬁnländare ger numera denna sitt stöd. Det har varken
lyckats eller kommer att lyckas att slå en kil i denna politik vare sig från utlandet eller hemlandet. Härvid riktar jag en varning speciellt till de i första hand utomlands förekommande rösterna, som försöker ge en bild av att den i världspo- 391 -
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litiken inträffade avspänningsutvecklingen skulle ge Finlands utrikespolitik en
ny proﬁl och att den i en del västeuropeiska länder iakttagbara högertendensen
också skulle avspeglas i Finlands utrikespolitik.
Jag har även ofta varnat för spekulationer kring Finlands utrikespolitik. Och
då upprepningen är lärdomens moder, gör jag det nu också. På den internationella politikens vidsträckta område har Finlands utrikespolitik präglats av att den
hållit sig utanför intressekonﬂikterna mellan stormakterna. Finland glömmer
dock inte då den fungerar enligt denna maxim vare sig sina nationella intressen
eller de förpliktelser som det åtagit sig genom ingångna fördrag. Detta kommer
särskilt fram därigenom, att Finland aktivt stöder den fredsbefrämjande verksamheten i världen. Finlands utrikespolitik baserar sig på den fasta grund, som
skapats av det mellan Finland och Sovjetunionen år 1948 ingångna VSB-avtalet: Samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen har fått stabiliserade former
och förutsättningar för utveckling. På bägge sidor har man försäkrat, att relationerna våra länder emellan är goda. Detta håller streck.
Liennytyskehityksen kiistämättömistä saavutuksista huolimatta olemme joutuneet kuulemaan perusteettomia epäilyjä yhteistyön jatkomahdollisuuksista ja
jopa tähänastisten tulosten aitoudesta.
Mikäli nämä epäilyt ovat kohdistuneet Suomen ulkopolitiikkaan, on välttämätöntä eduskunnan edessä ja tältä korkealta paikalta – ei vakuuttaa, sillä vakuuttamista ei tässä tarvita – vaan todeta, että Suomi jatkaa horjumatta sillä ulkopoliittisella linjalla, joka maan selviydyttyä sotaa seuranneiden vuosien vastarintatendensseistä, epätietoisuudesta ja haparoinnista on ollut Suomen virallinen ulkopolitiikka. Kaikki vastuunsa tuntevat suomalaiset nyttemmin antavat sille kannatuksensa. Tähän politiikkaan ei ole onnistuttu eikä onnistuta lyömään kiilaa ulkomailta enempää kuin kotimaastakaan käsin. Tällöin kohdistan
varoitukseni erityisesti niille ensi kädessä ulkomailla esiintyneille äänille, jotka yrittävät antaa kuvan, että maailmanpolitiikassa tapahtunut liennytyskehitys
olisi luomassa Suomen ulkopolitiikalle uutta proﬁilia ja että eräissä Länsi-Euroopan maissa havaittavissa oleva oikeistolaistuminen heijastuisi myös Suomen
ulkopolitiikassa.
Olen useinkin varoittanut Suomen ulkopolitiikan ympärillä kiertelevistä spekulaatioista. Ja kun kertaus on opetuksen äiti, teen sen nytkin. Kansainvälisen
politiikan laajalla alalla Suomen ulkopolitiikalle on antanut leiman suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella pysyttäytyminen. Suomi ei kuitenkaan
tämän ohjelauseen mukaan toimiessaan unohda omia kansallisia näkökohtiaan
enempää kuin solmimissaan sopimuksissa itselleen ottamia velvoituksiaan. Tämä tulee esille erityisesti siinä, että Suomi on aktiivisesti niiden toimintojen
kannalla, jotka edistävät rauhaa maailmassa. Suomen ulkopolitiikka rakentuu
sille lujalle pohjalle, jonka Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1948 solmittu YYA-sopimus on luonut. Yhteistyö Suomen ja Neuvostoliiton välillä on
saavuttanut vakiintuneet olot ja kehitysedellytykset. Puolin ja toisin on vakuutettu, että maittemme suhteet ovat hyvät. Se pitää paikkansa.
Ryhtyessään jälleen lainsäädäntötyöhönsä eduskunta joutuu käsittelemään
myös edellisiltä valtiopäiviltä peräisin olevia hallituksen esityksiä. Niistä mainitsen erityisesti niin sanottuun maapakettiin kuuluvat lakiehdotukset.
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Hallitus tulee antamaan alkaville valtiopäiville jo pitemmän aikaa valmisteilla olleen esityksen kuluttajansuojalaiksi, jonka tarkoituksena on määritellä tavaroita esiteltäessä harjoitettavan mainonnan laatu, kieltää sopimattomat markkinointikeinot, lisätä kuluttajan oikeussuojaa ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan saada asianmukaista tietoa kaupan olevista tuotteista. Myös esityksen antaminen vanhentuneen osakeyhtiölain korvaamiseksi nykyisiin olosuhteisiin soveltuvalla uudella lainsäädännöllä on tähdellinen asia.
Edelleen on valmisteilla eräitä ympäristönsuojelua tehostavia lakiehdotuksia, joista merkittävin on esitys ilmansuojelulaiksi. Hallitus valmistelee myös
esitystä, jonka tarkoituksena on vapauttaa tietyn uskonnollisen vakaumuksen
omaavat henkilöt asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana. Peruskoulun
toteutumisen jälkeen on tarpeen paneutua keskiasteen koulutuksen uudistamiseen, jota koskevan selonteon hallitus tulee antamaan eduskunnalle jo kuluvan
kuun aikana. Toivon myös, että esitys saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta voidaan pikaisesti saada eduskunnan käsiteltäväksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla valmisteilla olevista esityksistä ansaitsevat huomiota työturvallisuuslainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva esitys sekä demokratian ja tasa-arvon lisäämiseen tähtäävät pyrkimykset
yritysdemokratialainsäädännön aikaansaamiseksi.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tärkeää tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1977
valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Helle lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Olemme kokoontuneet aloittamaan tämän vaalikauden kolmansia valtiopäiviä
ehkä liiankin lyhyeksi käyneen tauon jälkeen. Onhan tärkeätä, että kansanedustajat aika ajoin saavat mahdollisuuden heidän työnsä kannalta välttämättömään
yhteydenpitoon valitsijoihinsa ja vaalipiiriinsä, koska pelkät viikonloput eivät
aina siihen riitä. Nämä yhteydet kuvastuvat usein valtiopäivien alussa tehdyistä aloitteista. Äsken päättyneiden valtiopäivien työn tuloksia arvioitaessa voitiin
jälleen todeta, että aloitteiden asialliseen sisältöön kiinnitetty riittävä huomio ja
aloitteiden lukumäärän suhteen osoitettu maltti saattaisivat johtaa huomattavasti
useampien aloitteiden nykyistä perusteellisempaan käsittelyyn.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, totesitte, on eduskunnalle jäänyt runsaasti hallituksen esityksiä edellisiltä valtiopäiviltä. Niiden joukossa on eräitä
hyvinkin merkittäviä ja myös poliittisesti mielenkiintoisia lainsäädäntöuudistuksia.
Me uskomme selviytyvämme kunnialla rästiin jääneistä töistämme ja toivomme pystyvämme käsittelemään myös ne uudet hallituksen esitykset, joihin
te viittasitte. Alkavat valtiopäivät saavat edellisiltä perintönä lainsäädäntötehtävien ohella vaikean ja monin tavoin heikkenevän taloudellisen tilanteen. Työllisyyden parantaminen ja kansalaisten ansiotason kehityksen turvaaminen edellyttävät tehokkaita ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä, ensi sijassa talouden elvyttämistä tukevia tulopoliittisia ratkaisuja. Poliittista kehitystä johtavalta eduskunnalta odotetaan nyt, että politiikka olisi näiden tehtävien tasalla.
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Tulopoliittisten neuvottelujen tähänastisesta epäonnistumisesta voitaneen
päätellä, että sopimuksiin pääsyn edellytyksistä tärkein, luottamus, vielä toistaiseksi puuttuu. Poliittinen kehitys ei ole tukenut keskinäisen luottamuksen ilmapiirin säilymistä. Päinvastoin, politiikassa vallitsee pysähtyneisyys ja yhteistyön pohja on kaventunut.
Alkavien valtiopäivien tärkein tehtävä on edellytysten luominen enemmistöhallituksen syntymiselle, jonka muodostamisen puolesta Te, Herra Tasavallan
Presidentti, olette vedonnut. Enemmistöhallituksella on myös parhaimmat edellytykset tukea maamme ulkopoliittisten etujen turvaamista.
Me yhdymme niihin näkemyksiin, joita Te, Herra Tasavallan Presidentti, toitte esiin ulkopolitiikkamme suhteen. Toteamme tyydytyksellä ja suurta luottamusta tuntien sen taidon, jolla maamme ulkopolitiikkaa on Teidän toimestanne johdettu.
Tänä keväänä tulee kuluneeksi 70 vuotta yksikamarisen eduskunnan ensimmäisestä kokoontumisesta. Sitä oli edeltänyt yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
voimaansaattaminen ja sen näkemyksen vahvistuminen, että kestävä ja elinkelpoinen yhteiskunta voidaan rakentaa vain laajojen kansalaisoikeuksien ja vapauksien pohjalle. Nämä ylevät periaatteet eivät vanhene, vaan yhteiskuntamme
rakennustyössä ne muodostavat tänäkin päivänä ainoan pysyvän perustan.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 1978
presidentti Kekkonen – puhemies Pekkala

Riksdagens öppnande den 2 februari 1978
president Kekkonen – talman Pekkala

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Valtiopäiväjärjestyksen 28 §:ään sisältyvän säännöksen mukaan on tasavallan
presidentti valtiopäiviä avatessaan usein esitellyt sellaisia hallituksen esityksiä,
joiden antamista hallitus pitää tärkeänä. Tälläkin erää on hallituksessa valmisteilla eri kysymyksiä koskevia lakiehdotuksia. Henkilökohtaisesti pidän toivottavana, että monet työelämän uudistamiseen liittyvät lakiehdotukset, jotka koskevat esimerkiksi yritysdemokratiaa, työterveyshuoltoa sekä lomautus- ja irtisanomissuojaa, saadaan eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman nopeasti.
Esillä ovat olleet myös metsäverotukseen liittyvät ongelmat.
Tämänkaltaista luetteloa voisi jatkaa pitkälti. Sitä en tee, vaan pysähdyn tarkastelemaan sitä ajatuksenvaihtoa, joka on syntynyt oikeusministeriön asettaman ns. määräenemmistötoimikunnan työstä. On poikkeuksellista, että asia, joka ei ole edes ehtinyt hallituksen esityksen asteelle, on joutunut, vaikkakaan ei
tyrehdyttämisyrityksen niin jollakin tavoin kuitenkin yksipuolisen arvostelun
kohteeksi.
Mitä sitten on tekeillä? Käsitykseni on – enkä tällaisissa yhteyksissä yleensä
pidä tapanani puhua ”omiani” – että toimikunnassa pohditaan ensisijaisesti, miten valtiovallan toimesta voitaisiin tehokkaimmin ryhtyä sellaisiin sille kuuluviin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vaikeiden taloudellisten ongelmien torjumiseksi tai ratkaisemiseksi.
Maassamme on itsenäisyyden aikana säädetty yhteensä noin 200 sellaista lakia, jotka ovat antaneet hallitukselle valtuuksia ryhtyä tarvittaviin toimiin työllisyyden turvaamiseksi, hintatason vakaana pitämiseksi, tasapainoisen taloudellisen kehityksen ja ulkomaankaupan häiriöttömän kulun takaamiseksi. Kun yhteiskuntamme toiminnot muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi ja maamme on kansainvälisistä suhdanteista ja ulkomaankaupasta varsin riippuvainen,
tällaiset valtuudet tulevat yhä tähdellisemmiksi. Näin on asianlaita myös monissa muissa yhteiskuntajärjestelmiltään maamme kaltaisissa valtioissa. Erona on
vain se, että hallitus yleensä muualla, esimerkiksi muissa pohjoismaissa, saa tarpeellisena pitämänsä valtuudet eduskunnalta nopeasti ja yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä hyväksytyllä lailla. Meillä taas tällaisten taloudellisten häiriötilojen hoitamiseen tarvittavien valtuuksien saaminen eduskunnan enemmistön
luottamusta nauttivalle hallitukselle riippuu siitä, pitääkö 1/6:n suuruinen eduskunnan vähemmistö niitä tarpeellisina. Tämän vähemmistön suostumuksen saa- 395 -
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minen vaatii aina monimutkaisia kompromisseja ja saattaa jäädä saamattakin,
mikä taas voi aiheuttaa yhteiskunnalle vakavia seuraamuksia. Minun on vaikea
kuvitella, että valtiosääntömme luojat tarkoittivat tätä halutessaan taata kansalaisille vapaan ja demokraattisen järjestelmän jäseninä kuuluvat oikeudet.
Olen kautta koko poliittisen toimintani ja myös viime aikoina korostanut työni
keskeisenä päämääränä kansallista eheyttämistä. Toivon hartaasti, ettei hallitukselle mahdollisesti annettavia taloudellisia valtuuksia koskevan asian ympärillä tahallisesti kylvetä epäsovun siemeniä. Sillä siihen ei ole pienintäkään syytä. Tästä kysymyksestä ei saa tulla kansaamme kahtia jakavan riidan aihe. Jos
asian ympärille on välttämättä riita kehiteltävä, se voi kehkeytyä korkeintaan
yhteiskuntamme järkevää ja maltillista, olemassaolevien olosuhteiden pohjalta tapahtuvaa kehittämistä kannattavien ja toisaalta menneisyydessä elävien ja
yhteisten asioidemme hoidon vaikeuttamista lähinnä muodollisjuridisten seikkojen vuoksi kannattavien välillä. Nyt ei ole kysymyksessä puuttuminen niihin
oikeuksiin, jotka perustuslakimme suo jokaiselle yhteiskuntamme jäsenelle. Ne
pysyvät edelleen muuttumattomina ja niihin voidaan kajota vain perustuslain
edellyttämässä järjestyksessä. Nyt on kysymys toimista, joilla hallitukselle pyritään antamaan samanlaiset mahdollisuudet kuin yleensä muissakin länsimaisissa demokratioissa tarpeen tullen ripeästi puuttua kansantalouttamme uhkaaviin häiriötiloihin, lamaan ja inﬂaation torjumiseen, rahanarvon vakaana säilyttämiseen, maan maksukyvyn turvaamiseen, ulkomaankaupan häiriöttömän toiminnan varmistamiseen ja muihin kysymyksiin, joiden osalta eduskunta tällaiset valtuudet haluaa hallitukselle antaa.
Sanomattakin on selvää, että nämä valtuudet on eduskunnan toimesta aina
niin täsmällisesti määriteltävä, että niitä voidaan käyttää vain sellaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin, joiden varalle ne on tarkoitettu. Näin menetellen tällaisten
valtuuksien avulla voidaan lisätä kansalaisten taloudellista turvallisuutta, taata työtä ja leipää. Tämä toiminta ei siis suuntaudu kansalaista vastaan, vaan hänen puolestaan.
Maassamme on yli 200 000 työtöntä ja taloudellinen elvytys jälleen kerran
kipeästi tarpeen.
Kehoitan kaikkia ryhmiä ja etupiirejä tarkoin ja ennakkoluulottomasti pohtimaan kysymyksessä olevaa ongelmakenttää ja yhteisvoimin pyrkimään ratkaisuun, jonka avulla yhteiskuntamme voidaan nykyistä paremmin pysyväisesti
varustaa sitä alituiseen uhkaavia taloudellisia häiriötiloja vastaan. Asia on sen
arvoinen.
Under det nu inledda året är det framför allt skapandet av betingelser för ökad
avspänning och för nya framsteg i arbetet på att utvidga samarbetet, som tilldrar
sig uppmärksamhet inom den internationella politiken. Det första uppföljningsmötet i Belgrad i anslutning till ESS-konferensen kommer inom kort att föras
till ett slut som, enligt vad jag tror, kommer att främja en stärkt säkerhet i Europa
i överensstämmelse med de principer och mål som angavs här i Helsingfors för
två och ett halvt år sedan. År 1978 är ett viktigt år också med tanke på ansträngningarna till fromma för en nedrustning. Kapprustning i olika former måste
stoppas och såväl regionala som universella avtal måste nås i fråga om en reducering av de väpnade styrkorna. Risken för en spridning av kärnvapen bör eli- 396 -
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mineras. Jag är övertygad om att alla parter uppriktigt önskar nå ett snabbt slut
på underhandlingarna. Detta kräver emellertid både beslutsamhet och kompromissvilja av alla berörda parter. Den specialsession som FN:s generalförsamling kommer att hålla i början av sommaren kommer säkert också att ge nedrustningsbemödandena nya impulser. Finlands regering hyser stora förhoppningar
om en lyckad utgång av denna session.
I april i år har 30 år förﬂutit sedan det dokument tillkom som har angett riktningen för hela vår efterkrigstida utrikespolitik, med andra ord vänskaps- och
biståndspakten mellan Finland och Sovjetunionen. Det omfattande stöd som folket vid valet nyligen gav denna utrikespolitik sporrar regeringen till att öka sina
ansträngningar i syfte att stärka de goda grannelagsförhållandena och att främja fred och internationell samverkan.
Kansainvälisen politiikan päähuomio alkaneena vuonna kohdistuu edellytysten luomiseen liennytyksen vahvistamiselle ja uusille edistysaskelille yhteistyön
laajentamisessa. ETYK:in ensimmäinen seurantakokous Belgradissa saatetaan
pian päätökseen, joka uskoakseni edistää turvallisuuden lujittumista Euroopassa kaksi ja puoli vuotta sitten täällä Helsingissä asetettujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vuosi 1978 on tärkeä myös aseidenriisuntaneuvottelujen
kannalta. Varustelukilpa eri muodoissaan on saatava pysäytetyksi, ja on päästävä asevoimien supistuksiin niin alueellisin kuin yleismaailmallisin sopimuksin.
Ydinaseiden leviämisen vaara on torjuttava. Olen vakuuttunut, että eri osapuolet vilpittömästi pyrkivät käynnissä olevien neuvottelujen pikaiseen päättämiseen, mikä vaatii kuitenkin kaikilta niin päättäväisyyttä kuin valmiutta kompromisseihin. Uusia virikkeitä aseidenriisuntaponnisteluille antaa varmasti myös
alkukesästä järjestettävä YK:n yleiskokouksen erityisistunto, jonka onnistumiseen Suomen hallitus kiinnittää suuria toiveita.
Huhtikuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta koko sodanjälkeiselle ulkopolitiikallemme suuntaa antaneen asiakirjan, suomalais-neuvostoliittolaisen yya-sopimuksen solmimisesta. Tämän ulkopolitiikan äskettäisissä vaaleissa saama kansan laaja tuki kannustaa hallitusta tehostamaan ponnistuksiaan hyvien naapurisuhteiden lujittamiseksi sekä rauhan ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi jatkamaan vastuunalaista ja tärkeää työtään ja julistan vuoden 1978 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pekkala lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Olemme kokoontuneet aloittamaan tämän vaalikauden viimeisiä valtiopäiviä.
Työmme aloitusta varjostaa taloudellinen lama monine vaikeuksineen, joista
epäilemättä vakavin on se, että 200 000 kansalaistamme on työtä vailla, kuten
Te, Herra Tasavallan Presidentti, totesitte. Kun lisäksi on pelättävissä, että työttömyys tulee nykyisestäänkin vielä kasvamaan, asettaa se niin eduskunnan, hallituksen kuin kaikki muutkin päätöksentekijät tässä maassa vakavien kysymysten eteen. Vaikeuksien kohtuuttomuutta lisää se, että suuri osa työttömistä on
nuoria, jotka koulutuksestaan huolimatta eivät ole onnistuneet ensimmäisenkään
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työpaikkansa hankkimisessa.
Pari vuotta sitten talousongelmista puhuttaessa päällimmäiseksi mainittiin
ulkomaankauppamme vajauksellisuus ja korkeat inﬂaatioprosentit. Päättyneen
vuoden aikana olemme onnistuneet saattamaan kauppataseemme tasapainoon.
On perusteltua aihetta uskoa, että tämän vuoden aikana myös inﬂaatio saadaan
kuriin.
Olemme siten tulleet tilanteeseen, jossa kaikki ponnistukset on suunnattava
työttömyyden torjumiseen ja siihen läheisesti liittyvään talouselämämme hidastuneiden pyörien uudelleen vauhdittamiseen. Ongelmat ovat epäilemättä vaikeita, mutta on muistettava, että itsemme meidän on ne ratkaistava, muut eivät tule
sitä meidän puolestamme tekemään. Malttia ja laajaa yksimielisyyttä tarvitaan,
jotta kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut voidaan löytää. Lisäksi tarvitsemme luottamusta omiin mahdollisuuksiimme ja lujaa uskoa tulevaisuuteen.
Taloudellisia toimiaan varten hallitus on joulukuussa saanut eduskunnalta
valtuuksia, tosin määräajaksi. En epäile, etteikö eduskunnasta löytyisi valmiutta
näiden valtuuksien jatkamiseen, koska taloudellinen tilanne sitä selvästi edellyttää.
Puheessanne Te, Herra Tasavallan Presidentti, laajasti puutuitte hallituksen valtuuksiin
yleensäkin taloudellisten häiriötilojen poistamiseksi sekä työn ja taloudellisen
turvallisuuden takaamiseksi kansalaisille. Esittämänne näkökohdat olivat painavia, ja
ne on syytä ottaa vakavasti varteen siinä keskustelussa, joka asiasta tullaan käymään.
Aivan erityisesti on yhdyttävä toivomukseenne, ettei tämän asian merkeissä ryhdyttäisi
jakamaan kansaamme kahtia ja nostatettaisi tunteisiin vedoten meitä toinen toisiamme
vastaan. Viileä harkinta, maltti ja järkevä asiallisuus tuovat parhaan lopputuloksen
niin tässä kuin muissakin asioissa.
Nämä valtiopäivät ovat tämän vaalikauden viimeiset. Toivon hartaasti, että
emme antaisi lähestyvien vaalien hankaloittaa eduskunnan työtä. Taloudelliset
ongelmamme ovat niin mittavia ja vaikeita, että niiden ratkaisemiseen on kaikki huomio kiinnitettävä. Meillä ei ole nyt varaa kiistelyihin. Toisaalta ongelmien onnistunut ratkaisu luo myös istuville edustajille parhaan pohjan vaaleissa
menestymiseen.
Yhdymme niihin käsityksiin, joita Te, Herra Tasavallan Presidentti, esititte kansainvälisen politiikan tapahtumista. Levottomassa maailmassa on hyvin
suuriarvoista se työ, jota tehdään rauhan turvaamiseksi mm. aseistariisumisponnistelujen avulla.
Lähikuukausina tullaan myös korostamaan sitä merkitystä, joka yya-sopimuksella
on ollut Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden myönteiselle kehitykselle.
Äsken käydyt valitsijamiesvaalit olivat kannatuksen ja tunnustuksen osoitus
sekä Teille, Herra Tasavallan Presidentti, henkilökohtaisesti, että erityisesti johtamallenne rauhan ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen tähtäävälle ulkopoliittiselle linjallemme. Vaalien tulos velvoittaa meitä työskentelemään edelleen kansamme perusetujen mukaisen rauhantahtoisen ulkopolitiikkamme vahvistamiseksi.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 6. päivänä 1979
pesidentti Kekkonen – puhemies Pekkala

Riksdagens öppnande den 6 april 1979
president Kekkonen – talman Pekkala

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Kun tarkastellaan uuden eduskunnan kokoonpanoa havaitaan, että 200 kansanedustajasta 52 on naisia. Tämä on länsimaisten parlamenttien naisedustuksen
huippulukema. Suomen eduskunnassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yli viittäkymmentä naista kansanedustajana. Naisten lisääntyvä osuus yhteisten asioittemme hoidossa kertoo yhteiskunnassamme tapahtuneesta ja tapahtumassa olevasta muutoksesta. Naiset ovat tulleet tasaamaan miesten työpaineita ja jakamaan vastuun tulevaisuudesta.
Vuoden 1906 eduskuntauudistus tapahtui naisille otolliseen aikaan. Suomalaiset naiset saivat sen myötä äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa ja toisina
maailmassa. Vaalikelpoisuus myönnettiin naisille samana vuonna, ensimmäisenä maailmassa. Näin suomalaisista naisista tuli uranuurtajia ja Suomesta esikuva äänioikeustaistelun mallimaana.
Yksikamarisen eduskunnan kokoontuessa ensimmäisen kerran 22. päivänä
toukokuuta vuonna 1907 naisia oli kansanedustajistamme 19.
Tänään naiset vaikuttavat yhteiskunnan päätäntäelinten lisäksi myös työelämässä. Noin 2/3 maamme naisista on työssä kodin ulkopuolella, ja noin puolet
pienten lasten äideistä on työmarkkinoilla. Naiset ovat olleet ja ovat edelleenkin
vahvasti mukana viemässä elintasoamme ja hyvinvointiamme eteenpäin. Heidät
on pantu paljon päälle.
Naisten tuleminen työelämään ei ole ainoa tähän liittyvä positiivinen ja tavoiteltava asia. Kotitalouksien hoitaminen ja lasten synnyttäminen on nähtävä yhteiskunnassamme arvokkaana työnä. Muun muassa näiden asioiden arvostamista naiset ovat täällä eduskunnassa ajamassa.
I detta nu, i vårt effektivitetssamhälle av i dag, som allt mera håller på att teknokratiseras och mekaniseras – därför att det byggs upp på männens villkor –
behöver vi ett nytt perspektiv och fräscha tankar. En del av kvinnornas nya uppfattningar har redan förverkligats i vår lagstiftning.
Här i riksdagens plenisal har det diskuterats om föräldrasemester, utbyggnad
av barndagvården, de ensamförsörjandes ställning, änkepensioner, äktenskap,
fri samlevnad och abort.
Allt detta är viktiga saker. Ändå förefaller det som om kvinnorna hade stirrat
sig blinda på sin egenskap av banbrytare och diskussionen stelnat i sina former.
Jag hoppas att just kvinnorna, när de möter upp i riksdagen, starkare än förut för
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fram de unga familjernas åsikter.
Tällä hetkellä nykyisessä tehokkuusyhteiskunnassamme, joka entisestäänkin
teknistyy ja mekanistuu – koska sitä rakennetaan miesten ehdoilla – tarvitaan
uutta perspektiiviä ja tuoreita ajatuksia. Osa naisten uusista näkemyksistä on jo
toteutunut lainsäädännössämme.
Täällä istuntosalissa on keskusteltu vanhempainlomasta, lasten päivähoitojärjestelmien kehittämisestä, yksinhuoltajan asemasta, lesken eläkkeestä, avioliitosta, avoliitosta ja abortista. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita. Kuitenkin näyttää siltä, että naiset ovat tuudittautuneet uranuurtaja-asemaansa ja keskustelu on
jähmettynyt. Toivon, että nimenomaan naiset korostaisivat tullessaan valtiopäiville entistä voimakkaammin nuorten perheiden mielipiteitä.
Meidän yhteiskuntamme uudistajia ovat naiset ja nuoret. Heidän tehtävänään
on taistella inhimillisemmän ja lähemmäksi kaikkia ihmisiä tulevan yhteiskunnan puolesta.
Olen seurannut mielenkiinnolla taakse jäänyttä vaalikeskustelua ja annettuja lupauksia. Uusia ehdotuksia tehtäessä ei kuitenkaan riitä innokas ja radikaali mieli. Uudistukset vaativat aina rahaa, ja pussin nyörit ovat nyt tiukalla. Juuri
tästä syystä on tarkoin harkittava, mitkä lainsäädännölliset toimenpiteet asetetaan ensi sijalle suunniteltaessa yhteiskuntaamme pitkällä tähtäimellä.
Erityisesti uusille kansanedustajille haluaisin sanoa: Taito olla ajallaan hyvin
rohkea ja ajallaan hyvin varovainen – siinä onnistumisen taito.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan sille valtiosäännön mukaan
kuuluvaa tehtävää Suomen kansan edustajana ja julistan vuoden 1979 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pekkala lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Uusi eduskunta on aloittamassa ensimmäistä työkauttaan. Työn käynnistyminen
vaalien jälkeisillä valtiopäivillä vie oman aikansa. Edellisen eduskunnan jäljiltä
pöytä on puhdas lukuun ottamatta yli vaalien äänestettyjä lakiesityksiä, joita tällä kertaa on käsiteltävänämme vain viisi esitystä. Eduskunnan varsinainen työllistäjä on hallitus ja sen antamat lakiesitykset. Parlamentaarisen käytännön mukaisesti eroa pyytänyt hallitus ei voi toimitusministeristönä toimiessaan antaa
poliittisesti merkittäviä tai kiistanalaisia esityksiä eduskunnalle. Eduskunnan ja
sen valiokuntien työn käynnistymisen kannalta olisi kuitenkin tarpeen, että rutiininomaisia ja vailla poliittista merkitystä olevia lakiesityksiä voitaisiin jo ennen
poliittisen hallituksen muodostamista saattaa eduskuntakäsittelyyn.
Työnsä aloittavassa eduskunnassa on 64 uutta kansanedustajaa. Suuruudestaan huolimatta tuo luku osoittaa tavanomaisen vaihtuvuuden määrän. Kansanedustajan keskimääräinen edustajantoimi kestää siten vain kaksi vaalikautta.
Vastoin yleistä käsitystä edustajien vaihtuvuus ja edustuslaitoksemme uusiutuminen on näin ollen hyvin voimakasta. Vakaa uskoni on, että nyt valitut uudet
edustajat ovat yhteistyökykyisiä ja vastuuntuntoisia kansanedustajia, jotka onnistuakseen haluavat myös ottaa varteen Teidän, Herra Tasavallan Presidentti,
antamanne neuvot sekä rohkeudesta että varovaisuudesta.
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Ominainen piirre edustajien vaihtuvuudessa on ollut naisten lukumäärän lisääntyminen, johon Te, Herra Presidentti, kiinnititte huomiota. Tämä on osoitus
sekä yhteiskuntajärjestelmämme kansanvaltaisuudesta että suomalaisten naisten korkeasta asiantuntemuksen ja osallistumisen tasosta.
Parhaillaan vietettävä kansainvälinen lapsen vuosi velvoittaa myös meitä korostamaan kodin ja perheen asemaa sekä työskentelemään nuorten perheiden
toimeentulon parantamiseksi. Työ inhimillisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi on ennen kaikkea lasten kannalta tärkeää. Uskon, että erityisesti näiden
asioiden edistämisessä eduskuntaan valitut naiset tulevat antamaan merkittävän panoksensa.
Vaikka uuden eduskunnan työ onkin käynnistymässä vain verkkaisesti, joudumme ennen pitkää monien vaikeiden ratkaisujen eteen. Nopeasti nousee
eteemme kysymys uuden hallituksen muodostamisesta, jossa yhteistyökykymme punnitaan. Suuret ongelmat odottavat myös taloudellisen toiminnan alalla. Energian hinnannousuista johtuva epävarmuus kansainvälisen talouden kehityksessä ulottaa helposti vaikutuksensa myös meille. Tulemme tarvitsemaan
runsaasti malttia ja harkintaa mutta myös uurastusta, vastuuntuntoa ja yhteistyötä.
Moniin muihin maailman kansoihin verrattuna mahdollisuutemme kuitenkin
ovat hyvät. Järkevää taloudenpitoa harjoittaen meidän on mahdollista ratkaista
esiin tulevat ongelmat ja rakentaa maatamme. Meidän tehtävämme onkin vahvistaa kansallista itsetuntoamme ja kansalaisten uskoa tulevaisuuteen. Ne muodostavat myöskin edellytyksen myönteiselle kehitykselle.
Ponnistakaamme voimamme sitkeään työhön sellaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi, jotka koituvat tämän maan ja tämän kansan onneksi ja menestykseksi.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1980
presidentti Kekkonen – puhemies Virolainen

Riksdagens öppnande den 5 februari 1980
president Kekkonen – talman Virolainen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Tapana on ollut, kuten valtiosääntökin edellyttää, että tasavallan presidentti valtiopäivät avatessaan saattaa eduskunnan tietoon tärkeimpiä lainsäädäntöä koskevia hallituksen suunnitelmia. Tällä kertaa aion suoriutua tästä tehtävästä nopeasti, sillä tarkoitukseni on paneutua puheessani ulkopolitiikkaan. Kiinnitän kuitenkin huomiota aluepoliittisen lainsäädännön uudistamistehtävän tärkeyteen. Tähdellinen on niin ikään odotettavissa oleva esitys ulkomaalaislaiksi. Ympäristövuoden alkaessa on ilahduttavaa, että valmisteilla ovat myös esitykset uudeksi
luonnonsuojelulaiksi sekä ilmansuojelulaiksi.
Näiden valtiopäivien avajaiset tapahtuvat olosuhteissa, jotka kansainvälisen
politiikan näkökulmasta vaikuttavat huolestuttavilta. Tiedotusvälineet ovat viime viikkojen aikana vyöryttäneet eteemme kriisejä ja kansainvälisiä jännitystekijöitä; onpa jo manattu esiin ns. kylmää sotaakin.
Näin luoduissa kriisitunnelmissa minuun on tehnyt suuren vaikutuksen
Saksan Liittotasavallan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajan Willy
Brandtin äskettäin myöntämä avoimen rehellinen haastattelu. Siinä korostettiin
liennytyksen suurta merkitystä Euroopassa. Brandt tähdensi, että Liittotasavallalla ei ole varaa luopua ajamasta omaa etuaan, jonka mukaista on liennytyksen
saavutusten turvaaminen maanosassamme.
Se mitä nyt on tapahtunut Euroopan rajojen ulkopuolella, ei saisi turmella
täällä saavutettuja tuloksia. Jos näin käy, tulee kestämään kauan, ennen kuin nykyiselle tasolle päästään uudelleen, mikäli päästään lainkaan. Nyt on käytettävä kaikkia mahdollisia kanavia mielipiteiden vaihtoon, ja parhaan tarjoaa mielestäni edelleenkin ETYK-prosessi.
Haluan sanoa asian mahdollisimman selvästi: kaikkien asianomaisten valtioiden edun mukaista on jatkaa ja tehostaa aseistuksen rajoittamispyrkimyksiä Euroopassa. Kilpavarustelu olisi omiaan murentamaan liennytystä, joka pitkällä
tähtäyksellä kuitenkin on maanosamme kaikkien valtioiden turvallisuuden tärkein tae.
Myönteistä on, että Wienin neuvottelut asevoimien ja aseistuksen supistamisesta Keski-Euroopassa ovat jatkuneet. Käsitykseni mukaan myös Eurooppaan
sijoitettujen ja Eurooppaan kohdistettujen ydinaseiden rajoittamisesta on edelleen mahdollista neuvotella. Viime vuosina on tehty joukko merkittäviä aseidenriisunta-aloitteita ja -ehdotuksia, jotka koskevat koko maanosaamme tai sen tiet- 402 -
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tyjä alueita. Kullakin näistä on oma logiikkansa, taustansa ja arvonsa. Useimpia
niistä ei ole toistaiseksi kuitenkaan tutkittu riittävän perusteellisesti, jotta ne olisivat johtaneet konkreettisiin keskusteluihin. Toistaiseksi ei ole myöskään pohdittu jo käynnissä olevien neuvotteluiden ja viimeaikaisten aloitteiden keskinäisiä suhteita. Liioin ei näitä kysymyksiä ole tarkasteltu neuvotteluiden ulkopuolella olevien maiden näkökulmasta.
Finland väckte vid FN:s session senaste höst ett initiativ om prövning av frågan huruvida ett särskilt ”europeiskt avrustningsprogram” borde skisseras upp.
Enligt vår uppfattning kunde de berörda staterna komma överens om den allmänna ramen och grundprinciperna för överläggningarna om nedrustning och
vapenkontroll. De principer som allmänt har godtagits i samband med nedrustning, såsom t.ex. de som gäller statlig suveränitet, respekt för deltagarländernas
trygghetsbehov, bevarande av den militära styrkebalansen och en tillräcklig internationell övervakning, kunde utgöra rättesnören även när det blir fråga om att
skissera upp ett nedrustningsprogram för Europa. En diskussion om dessa angelägenheter borde fås i gång så snart som möjligt utan att det försvårade internationella läget skulle tillåtas förstöra initiativkraften och den skapande förmågan.
Behandlingen av ett europeiskt nedrustningsprogram borde givetvis inte få störa andra pågående överläggningar eller ingripa i deras sakliga innehåll.
Det går inte att tänka sig ett Finland, isolerat från dagens europeiska verklighet. Ändringar i de europeiska förhållandena återspeglas i vår situation. Vi känner att vår trygghet är desto säkrare ju fredligare och motsättningfriare läget i
vår världsdel är. Det är därför ytterst angeläget för Finland att avspänningen i
Europa fortbestår.
Suomi teki viime syksynä YK:n yleiskokouksessa aloitteen sen seikan tutkimiseksi, olisiko hahmoteltava erityinen ”Euroopan aseidenriisuntaohjelma”.
Meidän mielestämme asianomaiset valtiot voisivat sopia aseidenriisuntaa ja asevalvontaa käsittelevien neuvottelujen viitekehyksistä sekä perusperiaatteista.
Aseidenriisunnassa yleisesti hyväksytyt periaatteet, kuten valtioiden suvereenisuus, osanottajien turvallisuustarpeiden kunnioittaminen, sotilaallisen voimatasapainon säilyttäminen ja riittävä kansainvälinen valvonta, voisivat olla ohjeena myös Euroopan aseidenriisuntaohjelmaa hahmoteltaessa. Näistä asioista
olisi käytävä keskusteluun mitä pikimmin antamatta kansainvälisen tilanteen
vaikeutumisen tuhota aloitteellisuutta ja luovaa mieltä. Luonnollista on, ettei
Euroopan aseidenriisuntaohjelman käsittely saisi häiritä käynnissä olevia muita
neuvotteluja eikä puuttua niiden asiasisältöön.
Suomea ei voida ajatella erillään nyky-Euroopan todellisuudesta. Muutokset
sen olosuhteissa heijastuvat meidän asemaamme. Tunnemme turvallisuutemme
sitä varmemmaksi, mitä rauhanomaisempi ja ristiriidattomampi tilanne maanosassamme vallitsee. Näin ollen Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
liennytys Euroopassa jatkuu.
Joku voi väittää, että ajattelemme kuin Jukolan Juhani eli ”mitä huolisimme,
vaikka polttaisi kultainen tuli tämän maailman kaiken, kun vaan säästyy pohjapuoli Jukolan talosta ja sen seitsemän poikaa”. Näin itsekeskeisiä emme toki ole.
Mutta toisaalta on syytä korostaa, että pienen kansakunnan turvallisuuspolitiikan on onnistuakseen imettävä voimaa tietynasteisesta kansallisesta itsetunnos- 403 -
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ta ja omasta edusta huolehtimisesta.
Kokemukset ovat myös opettaneet meille, että pienen maan ulkopolitiikassa
ei kerta kaikkiaan ole varaa sekoittaa ratkaisuihin tunteita, sympatioita tai antipatioita. Realistisen ulkopolitiikan tulee pohjata tietoisuuteen kansainvälisen
politiikan olennaisista tekijöistä.
Suomen ulkopolitiikka on löytänyt ja sen on vastedeskin löydettävä oma tiensä muuttuvassa maailmassa. Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja
riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken muun
edellä.
Toivotan eduskunnalle menestystä sen tärkeässä työssä kansakunnan hyväksi ja julistan vuoden 1980 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Virolainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Viime maaliskuussa valittu eduskunta aloittaa nyt vaalikautensa toiset valtiopäivät. Kuluneen tammikuun aikana kansanedustajat saattoivat nauttia hyvin ansaitsemastaan talvilomasta. Eduskunnan syysistuntokauden tärkein tavoite, valtion
ensi vuoden talousarvio, saatiin ajoissa ennen joulua valmiiksi.
Lomamme aikana ovat työmarkkinajärjestöt keskenään neuvotelleet uusista
tulopoliittisista sopimuksista. Valitettavasti ratkaisuun ei vielä ole päästy. Vaikka eduskunnalla ei tällä kertaa olekaan aktiivista osuutta maan talouden kannalta ensiarvoisen tärkeätä tulopoliittista ratkaisua tehtäessä, on syytä toivoa, että
eri osapuolten kesken päästäisiin oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen sovitteluratkaisuun. Meillä ei ole varaa päästää vastakohtaisuuksia kärjistymään. Malttia
ja laajaa yksimielisyyttä tarvitaan, jotta löydetään kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. Omat sisäiset ongelmamme ovat täysin omissa käsissämme.
Uudet valtiopäivät avataan, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte puheessanne, erittäin huolestuttavan kansainvälisen tilanteen vallitessa. Olen
vakuuttunut siitä, että koko eduskunta yhtyy niihin ajatuksiin, joita Te äsken
puheessanne esititte. Kaikki toivomme, ettei harkitsemattomilla toimenpiteillä
turmeltaisi niitä tuloksia, joita liennytyskehityksen tiellä on Euroopassa ja koko
maailmassa saavutettu.
Suomen eduskunta on omalta osaltaan tukenut Teidän johtamaanne kansallisten etujemme mukaista ulkopolitiikkaa, Paasikiven–Kekkosen -linjaa. Me emme missään vaiheessa luovu tältä linjalta eikä meillä ole muita mahdollisuuksia käytettävissämmekään. Nimenomaan Suomen kansan edun mukaista on jatkaa ja tehostaa aseistuksen rajoittamispyrkimyksiä Euroopassa sekä sitä yleistä liennytyspolitiikkaa, missä olemme toimineet oma-aloitteisesti. On aivan selvää, niin kuin Te, Herra Tasavallan Presidentti, korostitte, että Suomea ei voida tänään ajatella erillään nyky-Euroopan todellisuudesta. Kaikki ne muutokset,
joita muualla Euroopassa tapahtuu, heijastuvat välittömästi meidän asemaamme. Me tunnemme Suomessa turvallisuutemme todella sitä varmemmaksi, mitä
rauhanomaisempi tilanne omassa maanosassamme vallitsee. Sen vuoksi on tehtävä kaikki voitava liennytyksen jatkamiseksi. Ilahduttavaa onkin havaita, että
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myös tässä uhkaavassa maailmantilanteessa alkaa kuulua päivä päivältä voimistuvia äänenpainoja niin Euroopasta kuin muualtakin liennytyspolitiikan jatkamisen välttämättömyydestä.
Sanotaan, että pessimismi on suurta realismia. Tämä ei voi pitää paikkaansa sellaisessa asemassa olevan maan kuin Suomen osalta. Meidän politiikkamme perustuu ja sen täytyy perustua vallitseviin realiteetteihin, mutta meidän on
pakko uskoa siihen, että rauhan voimat maailmassa loppujen lopuksi voittavat.
Tältä pohjalta me jatkamme eduskunnassa työtä tämän maan rakentamiseksi
ja kehittämiseksi. Me luotamme lujasti siihen, että kansainvälisessä politiikassa nyt vallitseva viileä, jopa kylmä sää on ohimenevä vaihe. Itse teemme kaiken
voitavamme, että tämä vaihe olisi mahdollisimman lyhyt, että maailmanpolitiikan kehityksen valtavoimat, kaikkien kansojen pyrkimykset rauhaan ja kansojen väliseen yhteistyöhön pääsisivät mahdollisimman pian taas täydellä voimallaan vaikuttamaan.
Herra Tasavallan Presidentti! Eduskunta tuntee tänään erityistä tyydytystä ja
luottamusta sen johdosta, että Suomen ulkopolitiikan johto on Teidän kokeneissa ja taitavissa käsissänne.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
eduskunnalle esittämistänne sanoista, esitän Teille eduskunnan tervehdyksen ja
kunnioituksen vakuutuksen.
Herr Republikens President!
Såsom Ni, Herr Republikens President, nämnde i Ert tal, öppnas den nya riksdagen i ett läge som internationellt sett är synnerligen oroväckande. Jag är övertygad om att hela riksdagen instämmer i de tankar, som Ni nyss förde fram i Ert
tal. Vi hoppas alla att de resultat, som har uppnåtts inom avspänningsutvecklingen i Europa och hela världen, ej skall gå om intet genom oöverlagda åtgärder.
Finlands riksdag har för sin del gett sitt stöd åt den av Er ledda utrikespolitiken, Paasikivi–Kekkonen -linjen, som står i överensstämmelse med våra nationella intressen. Vi avviker inte i något skede från denna linje och några andra
möjligheter står inte heller till vårt förfogande.
Det sägs, att pessimism alltid är verklig realism. Detta kan emellertid inte
gälla för ett land i Finlands ställning. Vår politik är och måste vara baserad på
de rådande realiteterna, men vi måste tro att de fredliga krafterna till slut ändå
skall segra.
Herr Republikens President! Riksdagen känner i dag särskild tillfredsställelse och tillit med anledning av att Finlands utrikespolitiska ledning ligger i Era
skickliga och erfarna händer.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för de ord Ni riktade till riksdagen, framför jag till Er riksdagens hälsning och
försäkran om vår högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4 päivänä 1981
presidentti Kekkonen – puhemies Virolainen

Riksdagens öppnande den 4 februari 1981
president Kekkonen – talman Virolainen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Valtiosäännön mukaan tasavallan presidentti ilmoittaa valtiopäivien alussa, mitkä hallituksen esitykset tullaan eduskunnalle tällöin antamaan. Säännöksen kirjaimellinen noudattaminen ei enää pitkiin aikoihin ole ollut mahdollista, sillä
niin laajaksi on lainsäädäntötyö vuosien myötä kasvanut.
Nyt alkavien valtiopäivien aikana on tarkoitus jo kevätistuntokaudella antaa
eduskunnan käsiteltäväksi runsaasti yli sata hallituksen esitystä. Näistä mainitsen nyt vain pari sellaista, joilla on käsittääkseni laajakantoinen merkitys hallinnon tehostamisen sekä kansalaisen aseman kannalta. Hallintoasioiden käsittelystä viranomaisissa pyritään antamaan uudet säännökset, joiden tarkoituksena on selkeyttää hallintomenettelyä ja samalla parantaa kansalaisten oikeusturvaa. Esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä eräät siihen liittyvät muut esitykset taas lisäävät huomattavasti kuntien
itsenäistä päätösvaltaa sekä vähentävät valtionapujärjestelmään liittyvää byrokratiaa näissä asioissa.
Nykyistä elämänmenoa ja suomalaisen yhteiskunnan tilaa pohdiskeltaessa
voidaan todeta, että useat tärkeinä pitämistämme tavoitteista on saavutettu. Yhteiskunnallinen uudistusprosessi on meillä suvantovaiheessa. Siihen ei kuitenkaan saa juuttua, mutta siinä saattaa olla paikallaan toviksi viivähtää. Juuri nyt
olisi ehkä tarpeen huolellisesti harkita, miten yhteiskuntaamme tulisi vastedes
kehittää. On ymmärrettävä, mistä asioista nykypäivän suomalainen, erityisesti nuoriso, kantaa huolta. Ei ole nimittäin vaikea havaita, että yleisessä ajattelutavassa on tapahtumassa muutoksia. Aineellisen hyvinvoinnin kohentamiseen
tähtäävät toimet – niin tähdellisiä kuin ne jatkuvasti ovatkin – eivät enää ainakaan yksinomaisesti hallitse julkista keskustelua. Elämisen laatua koskevat näkemykset ovat tunkemassa voimakkaasti esille.
Vi möter här en allvarlig utmaning till de politiska beslutsfattarna. De måste lyhört beakta tidens tecken. Det gäller att stanna upp och lyssna till människorna. Kontakten med folket måste bevaras. Detta är framför allt en uppgift för
de politiska partierna. De utgör nämligen en naturlig kanal för påverkan i samhällsangelägenheter. Medborgarna måste kunna känna, att det beslutsfattande
maskineriet fungerar nära dem och för dem. Vi måste hålla i minnet den primära utgångspunkten för vårt politiska system: Statsmakten tillkommer folket.
Tässä on vakava haaste poliittisille päätöksentekijöille. Heidän tulee huolella
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ottaa vaari ajan ilmiöistä. On pysähdyttävä kuuntelemaan ihmisiä, yhteys kansaan on säilytettävä. Tämä on ennen kaikkea poliittisten puolueiden tehtävä, sillä ne ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen luonnollinen kanava. Kansalaisten
on voitava kokea, että päätöksentekokoneisto toimii heitä lähellä ja heitä varten. Mielessä on pidettävä poliittisen järjestelmämme peruslähtökohta: valtiovalta kuuluu kansalle.
Olen lujasti vakuuttunut siitä, että parlamentaarisella järjestelmällämme sekä sen päätöksentekotavoilla on kansalaisten täysi tuki. Monilla saattaa kuitenkin olla poliitikoistamme erheellinen, nurja käsitys. On muistettava, että yhteisten asioiden hoitaminen on vastuullinen ja harvoin helppo, saati kiitollinen tehtävä. Arvostelun oikeus taas on jokaisen hallussa. Väärinkäsitysten välttämiseksi ja paikoin liian yksioikoisen kuvan korjaamiseksi olisikin entisestään tehostettava kansalaisten ja heidän edustajiensa välistä vuorovaikutusta. Poliittisen elämämme arvostuksessa on demokraattisen yhteiskuntamme kestävyyden
ynnä lujuuden mitta.
Toivotan eduskunnan tervetulleeksi aloittamaan jälleen keskeistä työtänsä
valtakunnan sekä kansalaisten hyväksi ja julistan vuoden 1981 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Virolainen lausuen:
Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti!
Olemme kokoontuneet aloittamaan tämän vaalikauden kolmansia valtiopäiviä
vajaan kuukauden tauon jälkeen. Keväällä 1979 alkanut eduskunnan vaalikausi
on näin ehtinyt jo puoliväliin saakka.
Viime valtiopäivien päättäjäisissä saatoimme tyytyväisin mielin todeta, että
eduskunta ahkeruutta ja hyvää yhteistyötahtoa osoittaen ehti käsitellä paitsi valtion tulo- ja menoarvioesityksen myös pääosan niistä lakiesityksistä, joita hallitus oli sille antanut. Näyttää siltä, että eduskuntaa odottaa nyt alkavilla valtiopäivillä suuri työmäärä, josta selviytyminen edellyttää samanlaista työtahtia,
ahkeruutta ja tehokkuutta.
Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella yli sata lakiesitystä, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, äsken mainitsitte. Näihin
esityksiin sisältyy laajakantoisia ja kansalaisten kannalta tärkeitä lainsäädäntöuudistuksia. Uskon, että me kaikki kansanedustajat paneudumme työhömme
vakavuudella ja päättäväisyydellä, jotta asiat saataisiin ajoissa käsitellyiksi.
Eduskuntatalon valmistumisesta on nyt kulunut puoli vuosisataa. Viisikymmentä vuotta sitten vietettiin tässä talossa ensimmäisen kerran valtiopäivien avajaisia. Vuosikymmenien kuluessa on käynyt välttämättömäksi suorittaa
eduskuntatalossa korjauksia, uudistuksia ja myös laajennustöitä. Päärakennuksen korjaustyöt ovat jatkuneet jo yli kolmen vuoden ajan, ja ensi kesänä on myös
istuntosalissa toteutettava varsin laajat korjaustyöt. Sen vuoksi alkaneilla valtiopäivillä työmme on ajoitettava siten, että riittävä aika näitä töitä varten jää käytettäväksi. Suomen eduskuntatalosta on muodostunut suomalaisen kansanvallan
keskeinen tyyssija, ja meidän on pidettävä huoli siitä, että tämän talon perinteitä kunnioitetaan ja sen kuntoa vaalitaan.
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Me tämän päivän suomalaiset arvostamme aikaisempien sukupolvien työtä ja
saavutuksia, mutta meidän on muistettava, kuten Te, Herra Presidentti, puheessanne painotitte, että yhteiskunnallinen uudistuskehitys jatkuu; ja sen on jatkuttava. Nimenomaan meidän kansaa edustavien eduskunnan jäsenten on otettava tarkoin vaari ajan ilmiöistä ja meidän on pysähdyttävä kuuntelemaan ihmisten toivomuksia. On välttämätöntä, että meillä on aina elävä yhteys valitsijakuntaan, niihin kansalaisiin, jotka ovat meille luottamuksensa antaneet. Kansanedustajien yhteydenpito valitsijoihin on niin tärkeä, että tämä on keskeisenä tekijänä otettava huomioon eduskuntatyötä järjestettäessä.
Elinvoimaisen kansanvallan eräs keskeinen tunnus onkin sen jatkuva kehittyminen ja muuttuminen. Nämä kehitys- ja muutosvaatimukset on otettava huomioon itse eduskuntatyössä. Eduskunta itse on lähtenyt yhdessä hallituksen
kanssa valmistelemaan 1980-luvulla eduskuntatyössä tarvittavia uudistuksia ja
muutoksia. On ilmeistä, että jo alkaneen vuoden aikana eräät valmisteluelinten
ehdotukset joutuvat eduskunnan käsiteltäviksi. Joudutaanko samassa yhteydessä puuttumaan laajemmaltikin valtiosääntömme eräiden kohtien muutoksiin, on
kysymys, johon tällä hetkellä ei voida antaa varmaa vastausta. Joka tapauksessa on tärkeätä, että tässä työssä pyritään eri mielipidesuuntien välillä mahdollisimman suureen yhteisymmärrykseen, koska muutosten aikaansaaminen muilla edellytyksillä ei juuri ole mahdollista.
Olen vakuuttunut siitä, että meitä kaikkia kansanedustajia elähdyttää nyt alkaneilla valtiopäivillä vilpitön pyrkimys toimia kykyjemme mukaan isänmaan
hyväksi.
Vi dagens ﬁnländare värdesätter tidigare generationers arbete och insatser,
men vi måste såsom Ni, Herr President, underströk i Ert tal komma ihåg att den
samhälleliga förnyelseprocessen fortgår och måste fortgå. Speciellt riksdagens
ledamöter, som företräder vårt folk, bör noga ge akt på vad som rör sig i tiden
och vi bör stanna upp för att lyssna på människornas önskemål. Det är nödvändigt att vi alltid har en levande kontakt med väljarna, det vill säga med de medborgare, som har visat oss sitt förtroende. Riksdagsmännens kontakter med väljarna är så viktiga, att detta bör tillmätas stor betydelse när riksdagsarbetet planeras.
Ett av de centrala kännetecknen för en livskraftig demokrati är att den fortgående utvecklas och förändras. Dessa krav på utveckling och reformer bör beaktas i själva riksdagsarbetet. Därför har riksdagen tillsammans med regeringen gått in för att bereda de reformer och ändringar som behövs i riksdagsarbetet
på 1980-talet. Det är uppenbart att de förslag som har utarbetats av vissa beredningsorgan kommer att behandlas i riksdagen redan i år. Huruvida vi i det sammanhanget också i större omfattning måste överväga ändringar av vissa punkter i vår statsförfattning, är en fråga, som vi inte just nu kan ge något säkert svar
på. I varje fall är det viktigt att man i detta arbete försöker nå ett så stort samförstånd som möjligt mellan olika åsiktsriktningar, emedan det knappast är möjligt
att åstadkomma några ändringar under andra förutsättningar.
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Jag är övertygad om att alla vi riksdagsmän är besjälade av en uppriktig strävan att under den riksdag som nu börjar efter bästa förmåga arbeta för fosterlandets bästa.
Herr Republikens President! Mottag, Herr Republikens President, riksdagens
vördsamma hälsning.
Herra Tasavallan Presidentti! Ottakaa vastaan, Herra Tasavallan Presidentti,
eduskunnan kunnioittava tervehdys.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1982
presidentti Koivisto – puhemies Virolainen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1982
president Koivisto – talman Virolainen

Herra puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Tänään alkavat vaalikauden viimeiset valtiopäivät. Kolmien edellisten valtiopäivien ajan on toiminut sama poliittinen enemmistöhallitus. Tämä on osaltaan antanut myös lainsäädäntötyölle vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Nyt alkavilla valtiopäivillä tuntuu jo uusien eduskuntavaalien läheisyys. Hallitus ei tällöin enää tavallisesti anna eduskunnalle laajempia esityksiä.
Odotettavissa olevista lakiesityksistä voidaan mainita esitys peruskoululaiksi
ja lukiolaiksi sekä niihin liittyväksi lainsäädännöksi. Tarkoituksena on saattaa
yleissivistävää koulutusta koskevat säädökset mahdollisimman yhtenäisiksi ja
ajan tasalla oleviksi sekä siirtää päätösvaltaa kunnan ja koulun omaan piiriin.
Eduskunnalle pyritään antamaan myös esitys työsuhdeturvaa koskevaksi
lainsäädännöksi. Työpaikan pysyvä tahi väliaikainenkin menettäminen aiheuttaa asianomaiselle usein taloudellisten vaikeuksien ohella myös monia muita ongelmia. Työsuhdeturvan oikeudenmukainen toteuttaminen on siten tärkeää.
Elämisen laadun ja elinympäristön kannalta on rakennuslainsäädännöllä huomattava merkitys. Lainsäädännön kokonaisuudistusta on valmisteltu toistakymmentä vuotta. Toivottavaa on, että valmistelutyö saataisiin päätökseen ja vanhentunut rakennuslainsäädäntömme voitaisiin korvata tämän päivän olosuhteita
vastaavilla uusilla säädöksillä.
Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle esitys rakennussuojelua
koskevaksi lainsäädännöksi. Uskon, että näin voidaan luoda jo rakennetun ympäristön suojelemiselle nykyistä paremmat edellytykset.
När riksdagen inleder sitt arbete blir det allra först nödvändigt att komma
överens om bildandet av en ny regering. Regeringen har som en följd av presidentvalet enligt hävdvunnen sed ställt sina platser till förfogande och fortsätter
nu sin verksamhet i egenskap av expeditionsministär. Jag hoppas att sakliga och
konstruktiva diskussioner i regeringsfrågan skall kunna föras mellan de politiska partierna och riksdagsgrupperna. Jag hoppas också att partierna, när jag inleder åtgärderna för bildandet av en regering, visar prov på en sådan beredvillighet och ett sådant ansvar att regeringens tillkomst inte försvåras i onödan.
Valtiopäivien aloittaessa työnsä joudutaan ensimmäiseksi sopimaan uuden
hallituksen muodostamisesta. Hallitus on tasavallan presidentin vaalin johdosta jättänyt vakiintunutta tapaa noudattaen paikkansa ja jatkaa toimintaansa täl- 410 -
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lä hetkellä toimitusministeristönä. Toivon, että poliittisten puolueiden ja eduskuntaryhmien kesken voidaan hallituskysymyksestä käydä asiallisia ja rakentavia keskusteluja. Toivon myös, että aloittaessani toimet hallituksen muodostamiseksi puolueet osoittavat sellaista valmiutta ja vastuuntuntoa, ettei hallituksen syntymistä tarpeettomasti vaikeuteta.
Elämme maailmassa, jossa olemme entistä riippuvaisempia toisistamme.
Kansainvälinen tilanne on pysynyt jännittyneenä jo useiden vuosien ajan, eikä
näköpiirissä ole nopeaa käännettä parempaan. Myös Suomen on huolehdittava
oman turvallisuuspolitiikkansa kaikinpuolisesta uskottavuudesta.
Huolestuttavinta on, että suurvaltasuhteiden kiristyminen on vaarantanut
aseidenriisuntaneuvottelujen edistymisen. Samanaikaisesti asevarustelu on entisestään kiihtynyt. Maailmassa on jo vuosia ollut niin paljon ydinaseita, että
mahdolliset sotijaosapuolet voivat niillä hävittää toisensa moninkertaisesti.
Toivomme, että suurvalloilla olisi kärsivällisyyttä jatkaa ja saattaa päätökseen Euroopan ydinaseistusta koskevat Geneven neuvottelut, jotka viime joulukuussa vaivalla käynnistyivät. Toivottavasti voidaan mahdollisimman pian
aloittaa uudelleen myös strategista aseistusta koskevat keskustelut.
Suurpoliittinen jännitys on ulottunut myös Eurooppaan. ETYK:in toinen seurantakokous Madridissa on edennyt kivuliaasti, eikä sen lopputuloksesta ole mitään varmuutta. Seurantakokouksen aloittaessa tauon jälkeen työnsä jälleen helmikuun alkupuolella on esitettävä vakava toivomus, että kaikki osapuolet osoittaisivat malttia ja poliittista tahtoa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Pääasia
on nyt ETY-prosessin turvaaminen. Se on Euroopan elintärkeiden etujen mukaista. Haluan vakuuttaa, että Suomi osaltaan pyrkii kaikin keinoin tähän päämäärään.
Jatkamme myös muutoin toimintaa kansainvälisen rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta.
Ärade Riksdagsmän! Jag hälsar er välkomna att fortsätta ert viktiga värv och
förklarar 1982 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat Kansanedustajat! Toivotan Teidät tervetulleiksi jatkamaan tärkeää
työtänne ja julistan vuoden 1982 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Virolainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Kiireisen tammikuun jälkeen aloitamme tänään vaalikauden viimeiset valtiopäivät. Toivon, että voimme jatkaa työtämme ensi vuoden maaliskuussa pidettäviin
lakimääräisiin eduskuntavaaleihin saakka.
Samalla on syytä toivoa, että meitä kaikkia elähdyttäisi vilpitön pyrkimys rakentavaan yhteistyöhön. Tätä yhteistyötä tarvitsemme kipeästi jo edessä olevina päivinä, jotta hallituskysymys, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, mainitsitte, ratkeaisi nopeasti. Ilman viivytystä muodostettavaa toimintakykyistä
enemmistöhallitusta emme selviä edessä olevista haasteista, joita heikkenevät
talousnäkymät ja kasvava työttömyys Suomelle asettavat. Vain parlamentaarinen enemmistöhallitus voi myös turvata lainsäädäntötyön johdonmukaisuuden
ja pitkäjänteisyyden eduskunnassa lähestyvistä eduskuntavaaleista huolimatta.
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Te, Herra Tasavallan Presidentti, viittasitte eräisiin lainsäädäntöhankkeisiin,
jotka ovat tulossa eduskunnan käsiteltäviksi. Me eduskunnassa olemme tyytyväisiä siitä, että niiden joukossa on kansalaisten niin henkisen kuin aineellisenkin hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä esityksiä. Mainitsemienne esitysten
lisäksi ministeriössä on vireillä yli sata muuta lainsäädäntöesitystä, jotka on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäviksi vielä kevätistuntokauden aikana.
Olen vakuuttunut siitä, että eduskunta paneutuu työhönsä huolellisesti ja
päättävästi eikä turhaan viivytä asioiden käsittelyä. Tämä eduskunta on mielestäni osoittanut, että se kykenee tiukankin aikataulun puitteissa mittaviin suorituksiin.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, toitte ilmi huolestumisenne kansainvälisestä
tilanteesta. Meidän on syytä kaikesta sydämestämme toivottaa menestystä niin
Genevessä käytäville suurvaltojen neuvotteluille kuin myös ETYK:in toisen
seurantakokouksen työskentelylle Madridissa. Kuitenkin tiedämme, että pelkät
menestyksen toivotukset eivät riitä. Meidän on kykyjemme mukaan ponnisteltava kansainvälisen rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta. Tässä yhteydessä ei
sovi unohtaa pyrkimyksiämme ydinaseettoman vyöhykkeen muodostamiseksi
pohjoiseen Eurooppaan, Euroopan aseriisuntaohjelmaa ja tänä vuonna järjestettävää YK:n toista erityisistuntoa aseriisunnasta.
Vaikka Suomen on ensisijaisesti huolehdittava oman turvallisuuspolitiikkansa kaikinpuolisesta uskottavuudesta, meidän on luotettava siihen, että rauhan voimat maailmassa loppujen lopuksi voittavat. Siksi on ilahduttavaa havaita, että entistä laajemmat kansalaispiirit kaikkialla maailmassa ideologisista ja
muista eroavuuksista huolimatta ovat lähteneet mukaan aktiiviseen rauhantyöhön. Myös Suomen kansa, varsinkin sen tulevaisuudesta huolta kantava nuoriso,
osallistuu innostuneesti tähän arvokkaaseen työhön ihmiskunnan tulevaisuuden
turvaamiseksi. Tästä on meidän kaikkien syytä iloita.
Herr Republikens President!
Efter en jäktig januari inleder vi i dag valperiodens sista riksdag. Jag hoppas att
vi skall kunna fortsätta vårt arbete ända till de lagstadgade riksdagsvalen i mars
nästa år.
Det är samtidigt skäl att hoppas att vi alla måtte besjälas av en uppriktig strävan till konstruktivt samarbete. Ett sådant samarbete behövs under de förestående dagarna för att regeringsfrågan skall få en snabb lösning. Utan en funktionsduglig majoritetsregering, som bildas utan dröjsmål, förmår vi inte klara av
de utmaningar som de allt sämre ekonomiska utsikterna och den ökande arbetslösheten ställer på Finland. Endast en majoritetsregering kan också ge garantier
för ett konsekvent och långsiktigt lagstiftningsarbete i riksdagen trots de förestående riksdagsvalen.
Ni, Herr Republikens President, nämnde en del lagstiftningsprojekt som snart
kommer att upptas till behandling i riksdagen. Vi i riksdagen är tillfreds med att
det bland dem ﬁnns propositioner som går ut på att förbättra medborgarnas såväl andliga som materiella välfärd.
Jag är övertygad om att riksdagen omsorgsfullt och beslutsamt kommer att ta
itu med sitt arbete och inte i onödan fördröja ärendenas behandling. Denna riks- 412 -
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dag har visat att den är kapabel till betydande prestationer också inom ramen för
en stram tidtabell.
Ni, Herr Republikens President, uttryckte Ert bekymmer över den internationella situationen. Vi har skäl att av hela vårt hjärta hoppas att stormaktsförhandlingarna i Genève och ESSK:s andra uppföljningsmöte i Madrid skall bli framgångsrika. Vi är emellertid medvetna om att det inte räcker till med enbart förhoppningar om framgång; vi måste utgående från vår egen förmåga arbeta för
den internationella freden och samförståndet mellan folken. I detta sammanhang bör man inte glömma bort våra strävanden att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Nordeuropa, ett europeiskt nedrustningsprogram och FN:s andra specialsession om nedrustning som ordnas i år.
Även om Finland i första hand bör vinnlägga sig om att vår egen säkerhetspolitik på alla sätt är trovärdig bör vi förlita oss på att de fredliga krafterna i världen till slut avgår med segern. Det är därför glädjande att observera att allt vidare medborgarkretsar överallt i världen trots ideologiska och andra olikheter har
gått in för ett aktivt fredsarbete. Också Finlands folk, speciellt dess ungdom som
känner oro inför framtiden, deltar med iver i detta värdefulla arbete för att trygga mänsklighetens framtid. Detta bör vi alla glädja oss över.
Herr Republikens President! Mottag riksdagens vördsamma hälsning.
Herra Tasavallan Presidentti! Ottakaa vastaan eduskunnan kunnioittava tervehdys.
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Presidentti Mauno Koivisto syventyneenä puheeseensa puhemies Erkki Pystysen kuunnellessa vuoden1983 valtiopäivien avajaisissa.
President Mauno Koivisto fördjupar sig i sitt tal med talman Erkki Pystynen som uppmärksam åhörare vid öppningen av 1983 års riksdag.
Kuva / Foto: Olavi Laine/Eduskunta
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 8. päivänä 1983
presidentti Koivisto – puhemies Pystynen

Riksdagens öppnande den 8 april 1983
president Koivisto – talman Pystynen

Herra puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Uuden eduskunnan nyt kokoontuessa aloittamaan työtään odottavat monet kansainväliset pulmat ratkaisuaan. Madridissa käynnissä olevassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin seurantakokouksessa on tultu tilanteeseen, jossa
ratkaisut olisi ensi tilassa tehtävä, jottei jo saavutettuja tuloksia menetettäisi.
Genevessä käytävissä ohjusneuvotteluissa osapuolten näkökannat näyttävät
edelleen olevan hyvin kaukana toisistaan. Aika kuluu, ja vaara on suuri, että
ydinaseistuksen määrä Euroopassa nousee uudelle, korkeammalle tasolle. On
yhdyttävä siihen laajaan huoleen, jota Euroopan kansat tuntevat ja esille tuovat:
kilpavarustelukierre on saatava katkaistuksi.
Alueelliset ratkaisut, kuten ajatus Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä, eivät voi korvata yleisiä aseistautumisen rajoittamispyrkimyksiä. Kuitenkin
niillä on oma merkityksensä, ja niiden toteuttamisen puolesta on ponnisteltava.
Suomi on mukana kansainvälisissä neuvotteluissa, näkyvimmin Yhdistyneissä Kansakunnissa ja ETYK-prosessissa. Niissä me teemme voitavamme ristiriitojen sovittamiseksi, luottamuksen lisäämiseksi ja maailman turvallisuutta lisäävien sopimusten aikaansaamiseksi.
Olemme naapurimaittemme hallitusten kanssa varsin tiheässä ajatustenvaihdossa. Oma asemamme on epävakaassa maailmassa niin vakaa kuin se olla voi.
Meillä on hyvät naapurit.
Olemme tällä viikolla juhlineet Neuvostoliiton kanssa solmimamme yya-sopimuksen 35-vuotispäivää ja siinä yhteydessä korkealla poliittisella tasolla jälleen todenneet, miten tärkeätä osaa keskinäinen luottamus maittemme välisissä suhteissa näyttelee.
Työnsä vastikään päättänyt eduskunta antoi tukensa enemmistöhallituksille,
joiden esitysten pohjalta se hyväksyi lukuisia merkittäviä lakeja. Tällaisia olivat
mm. kansaneläkeuudistus ja vielä kesken oleva sove-uudistus.
Taloudellinen kehitys edellisen eduskunnan toimikauden alussa oli Suomessa voimakasta, kun se muualla oli heikkenemässä. Kansainvälisen taantuman
alkaessa tuntua täälläkin hallitukset pyrkivät tasaamaan taloudellista kehitystä
tulo- ja menoarvioesityksillään, mikä johti viime ja tänä vuonna valtiontalouden
alijäämäisyyden tuntuvaan kasvuun.
Suoritetuissa valtiollisissa vaaleissa valitsijat lausuivat käsityksensä eduskun- 415 -
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nasta tavalla, jota täytyy pitää ankarana. Puolueiden välisissä voimasuhteissa tapahtui muutoksia, kuitenkin niin, että nykyiset hallituspuolueet vahvistivat asemiaan eikä protesti siis kohdistunut niihin. Puolueiden sisällä henkilövaihdosten luku sen sijaan oli suuri.
Vaalien jälkeen käydyssä keskustelussa on julkisen sanan osuutta tapahtuneisiin muutoksiin selvästi liioiteltu. Valitsematta on tosin jäänyt moni, jonka osalle tuli kielteistä julkisuutta, mutta moni menestyi hyvin siitä huolimatta. Runsaasti on jäänyt uudelleen valitsematta nuhteettomasti, antaumuksella ja suurella taidolla tehtäviään hoitaneita edustajia, joihin henkilöinä mitään epäedullista
julkisuutta ei kohdistunut.
Kansanedustajien suureen vaihtuvuuteen myötävaikutti ilmeisesti varsin tuntuvasti se yleinen ilmapiiri, joka ennen vaaleja vallitsi, ja ne asiat, joista vaalikeskusteluissa puhuttiin. Minusta ei ole syytä olettaa, että julkisen sanan edustajat olisivat tietoisesti pyrkineet sen kaltaiseen kansanedustajien vaihtumiseen
kuin mitä nyt tapahtui.
Eduskunnan työtä varsin läheltä seuranneena minusta on varsin kiistatonta se, ettei valitsematta jääneiden, mutta ehdolla olleiden edellisen eduskunnan
jäsenten ansioluettelossa ollut mitään sen kaltaista kielteistä, että heidän osaksensa tullut kannatuksen supistuminen olisi ollut siltä kannalta katsoen perusteltua.
Maan asioiden hoitoa ajatellen olisi suuri vahinko, jos kansanedustuslaitoksen ja julkisen sanan välille syntyisi kyräilevä asenne. Suomen kansanedustuslaitos on koko historiansa aikana edustanut korkeaa tasoa, johon uskon nyt valitun eduskunnan yltävän. Meillä on myös korkeatasoinen julkinen sana. Se, että
niin eduskunnassa kuin julkisessa sanassakin tehdään virhearviointeja, ei kokonaiskuvaa muuta – ihmisten maailmassa me elämme.
Yhden opetuksen toivon menneen perille, koska minusta se opetus on ollut
saatavissa jo pidemmän ajan kuluessa. Ei pidä ajatella, että sosiaalipoliittinen
lainsäädäntö aikaansaa voittopuolisesti myönteistä palautetta äänestäjäkunnalta. Itsestään selvää on, että joku aina maksaa tulonsiirrot, enkä minä siitä puhu.
Puhun siitä, että kun vähäisempi osa eläkeläisistä menetti enemmistön saadessa
lisää, niin moitetta tuli etuja menettäneiltä ja etua lisää saaneet olivat hiljaa ehkä senkin takia, ettei kateus pääsisi naapurisopua pilaamaan.
Sosiaalipoliittista lainsäädäntöä on syytä harjoittaa siinä tahdissa kuin on perusteltua, mutta ei ole syytä odottaa siitä säätäjille kiitosta. Se, mitä voidaan tehdä, on aina kuitenkin pientä siihen nähden, missä tavoitteet liikkuvat ja mitä joku on jossakin jo ehtinyt luvata.
Uskon tässä salissa olevan vallalla sen käsityksen, että valtionvelkaa ei voida
enää lisätä eikä verotusta kiristää, mutta kuitenkin moniin hyviin tarkoituksiin
tulisi osoittaa lisää varoja. Siinä sitä onkin annettuna asetelma, jossa ei mahtavia tehdä. On tullut tarkan pelin ajat.
En viktig uppgift för den nu valda riksdagen är att medverka till att ge landet en ny regering. Jag hoppas att de politiska partierna snabbt kan komma överens om att bilda en funktionsduglig majoritetsregering. Regeringens sammansättning är beroende av vilka grupperingar som sinsemellan kan komma överens därom och om regeringens program.
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Den nya regeringen kommer att stå inför många uppgifter inom olika samhällssektorer. Förutom de ekonomiska frågorna och sysselsättningsfrågorna
väntar många svåra frågor på socialpolitikens område. Även revideringen av
tjänstemannalagstiftningen, ett effektivare byggnadsskydd och stiftandet av en
ny atomenergilag kommer uppenbarligen att vara föremål för debatt.
Inom världsekonomin kan för första gången på länge urskiljas vissa ljusglimtar och orderstocken inom vår skogsindustri visar tecken på uppgång. I skötseln
av vår ekonomi borde vi dock bereda oss på den möjligheten att konjunkturerna
även under de närmaste åren allmänt taget är dåliga.
Det kan under den nu påbörjade riksdagsperioden visa sig vara mycket arbetsdrygare än under de gångna fyra åren att nå en ekonomisk tillväxttakt som
förbättrar sysselsättningen. Tidigare kunde tillväxten i hög grad stödas via den
offentliga sektorn, nu är det ﬁnanspolitiska svängrummet avsevärt mindre.
Tillväxten i Finlands statsskuld i förhållande till nationalprodukten måste i varje
händelse brytas under mandatperioden för den riksdag som nu tillträder. Starka
skäl talar för att detta bör göras snart.
Det kraftiga expansionsskedet i exporten på Sovjetunionen förefaller åtminstone i dagens läge vara passerat. Regeringen måste göra vad den kan för att öka
exporten västerut och importen österifrån.
Valitun eduskunnan tärkeänä tehtävänä on myötävaikuttaa uuden hallituksen aikaansaamiseen. Toivon, että poliittiset puolueet kykenevät pikaisesti sopimaan toimintakykyisen enemmistöhallituksen muodostamisesta. Hallituksen
kokoonpano riippuu siitä, mitkä ryhmittymät voivat siitä ja hallituksen ohjelmasta keskenään sopia.
Muodostettavaa hallitusta odottavat monet tehtävät yhteiskuntamme eri lohkoilla. Talous- ja työllisyyskysymysten ohella sosiaalipolitiikan monet vaikeat kysymykset odottavat kannanottoja. Keskustelun kohteena tulevat ilmeisesti
olemaan myös virkamieslainsäädännön uudistus, rakennussuojelun tehostaminen sekä uuden ydinenergialain säätäminen.
Maailmantaloudessa on pitkästä aikaa erotettavissa joitakin valonmerkkejä,
ja metsäteollisuutemme tilauskanta on alkanut parantua. Taloutemme hoidossa
olisi kuitenkin syytä varautua siihen mahdollisuuteen, että suhdanteet pysyvät
lähivuosienkin aikana yleisesti ottaen huonoina.
Sellaisen taloudellisen kasvuvauhdin saavuttaminen, joka parantaisi työllisyyttä, saattaa alkaneena eduskuntakautena osoittautua paljon työläämmäksi
kuin päättyneiden neljän vuoden aikana. Tuolloin kasvua voitiin merkittävästi tukea julkisen sektorin kautta, nyt ﬁnanssipoliittinen liikkumatila on merkittävästi ahtaampi.
Suomen valtionvelan kasvu suhteessa kansantuotteeseen on joka tapauksessa katkaistava nyt toimintansa aloittavan eduskunnan toimikautena. Vahvat syyt
puhuvat siihen suuntaan, että se on parasta tehdä pian.
Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin voimakas laajenemisvaihe on ainakin näiltä näkymiltä takanapäin. Hallituksen on omalta osaltansa ponnisteltava
viennin lisäämiseksi länteen ja tuonnin lisäämiseksi idästä.
Ärade riksdagsmän! Jag hälsar den nya riksdagen välkommen att inleda sitt
ansvarsfulla värv som utövare av den statsmakt den blivit anförtrodd av medborgarna och förklarar 1983 års lagtima riksdag öppnad.
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Arvoisat kansanedustajat! Toivotan uuden eduskunnan tervetulleeksi aloittamaan vastuullista tehtäväänsä kansalaisten sille uskoman valtiovallan käyttäjänä ja julistan vuoden 1983 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pystynen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Me suomalaiset tiedämme, että luottamus, vakaa johdonmukaisuus ja jatkuvuus
ovat hyvien kansainvälisten suhteittemme ehdoton edellytys. Nämä edellytykset olemme onneksemme kyenneet viime vuosikymmenien aikana menestyksellisesti täyttämään. Hyvät ja kestävät naapurisuhteet ovat tässä merkittävänä todisteena. Tällä viikolla viettämämme Suomen ja Neuvostoliiton välisen yya-sopimuksen 35-vuotisjuhla on mitä konkreettisin esimerkki naapuriystävyyden hedelmällisyydestä ja pitkäjänteisyydestä.
Jatkuva ja syvenevä yhteistyömme myös muiden Pohjolan maiden ja kansojen kesken on antanut ja antaa kaunista hedelmää sekä kansamme että maailman
muiden kansojen hyvinvoinnin, ystävyyden ja rauhan edistämiseksi.
Herra Presidentti! Voimme suurta iloa tuntien yhtyä toteamukseenne: Meillä on hyvät naapurit. Olkoon horjumaton pyrkimyksemme olla aina myös hyvä
naapuri heille.
Vi ﬁnländare vet att förtroende, absolut konsekvens och kontinuitet utgör en
ovillkorlig betingelse för våra goda internationella relationer. Förutsättningarna
för detta har vi under de senaste decennierna framgångsrikt kunnat bygga upp.
Våra goda och bestående relationer till grannarna utgör ett betydelsefullt bevis
på detta. Det 35-årsjubileum som vi denna vecka ﬁrade med anledning av vsbfördraget mellan Finland och Sovjetunionen utgör ett högst konkret exempel på
fruktbar och mångsidig vänskap grannar emellan.
Det fortgående och allt intensivare samarbetet med de övriga nordiska länderna och folken har varit och är synnerligen fruktbart när det gällt att främja vårt
eget och andra folks välfärd samt vänskapen och freden mellan folken.
Herr President! Vi instämmer med stor glädje i Ert konstaterande: Vi har goda grannar. Må det vara vår orubbliga strävan att alltid också vara en god granne för dem.
Maamme kansainvälisen aseman myönteinen tila on suurelta osaltaan sotien
jälkeisten presidenttiemme menestyksellisen ulkopoliittisen johtamistyön tulosta. Kun osoitettuun valtiomiestaitoon on yhdistynyt kansakunnan antama jatkuvasti vahvistunut mielipidetuki, on kansallinen ulkopolitiikkamme muotoutunut niin lujalle perustalle, että sen nauttima luottamus naapurimaissamme ja
laajemmaltikin koko maailmassa on ollut mahdollista.
Suomen eduskunnan kokoonpano heijastaa kansalaismielipidettä kaikissa
tärkeissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Vaikka ulkopolitiikan johtamistyö
onkin ensi sijassa tasavallan presidentin käsissä, on eduskunnan edustamalla
kansakunnan yhteisellä mielipiteellä oma suuri merkityksensä. Uskon vakaasti,
että se laaja yksituumaisuus, joka ulkopolitiikan kysymyksissä on näkynyt käytännön työssä yli puoluerajojen riippumatta siitäkin, mitkä puolueet kulloinkin
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ovat hallitukseen ja mitkä parlamentaariseen oppositioon lukeutuvia, on leimaa
antavana myös nyt työnsä aloittavan eduskunnan toiminnassa.
Vaikka oma maamme elää tällä hetkellä seesteisessä ja vakaassa kansainvälisessä asemassa, on maailmantilanne kuitenkin monilta osin syvää huolta aiheuttava. Asevarustelun jatkuva kiihtyminen ja laajeneminenkin sekä liennytykseen ja aseidenriisuntaan tähtäävien neuvottelujen karikkoisuus ovat uhkapilvenä myös Euroopan yllä.
Suomi on omalla kansainvälisellä toiminnallaan pyrkinyt vilpittömästi näiden uhkatekijöiden poistamiseen. Tätä työtä meidän tulee jatkaa myös alkaneella eduskuntakaudella. Uskon, että eduskunta voi parhaalla tavalla palvella rauhan ja yhteistyön päämääriä antamalla selkeän ja voimakkaan tukensa sille kuuluvin keinoin Teidän, Herra Presidentti, johdollanne harjoitettavalle työlle maamme aktiivisen ja rauhantahtoisen ja rauhaa edistävän ulkopolitiikan jatkamiseksi.
Uuden eduskunnan työn käynnistämisen kannalta on olennaisen tärkeätä, että
eduskunnan varsinainen työllistäjä, hallitus, saataisiin muodostetuksi mahdollisimman pian. Onhan edessämme lukuisa joukko lainsäädännöllisesti merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaisemista tältä eduskunnalta odotetaan. Tämänkin vuoksi työhön olisi päästävä käsiksi viivytyksittä.
Ottaen huomioon näiden ongelmien syvällisyyden ja laajuuden ja niiden ratkaisemattomuuden aikaa myöten syvälliset vaikutukset kansassa ja yhteiskunnassamme eduskunnan näkökulmasta olisi mitä arvokkainta päästä sellaiseen
hallitusratkaisuun, joka turvaa laajapohjaisen yhteistyön sekä lakien valmistelussa, niiden kokonaisuuden sommittelussa että eduskunnassa tapahtuvan säätämistyön yhteydessä.
Med tanke på inledandet av den nya riksdagens arbete är det synnerligen viktigt att riksdagens egentliga arbetsgivare, det vill säga regeringen, så snabbt som
möjligt kan bildas. Vi står ju inför många stora samhälleliga problem som denna riksdag väntas lösa genom lagstiftningsåtgärder. Också av denna anledning
borde vi utan dröjsmål kunna inleda vårt arbete.
Med tanke på hur djupgående och omfattande dessa problem är och den effekt de med tiden kommer att ha för vårt folk och i vårt samhälle, om de inte blir
lösta, vore det från riksdagens synvinkel oerhört värdefullt med ett sådant regeringsavgörande som tryggar samarbete på bred bas såväl vid beredningen av lagarna, utformningen av lagkomplex och lagstiftningsarbetet i riksdagen.
Päättyneellä eduskuntakaudella sekä vaalikeskusteluissa korostettiin yleisesti toimenpiteitä maan talouden tervehdyttämiseksi. Lainsäätäjien onkin syytä
pitää kirkkaina mielessään ne vankat riippuvuussuhteet, jotka kaikissa oloissa vallitsevat taloudellisten ja muiden yhteiskuntapoliittisten tekijöiden välillä. Tahdon viitata suomalaiseen sananlaskuun erään kotieläimen tappamisesta. Lehmän ylläpito vain äärimmäisen harvoin tapahtuu kotieläinrakkaudesta.
Sen hyvinvoinnista huolehtiminen tähtää sittenkin maidon mahdolliseksi tekemään mielihyvään.
Talouden ja taloudellisten seikkojen korostaminen tähtää niin ikään sen ja
vain sen avulla saavutettavissa olevien ylemmänasteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Taloutemme kunnostaminen ja sen kunnossa pitäminen antaa edelly- 419 -
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tykset hoitaa menestyksellisesti muita yhteiskuntapolitiikan osa-alueita. On kuitenkin muistettava, että näidenkin keskinäinen riippuvuus on vaikuttavasti molemminsuuntaista.
Uuden eduskunnan keskeisimpiä työkohteita yhdessä uuden hallituksen kanssa tulevat epäilemättä olemaan kansantalouden ja erityisesti julkisen talouden
kohentamiseen, työttömyyden poistamiseen ja kipeimmin tarvittavan sosiaalipoliittisen lainsäädännön edistämiseen pyrkivät toimet.
En voi tässä yhteydessä jättää mainitsematta myöskään sitä työtä, jota tulee
jatkuvasti tehdä kulttuuripolitiikan alueella. Vakaan käsitykseni mukaan ihmisen henkiseen kasvuun pyrkivä työ on mitä arvokkainta kaiken aineellisen hyvän korostamisen välttämättömyydestä huolimatta.
On ymmärrettävää, että edellä mainitut suuret haasteet ja korjausta kaipaavat
epäkohdat tulevat tuloksellisimmin hoidetuiksi silloin, kun toiminta pohjautuu
laajaan yhteistyöhön ja suureen yksimielisyyteen. Tämä lähtökohta olisi varsinkin nyt vaikeassa taloudellisessa tilanteessa entistä varteenotettavampi. Jotta tähän päästään, tarvitsemme kosolti tunnollisuutta ja maltillisuutta ja toinen toistemme mielipiteitten tarkkaavaista kuuntelemista.
Det är förståeligt att de ovan nämnda stora utmaningarna och missförhållandena blir bäst skötta genom omfattande samarbete och stor endräkt. Denna utgångspunkt bör i synnerhet i det nuvarande svåra ekonomiska läget beaktas mer
än tidigare. För att detta mål skall nås krävs det av oss stor omsorgsfullhet och
sans och att vi noga beaktar varandras åsikter.
Suuria muutoksia eduskunnan kokoonpanoon tuoneiden vaalien jälkeen on
syytä kiinnittää huomiota – niin kuin Tekin, Herra Presidentti, teitte – niihin
syihin, jotka ovat aikaansaaneet kansalaisten keskuudessa vallitsevaa tyytymättömyyttä eduskuntaa ja eduskuntatyötä kohtaan.
Moninaisia arveluja sen syistä on esitetty. Moninaisia ne varmasti ovatkin.
Eräs näkökulma näyttää kuitenkin jääneen vähemmälle. Siihen haluan tässä yhteydessä lainsäädäntötyön käynnistyessä viitata.
Sellainen kansalaiskäsitys tuntuu oikeutetulta, että hyvä eduskunta säätää
hyviä lakeja. Hyviä ovat ymmärtääkseni sellaiset lait, jotka edistävät kansan
suuren enemmistön käsityksen mukaista oikeudenmukaisuutta, poistavat kansan keskuudessa koettuja epäkohtia ja edistävät kansalaisten omatoimisten tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia siten, että säädetyt lait ja niiden pohjalla syntyneet asiaintilat tulevat myös legitiimeiksi, eivät jää ainoastaan legaaleiksi.
Hyvään lainsäädäntöön kansa on tyytyväinen. Sellainen eduskunta nauttii
myös kansan luottamusta ja arvonantoa, vaikka asia ei alkuunkaan näin yksinkertainen ja suoraviivainen olekaan. Ehkäpä kuitenkin on syytä tähänastista
enemmän tarkastella eduskunnan tuotosta, uuden lainsäädännön kokonaisuutta
ja sen vaikutuksia kansalaisten arkitodellisuuteen.
Den uppfattningen bland medborgarna att en bra riksdag stiftar goda lagar
förefaller vara berättigad. Goda lagar är enligt min uppfattning sådana lagar
som enligt en stor folkmajoritet främjar rättvisan, eliminerar sådant som upplevts som missförhållanden och främjar möjligheterna att uppnå medborgarnas
målsättningar, så att de stiftade lagarna och de sakförhållanden som uppkommer till följd av dem också blir legitima och inte enbart legala.
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Folket är tillfreds med en god lagstiftning. En sådan riksdag åtnjuter också
folkets förtroende och respekt. Fastän saken inte alls är så enkel och rätlinjig,
är det kanske ändå skäl att mera ingående än hittills skärskåda riksdagens arbetsresultat, hela den nya lagstiftningen och dess inverkningar på medborgarnas vardag.
Ulkoiset ja näennäisesti tärkeät seikat nousevat helposti havaittavina korostetun mielenkiinnon kohteeksi, ellemme kykene nostamaan havainnollisesti tarkasteltavaksi myös vallitsevien ongelmien substanssia, niiden todellista sisältöä.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för det Ni uttalat, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1984
presidentti Koivisto – puhemies Pystynen

Riksdagens öppnande den 3 februari 1984
president Koivisto – talman Pystynen

Herra puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Eduskunta kokoontuu valtiopäiville ajankohtana, jolloin kansainvälinen tilanne on vaikea.
Aseistuksen vähentämistä ja rajoittamista koskevat tärkeät neuvottelut ovat
katkenneet tai keskeytyneet. Ydinaseistuksen määrä Euroopassa on kasvamassa, ja ihmiset ovat entistä enemmän huolissaan tulevasta kehityksestä. Näiden
aseiden määrällinen ja laadullinen kehitys sekä uuden aseteknologian käyttöönotto varjostavat myös meidän turvallisuusnäkymiämme. Pohjolan alue on perinteisesti säilynyt vakaana ja rauhallisena. Työtä sen pitämiseksi ydinaseettomana
kaikissa olosuhteissa on edelleen jatkettava.
Kansainvälinen epäluottamus näkyy varustelun lisääntymisenä, ja varustelu
puolestaan kasvattaa epäluottamusta. Euroopan luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia ja aseidenriisuntaa käsittelevällä konferenssilla on nyt ajankohtainen ja vastuullinen tehtävä. Sen ensimmäisessä vaiheessa Tukholmassa pyritään
yhteisymmärrykseen uusista merkittävistä luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista. Ei voida odottaa, että sellaiset toimet johtaisivat itsestään myös
aseistuksen vähentämiseen, mutta ne voivat vähentää aseiden käytön todennäköisyyttä ja hyökkäyksen pelkoa. Ne voivat avata uuden tien varsinaisen aseidenriisunnan käsittelyyn konferenssin seuraavassa vaiheessa.
Suomen etujen mukaista on kaikin käytettävissä olevin keinoin ponnistella
oman maanosamme turvallisuuden lisäämiseksi. Tätä elintärkeiden etujemme
sanelemaa aktiivista ulkopolitiikkaa toteutamme myös Tukholmassa.
Riksdagen samlas vid en tidpunkt då det internationella läget är spänt.
De viktiga förhandlingarna om nedrustning och rustningsbegränsningar har
avbrutits eller avstannat. Kärnvapenarsenalen i Europa växer hela tiden och
människorna oroar sig allt mera för den kommande utvecklingen. Den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen i fråga om dessa vapen och införandet av ny
vapenteknologi kastar också sin hotande skugga över vår framtid. Norden är av
tradition ett stabilt och fredligt område. Strävandena att under alla förhållanden
hålla detta område fritt från kärnvapen bör alltjämt fortsättas.
Den internationella förtroendekrisen kommer till uttryck i ökad rustning,
som i sin tur ökar misstron. Konferensen om förtroendeskapande och säkerhetsfrämjande åtgärder samt nedrustning i Europa har nu en aktuell och ansvarsfull
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uppgift. Avsikten är att under dess första skede i Stockholm nå samförstånd om
nya, betydelsefulla åtgärder med ändamålet att öka förtroendet och säkerheten.
Det kan inte väntas att sådana åtgärder automatiskt leder till nedrustning. De
kan emellertid minska risken att någon griper till vapen och därmed också fruktan för anfall. De kan öppna en ny väg för behandlingen av frågan om egentlig
nedrustning under konferensens följande skede.
Det överensstämmer med Finlands intressen att med alla till buds stående
medel arbeta för att öka säkerheten i vår världsdel. Denna aktiva utrikespolitik,
som dikteras av våra livsviktiga intressen, för vi också i Stockholm.
Kotimaassa viime vuosina käydyssä keskustelussa on hallintokoneiston vallan väitetty kasvaneen lähinnä eduskunnan kustannuksella. Hallinnon tehtävät
ja voimavarat ovatkin laajentuneet ennen näkemättömällä tavalla. Tässä kehityksessä on nähty sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Hallintomme kykenee nykyisin palvelemaan kansalaisia ja suoriutumaan sille kuuluvista tehtävistä epäilemättä tuloksellisemmin kuin ennen. Toisaalta hallintokoneiston on pelätty muodostuvan liian kalliiksi ja virkavaltaiseksi sekä etääntyvän kansalaisten ongelmista.
Eduskunnan tehtävänä on lainsäädäntötyössään, tulo- ja menoarvion käsittelyssä sekä valtiontalouden tarkastuksessa ohjata ja valvoa hallinnon kehitystä. Kansanedustuslaitos myös luotettavimmin välittää hallitukselle kansalaisten
toivomuksia hallinnon palvelujen suhteen. Ylimpänä valtioelimenä eduskunnalla on viime kädessä vastuu hallinnon toiminnasta.
Hallinto on kansalaisten tarpeita varten ja virkamiehet kansaa varten. Tämä
on syytä pitää jatkuvasti mielessä, vaikka hallintomme virkavaltaisuus lieneekin itsenäisyytemme aikana lieventynyt. Virkamieskoulutusta ja virkatyötä tulee kansanvaltaisessa maassa leimata kansalaispalvelun henki.
Millaista on hyvä hallinto? Ensimmäinen virastovaltuutettu Urho Kekkonen
määritteli sen näin: Hallinto on järjestettävä niin, että se on ”metodisesti yksinkertainen, asiallisesti selvä, ajallisesti joutuisa, kustannusten puolesta halpa, vaikutuksiltaan tehokas ja sellainen, että se ottaa huomioon kokonaisuuden
edun”.
Hallinnon kehittämisen tulee olla määrätietoista ja jatkuvaa. Jokaisen virkamiehen on pyrittävä työssään parempaan. Erityisesti tämä koskee esimiehiä hallinnon kaikilla tasoilla. Näin voidaan huolehtia siitä, että hallintokoneisto pysyy omasta puolestaan kehityksen tasalla eikä muodostu tarpeellisten uudistusten jarruksi.
Viime vuosikymmenen taloudellisesti hyvinä aikoina hallintomme saattoi perustaa toimintansa voimavarojen jatkuvaan kasvuun. Nyt ainoa järkevä vaihtoehto on säästäminen, tuottavuuden kohottaminen ja määrän sijasta laatuun keskittyvä uudistuspolitiikka. Myös tekniikan kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia on järkevästi ja hallitusti käytettävä hallinnon palvelukyvyn parantamiseen.
Hallinnon aikaansaannosten määrä ja laatu riippuu ratkaisevasti virkamiesten ammattitaidosta. Julkisen hallinnon tulee huolehtia henkilöstönsä kehittämisestä. Virkamiesten työtehtävien, koulutuksen, palkkauksen sekä uralla etenemisen keskinäisiin suhteisiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Yhteiskunnallisen uudistamisen perustana on poliittinen tahto, joka viime
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kädessä saa ilmauksensa eduskunnan päätöksissä. Niiden toteutumisen perusedellytys on hyvin toimiva ja palvelukykyinen hallintokoneisto.
Ärade Riksdagsledamöter! Jag hälsar Er välkomna att fortsätta Ert ansvarsfulla arbete och förklarar härmed 1984 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat Kansanedustajat! Toivotan Teidät tervetulleiksi jatkamaan vastuullista työtänne ja julistan vuoden 1984 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pystynen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Nykyisessä kireässä kansainvälispoliittisessa tilanteessa rauhan edellytysten
edistäminen ja kehityksen kääntäminen uudelleen kohti liennytyksen ilmapiiriä sekä asevarustelukierteen katkaiseminen ovat ylitse muiden käyvä kansojen
yhteinen pyrkimys ja harras toive. Juuri nyt odotuksemme kohdistuvat erityisesti Tukholmaan, missä vast’ikään alkoi Euroopan luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia ja aseiden riisuntaa käsittelevä konferenssi. Myönteisyydellä on
todettava tämän uuden kosketuksen syntyminen eritoten suurvaltojen välillä.
Niin kuin Te, Herra Tasavallan Presidentti, totesitte, konferenssi voi seuraavassa vaiheessa avata tien varsinaisten aseidenriisuntakysymysten käsittelyyn.
Meidän maamme kannalta keskeinen Euroopan ja erityisesti lähialueittemme
turvallisuutta lisäävä pyrkimys on aloite Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen
luomiseksi. On luonnollista, että omalla aktiivisella panoksellamme me pyrimme vaikuttamaan erityisesti lähialueittemme turvallisuuden varmistamiseen.
I dagens spända internationella läge är det en from förhoppning att nationerna gemensamt skall kunna skapa förutsättningar för fred. Våra förväntningar är
framförallt inriktade på den konferens för säkerhet och nedrustning i Europa,
vilken som bäst är församlad i Stockholm.
I Finlands intresse ligger framförallt strävandena att skapa en kärnvapenfri
zon i Norden och att trygga säkerheten i de områden som ligger närmast oss.
Kansainvälinen tilanne vaikuttaa tietenkin Pohjolan turvallisuuteen ja siten
korostaa paitsi maamme suhteita läntisiin naapureihimme myös Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita. Suomen ja Neuvostoliiton suhteita käsiteltäessä on
usein todettu, että maittemme välinen luottamus ja ystävyys on spekulaatioiden ulottumattomissa. Yya-sopimuksen kestävyyttä Suomen ja Neuvostoliiton
välisten suhteiden perustana korostaa se, että sopimusta jatkettiin viime syksynä jo kolmannen kerran täysin muuttamattomana. Suhteittemme perussopimus
on osoittanut jatkuvan ajankohtaisuutensa, ei yksinomaan turvallisuuspoliittisena perusratkaisuna, vaan myös alati laajenevan taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön muodossa.
Herra Presidentti! Niin kuin tässä salissa viime syksynä yya-sopimuksen jatkamista koskevan asian yhteydessä käyty ulkopoliittinen keskustelu viimeksi
osoitti, eduskunnan yksimielinen ja vankka tuki on Teidän johtamanne ulkopoliittisen linjan takana. Kaikkia kansalaispiirejä edustavien puolueiden taholta käytetyt puheenvuorot osoittivat, että Suomen kansa on tässä asiassa yhtenäinen.
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Den internationella situationen påverkar också Nordens säkerhet och därmed
accentuerar den dels förhållandena till våra västra grannländer och dels relationerna mellan Finland och Sovjetunionen. Vsb-pakten, vars giltighet i höstas
åter förlängdes utan ändringar, spelar en avgörande roll som en stabil grund för
dessa relationer. I det sammanhanget var den utrikespolitiska debatt som fördes
i riksdagen igen ett belägg för att riksdagens enhälliga och osvikliga stöd utgör
en garanti för den utrikespolitiska kurs som Ni, Herr President, står i ledningen för.
Herra Tasavallan Presidentti! Te kiinnititte puheessanne huomiota hallinnon
tilaan, kehitykseen ja sille asetettaviin vaatimuksiin. Kun Teillä, Herra Presidentti, on hallitusmuotomme mukaan ylin toimeenpanovalta, Teidän sananne
hallinnon kehittämisen linjasta tulee olla jokaiselle hallintoyksikölle ja virkamiehelle noudatettavana ohjenuorana.
Myös eduskunnan kannalta on tärkeätä, että hallinto toimii hyvin. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Myös hallinnon käyttämä julkinen valta on osa tätä kansalle kuuluvaa valtiovaltaa. Kansanedustuslaitoksena eduskunnan piirissä
vallitsee näin ollen jatkuva mielenkiinto sitä kohtaan, että – niin kuin Te, Herra
Presidentti, sanoitte – hallinto on kansaa varten ja sen tulee palvella kansan tarpeita – ei päinvastoin.
Laeilla säädetään niistä asiaintiloista, jotka yhteiskunnassa halutaan saada
aikaan. Ne eivät toteudu itsestään. Siihen tarvitaan hallintoviranomaisten aktiivista toimeenpanoa, jotta ne tulisivat yhteiskunnalliseksi todellisuudeksi.
Hallinnon asema julkisen vallan järjestelmässä korostuu sen moniulotteisuuden vuoksi. Sille kuuluu tehtäviä lakien valmistelussa, eduskunta käyttää sitä
hyväkseen lakeja säätäessään, hallinnolla on laintulkintavaltaa, ja sillä on myös
tuomiovaltaa. Hallinnon kuormitusta näissä suhteissa kuvaa hyvin se, että esitettyjen laskelmien mukaan 1970-luvulla annettiin 10 700 uutta lakia, lainmuutosta, asetusta tai säädöskokoelmapäätöstä eli noin 1 070 vuodessa. Tämä sama
määrällinen linja on jatkunut myös tällä vuosikymmenellä. Keskimäärin siis jokaisena virkamiehen työpäivänä joka toinen tunti astui voimaan jokin uusi säädös.
Meillä on syytä olla erityisen iloisia siitä, että suomalainen hallinto on korkealuokkaista ja varsin hyvin toimivaa. Se kestää kirkkaasti vertailun minkä
muun maan hallintoon tahansa. Viime aikoina esiin tulleet julkisen vallan väärinkäytökset ovat – niin uskon – valtavalla hallinnon saralla suhteellisen pienen
osan peittävää rikkaruohoa, joka on pois kitkettävissä.
Vi kan med tillfredsställelse konstatera att vårt ﬁnländska förvaltningssystem är av hög klass och funktionerar synnerligen väl. Det står sig utomordentligt i jämförelse med vilket annat lands system som helst. Jag tror att de under
den senaste tiden aktuella fallen, som gällt missbruk av offentlig makt, närmast
varit relativt lättbekämpat ogräs på en begränsad del av det vidsträckta fält som
förvaltningen utgör.
Te, Herra Presidentti, kiinnititte huomiota henkilöstön kehittämiseen hallinnossa.
Hallintomme jättiläisorganisaatio saattaa olla monin paikoin hitaasti kehittyvänä jäänyt ajastaan jälkeen eikä oikein sovellu kaikissa kohdissaan nyky- 425 -
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ajan vaatimuksiin. Mutta huonokin organisaatio toimii vähintään tyydyttävästi, jos siinä työskentelevät ihmiset ovat hyviä, yhteistyökykyisiä, palveluhakuisia ja asiansa osaavia. Mutta jos henkilöstö on kelvotonta, hyväkään organisaatio ei kykene toimimaan.
On ilo saada yhtyä Teidän, Herra Presidentti, sanoihinne hallinnon ja sen
henkilöstön kehittämisen merkityksestä ja siinä sovellettavista perusteista.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för de ord som Ni riktat till oss, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om vår högaktning.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 7. päivänä 1985
presidentti Koivisto – puhemies Pystynen

Riksdagens öppnande den 7 februari 1985
president Koivisto – talman Pystynen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Valtiopäiviä nyt avattaessa kansainvälinen ilmapiiri on suotuisampi kuin vuosiin.
Kuukausi sitten Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain ulkoministerit pääsivät yhteisymmärrykseen ydin- ja avaruusaseneuvottelujen käynnistämisestä. Neuvottelujen aloittaminen yli vuoden tauon jälkeen uudelta ja entistä kattavammalta
pohjalta on rohkaisevaa. Nähtäväksi jää, missä tahdissa tuloksia alkaa syntyä.
Vaikka Pohjolan tilanne on säilynyt vakaana, meidän on tarkkaan seurattava
varustelukehityksen vaikutuksia omalla lähialueellamme. Meillä on syytä toivoa, että edessä olevat suurvaltaneuvottelut poistavat myös näitä huolenaiheita.
Suomen turvallisuus nojaa ensi sijassa hyviin suhteisiimme naapurimaihin.
Yya-sopimus sekä 40 rauhan vuoden myönteiset kokemukset ovat perusta,
jolle olemme voineet rakentaa luottamussuhteemme Neuvostoliiton kanssa. Tämä perusta on lujittunut viime vuosinakin, jolloin kansainväliset suhteet yleensä ovat olleet hyvin rasittuneet.
Äskeisen Ruotsin-vierailuni aikana saatoin todeta maittemme suhteiden ongelmattomuuden. Keskustelin pääministeri Palmen kanssa perusteellisesti Pohjolan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Olimme samaa mieltä siitä, että
Pohjolan ydinaseettomuus on turvattava ja että suurvaltojen neuvotteluissa olisi
poistettava risteilyohjusten myös Pohjolan kansoille aiheuttama uhka.
Viime aikoina yhä laajempi kansalaismielipide kaikissa Pohjoismaissa on
asettunut kannattamaan Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen perustamista.
Myös kansanedustajat ovat ryhtyneet aktiiviseen toimintaan tässä asiassa. Uskon, että tällä on myönteinen vaikutus mielipidekehitykseen myös Pohjolan ulkopuolella.
Tavatessani suurvaltojen johtajia kolmen virkavuoteni aikana olen kertonut,
miksi me pidämme välttämättömänä ydinaseettoman vyöhykkeen perustamista tänne ja miksi suurvaltojen myötävaikutus on olennaista hankkeen toteutumiselle.
När riksdagen denna gång öppnas är den internationella atmosfären gynnsammare än den har varit på många år.
För en månad sedan nådde Sovjetunionens och Förenta Staternas utrikesministrar samförstånd i frågan om inledandet av rymd- och kärnvapenförhand- 427 -
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lingarna. Det är uppmuntrande att förhandlingarna efter en paus på mer än ett år
inleds på en ny och bredare bas. Det återstår att se i vilken takt resultat nås.
Även om läget i Norden har förblivit stabilt, bör vi noggrant ge akt på hur utvecklingen i fråga om upprustningen påverkar vår egen närmaste omgivning. Vi
har orsak att hoppas att de förestående stormaktsförhandlingarna skall röja undan också dessa orsaker till bekymmer.
Finlands trygghet bygger framför allt på goda relationer till alla grannländer.
Vänskaps- och biståndspakten samt de positiva erfarenheterna av 40 fredliga
år bildar den grund på vilken vi har kunnat bygga våra förtroendefulla relationer till Sovjetunionen. Denna grund har stärkts under de senaste åren, då de internationella relationerna i allmänhet har varit mycket ansträngda.
Under mitt besök i Sverige nyligen kunde jag konstatera att relationerna mellan våra länder är problemfria. Jag diskuterade med statsminister Palme grundligt de faktorer som påverkar säkerheten i Norden. Vi var överens om att friheten från kärnvapen i Norden måste tryggas och att det hot som kryssningsrobotarna utgör också för de nordiska folken borde undanröjas genom stormaktsöverläggningar.
Under den senaste tiden har en allt bredare medborgerlig opinion i alla nordiska länder gett sitt stöd åt ett inrättande av en kärnvapenfri zon i Norden. Också
parlamentarikerna har vidtagit aktiva åtgärder i saken. Jag tror att detta har en
positiv verkan på opinionsbildningen också utanför Norden.
Vid de sammanträffanden jag haft med stormakternas ledare under mina tre
ämbetsår har jag berättat varför vi ﬁnner det nödvändigt att en kärnvapenfri zon
skapas här och varför stormakternas medverkan är viktig för att tanken skall
kunna förverkligas.
Maailman talouskehitystä viime vuosikymmenellä koetelleesta kriisistä me
selviydyimme varsin hyvin. Ennen elpymistä taloutemme joutui kuitenkin läpikäymään rankan kuurin. Sen jälkeen elinkeinoelämämme on onnistunut sopeutumaan maailmantalouden muutoksiin ja kovenevaan kansainväliseen kilpailuun.
Tuotantomme kasvuvauhti on pysynyt aina 70-luvun lopulta erittäin vakaana.
Tämä ei ole tapahtunut kansantalouden sen enempää sisäisen kuin ulkoisen tasapainon kustannuksella. Ulkomaankaupassa ei ole ollut pitkään aikaan aihetta
mihinkään merkittävämpään huoleen, ja hallitun kasvun olosuhteissa on inﬂaation torjunta onnistunut verrattain hyvin.
Päättynyt vuosi oli Suomelle monilla perusteilla arvioituna hyvä. Vientimme kasvoi ja ulkomaankaupan tasapaino vahvistui, tuotanto lisääntyi ja inﬂaatio hidastui.
Hyvään vientimenestykseen nähden kokonaistuotannon kasvu jäi kuitenkin
ennakoitua alhaisemmaksi eikä työttömyys alentunut toivotussa määrin. Työttömänä oli työvoimasta suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna eli noin
kuusi prosenttia.
Alkaneen vuoden näkymät eivät ole muissakaan suhteissa enää yhtä hyvät.
Huomattavana tekijänä viime vuoden verkkaiseen talouskasvuun näyttää olleen
investointitoiminnan laimeus. Olisi harkittava, missä määrin investointeja voi- 428 -
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taisiin tukea talouspoliittisin toimin, sillä matalaksi jäävä investointien taso heikentäisi talouden ja työllisyyden kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Menestyminen kansainvälisessä kaupassa edellyttää oman taloutemme hyvää hoitoa. Se taas ei ole mahdollista ilman laajaa, vastuuntuntoista yhteisymmärrystä talouspolitiikan peruskysymyksistä.
Viime aikoina on virinnyt keskustelua laajaan yhteisymmärrykseen perustuvan talouspolitiikan järkevyydestä. Mielekkäitä vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole
tuotu esiin. Toivottavaa olisi, että sanailu yhteisymmärryksen politiikan tarpeellisuudesta ja sisällöstä olisi käyty hyvissä ajoin ennen nykyisten tulopoliittisten
sopimusten päättymistä ensi vuoden helmikuussa.
Juuri päättyneillä vuoden 1984 valtiopäivillä eduskunta saattoi lopullisesti
hyväksyä tämän vuoden tulo- ja menoarvion vasta tammikuussa. Hallitusmuodon 69 §:ssä tällaiseen mahdollisuuteen onkin varauduttu, eikä sattumus ole viime vuosina ollut harvinainen. Viimeksi näin kävi vuoden 1983 valtiopäivillä.
Tämä tapahtuma kirvoitti omalta osaltaan keskustelua eduskunnan asemasta
ja arvovallasta, työ- ja toimintatavoista sekä vaikutusmahdollisuuksista. Tällainen keskustelu on arvokasta sinänsä, vaikka keskustelussa ei juuri uutta esitettykään. Kansalaisten käsitys eduskunnasta ja kansanedustajista vaikuttaa merkittävästi kansalaisten suhtautumiseen yhteisten asioiden hoitoon ja osallistumiseen siihen. Kansanvallan ja parlamentarismin toimivuus riippuu taas pitkälti kansalaisten aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Tästä tulisi kaikkien kantaa huolta.
Eduskunnan luottamuksen varassa toimivan hallituksen asiana on tulkita yhteiskunnan tarpeita ja vastata niihin muun ohella lainsäädäntöä valmistelemalla. Monet asiat kaipaavat korjaamista ja parantamista. Usein on tällöin kysymys
rajallisten voimavarojen tarkoituksen- ja oikeudenmukaiseksi koetusta käytöstä.
Tässä suhteessa vuotuinen tulo- ja menoarvio on mitä tärkein asiakirja.
Eduskunnan asema ja vaikutusmahdollisuudet on asianmukaisesti turvattu
perustuslaeissamme. Eduskunta voi itse niitä tarvittaessa muuttaa. Vuoden 1985
valtiopäivillä eduskunnalla onkin harvinainen mahdollisuus tähän tarkasteluun.
Eduskunnan käsiteltävänähän ovat viime valtiopäivillä annetut hallituksen esitykset eräiksi muutoksiksi hallitusmuotoon ja valtiopäiväjärjestykseen.
Hallitus on omalta osaltaan nämä esityksensä perusteellisesti valmistellut.
Uskon, että eduskunta perehtyy esityksiin huolella. Esitykset eivät ole mullistavia, mutta merkittäviä.
Valtiosäännön uudistamisesitysten lisäksi eduskunnalla tulee edessä olevina
kuukausina olemaan muitakin merkittäviä ja ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita käsiteltävänään. Hallituksen tarkoituksena on näillä valtiopäivillä antaa
eduskunnalle muun ohella pitkään valmisteltu esitys esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevaksi lainsäädännöksi, esitykset sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä esitykset ydinenergia-lainsäädännön, metsälainsäädännön ja rakennuslainsäädännön uudistamiseksi. Yhteistä näille kaikille lainsäädäntöhankkeille on se, että ne ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja
kiinnostavat suurta kansalaisten joukkoa. Tästä on ollut osoituksena niiden herättämä julkinen keskustelu.
Jag vågar förutspå att riksdagen får en livlig arbetsperiod och tillönskar er,
- 429 -

1985

ärade representanter för Finlands folk, framgång i ert arbete samt förklarar 1985
års lagtima riksdag öppnad.
Rohkenen ennustaa eduskunnalle vilkasta työrupeamaa sekä toivotan arvoisille Suomen kansan edustajille menestystä työssään ja julistan vuoden 1985
varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pystynen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Meille kaikille tuottaa suurta tyydytystä se, että Te, Herra Presidentti, esititte
varsin myönteisen arvion kansainvälispoliittisesta tilanteesta ja sen kehitysnäkymistä. Ei liene liioiteltua sanoa, että mikään ei voi nykyisessä ydinaseiden uhkan alla elävässä maailmassa olla tärkeämpää kuin rauhan, kansojen välisen ystävyyden ja yhteisymmärryksen, rauhanomaisen rinnakkaiselon, liennytyksen ja
aseidenriisunnan edistäminen.
Teidän, Herra Presidentti, johtamanne ulkopolitiikka on tuottanut edelleen
myönteisiä tuloksia kaikilla tahoilla. Myös eduskunta on käsittelemissään asioissa antanut sille yksimielisen tukensa.
Vi är alla ytterst tillfreds med att Ni, Herr President, lade fram en synnerligen
positiv bedömning av den internationella politiska situationen och framtidsutsikterna. Det är knappast en överdrift om man säger att ingenting i dagens kärnvapenhotade värld är viktigare än att främja freden, vänskapen och förståelsen
mellan folken, den fredliga samexistensen, avspänningen och nedrustningen.
Vår utrikespolitik som Ni, Herr President, står i ledningen för har alltfort lett
till positiva resultat på alla håll. Också riksdagen har gett den sitt enhälliga stöd
i olika sammanhang.
Suomen ja Neuvostoliiton erittäin hyvät suhteet kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän omaavan maan välillä kelpaavat esimerkiksi muulle maailmalle.
Näiden suhteiden vaalimisessa eduskunnalla on ollut oma keskeinen osuutensa.
Tämä on näkynyt muun ohessa yya-sopimuksen jatkamisen yksimielisessä hyväksymisessä ja jo 30 vuotta jatkuneessa kansanedustuslaitosten keskinäisessä
kanssakäymisessä. Ensi huhtikuun alussa toteutettava parlamenttivaltuuskuntamme vierailu Neuvostoliittoon vastavierailuna Neuvostoliiton korkeimman
neuvoston valtuuskunnan syksyllä 1983 Suomeen tekemälle vierailulle on osoitus näiden suhteiden edelleen lujittumisesta ja syvenemisestä.
Yhteisissä keskusteluissa on toistuvasti voitu todeta, että maittemme väliset
suhteet eivät ole kansainvälispoliittisten suhdanteiden vaihteluista riippuvaisia.
Suhteemme muihin Pohjoismaihin ovat niin ikään erinomaiset. Parlamenttiemme välinen jatkuva kanssakäyminen on saanut Pohjoismaiden neuvostossa
säännölliset ja hyvin toimivat puitteet.
Me kansanedustajat saatamme ilolla todeta myös sen, että Teidän, Herra Presidentti – edeltäjänne tavoin – ajama Pohjolan ydinaseeton vyöhyke on saanut
kannatusta Pohjolan parlamentaarikkojen keskuudessa. Meillä on tämän vuoksi
aihetta edetä myönteisin odotuksin siinä täälläkin tehdyssä aloitteessa, että vielä tämän vuoden aikana voitaisiin aikaansaada kattava parlamentaarikkokokous
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Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen edistämiseksi.
Tällainen saattaisi olla onnistunut Pohjolan kansojen yhteinen esiintyminen
juuri tänä vuonna, jolloin vietetään Etykin l0-vuotisjuhlaa täällä Helsingissä.
Harras toiveemme on, että tuo juhla voisi saada mahdollisimman laajapohjaisen
ja korkean tason osanoton ja puitteet.
Våra relationer till de övriga nordiska länderna är likaså utomordentliga. Det
fortgående umgänget mellan våra parlament är regelbundet och fungerar väl inom ramen för Nordiska rådet.
Vi riksdagsmän kan med glädje konstatera att en kärnvapenfri zon i Norden
som Ni, Herr President – i likhet med er föregångare – har arbetat för har vunnit
understöd bland parlamentariker i Norden. Vi har därför anledning till positiva
förväntningar i fråga om initiativet att ännu i år anordna en parlamentarikerkonferens på bred bas i syfte att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Norden.
Detta kunde vara en lyckad gemensam aktion från de nordiska folkens sida
just i år, då ESSK:s 10-årsjubileum celebreras här i Helsingfors. Vår innerliga
förhoppning är att detta jubileum skall kunna begås på en så bred bas och på en
så hög nivå som möjligt.
Kansainvälinen liennytys ja asevarustelun supistaminen ovat ihmiskunnan
olemassaolon ja turvallisuuden kannalta jo arvoja itsessään. Niissä onnistuminen merkitsee kuitenkin myös sitä, että sotilaalliset, ihmiskunnan vahingoittamiseen tarkoitetut voimavarat voitaisiin suunnata maailmassa vallitsevan hädän ja kurjuuden poistamiseen siellä, missä hyvinvointi ei vielä ole saavuttanut
kaikkien ihmisten jokapäiväistä elämää.
Meillä suomalaisilla on kaikki syyt olla tyytyväisiä oman hyvinvointimme
kehittymiseen. Tässäkin voimme yhtyä Teidän, Herra Presidentti, esittämiinne
näkemyksiin talouskehityksestämme. Mitä suotavinta olisi, että talouselämän ja
talouspolitiikan päättäjissä löytyisi aitoa halukkuutta etsiä ja soveltaa toimenpiteitä, jotka vauhdittaisivat kansantaloutemme investointitoimintaa ja sitä tietä
vilkastuttaisivat muutakin taloudellista toimeliaisuutta.
Yritystemme aseita kilpailla muiden maiden yrittäjien kanssa kansainvälisillä markkinoilla tylsyttää jossain määrin yhä kilpailijoitamme korkeampi inﬂaatioaste. Maltin ja keinojen löytäminen sen edelleen alentamiseksi tulee olla eräs
keskeisistä talouspoliittisista tavoitteistamme, niin kuin se on varsin onnistuneesti viime vuosina ollutkin.
Avautumassa olevat Kaukoidän markkinat, joilla kilpailu on parhaillaan
vauhdikasta ja kovaa, edellyttävät lisäksi yrityksiltämme nykyistä vahvempaa
luotonantokykyä sopimuskumppaneille. Noille markkinoille pyrkivien yritysten tukeminen tässä suhteessa olisi ymmärtääkseni viisasta ulkomaankauppapolitiikkaa.
Meillä on Suomessa omassa yhteiskunnassamme ollut ilo nauttia sellaisesta
tavasta hoitaa asioitamme, jota on alettu kutsua kansalliseksi konsensukseksi.
Kun tähän on viime kuukausina kohdistettu myös kritiikkiä ja asetettu sen jatkuvuus entisessä muodossaan kyseenalaiseksi, Te toivoitte, että asiaa koskeva
keskustelu saataisiin päätökseen riittävän hyvissä ajoin edessä olevan 12 kuukauden jakson aikana. Tähän toivomukseen on syytä yhtyä ja toivoa myös, että
tuo keskustelu voisi tuoda jotain myönteistä tuloksenaan. Suotavin sellainen tu- 431 -
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los olisi kenties se, että vallinnut konsensus voisi saada entistäkin laajapohjaisemman sovellutuksen tulevina vuosina. Toiseen suuntaan kulkeva ratkaisu ei
varmaankaan olisi oikea eikä kansallemme onnellinen vaihtoehto.
Laajapohjaista yhteisymmärrystä ja kansalaisten tyytyväisyyttä voi tietenkin
lisätä hyvä ja oikeamielinen lainsäädäntö, jossa on voitu sovittaa yhteen kansan
keskuudessa luonnollisesti vallitsevia eriäviä näkemyksiä yhteiskuntamme kehittämisen keskeisimmistä kysymyksistä.
Hyvältä lainsäädännöltä edellytetään, että se ratkaisee oikein kulloinkin esillä olevan yhteiskunnallisen ongelman ja luo asiaintilan, jonka kansalaiset voivat laajasti hyväksyä. Sen lisäksi siltä vaaditaan, että laki on selkeä ja että siinä
asuu oikeus ja kohtuus, joita lakiin jääneet virheet ja väärän tulkinnan mahdollisuudet eivät ole himmentämässä.
Olen vakuuttunut siitä, että kansanedustajat tulevat valiokunnissa ja tässä salissa perusteellisesti ja huolellisesti käsittelemään hallituksen näille valtiopäiville jo antamia ja Teidän, Herra Presidentti, nyt lupaamianne lakiesityksiä. Tätä ei tietenkään tule ymmärtää epäilyksi ja epäluottamukseksi hallituksen esityksiä kohtaan. Se on nähtävä luonnollisena kansanedustajan tehtävän edellyttämänä pyrkimyksenä tuoda kansan keskuudessa vallitsevia näkemyksiä ja vaatimuksiakin lainsäädäntötyöhön ja vaikuttaa siihen lopputulokseen, jonka eduskunta sitten hyväksyy.
Jag är övertygad om att riksdagsmännen både i utskotten och i denna sal ingående och omsorgsfullt kommer att sätta sig in i de propositioner som regeringen redan har avlåtit och de propositioner som Ni nu utlovat. Detta får givetvis inte uppfattas som kritik eller misstroende mot regeringens propositioner. Det bör
ses som en självfallen plikt för riksdagsmännen att i lagstiftningsarbetet beakta medborgarnas synpunkter och krav och påverka det slutresultat som riksdagen sedan godkänner.
Eduskunnan ja edustajien puolesta kiitän Teitä, Herra Presidentti, menestyksen toivotuksistanne.
På riksdagens och riksdagsmännens vägnar tackar jag Er, Herr President, för
Er välgångsönskan.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1986
presidentti Koivisto – puhemies Pystynen

Riksdagens öppnande den 5 februari 1986
president Koivisto – talman Pystynen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Eduskunta kokoontuu nyt aloittamaan kuluvan vaalikauden viimeisiä valtiopäiviä. Kokemus on osoittanut, että ne yleensä ovat lainsäädäntötyössä kiireisimmät ja tärkeimmät valtiopäivät. Niin näyttää olevan nytkin asianlaita. Eduskunnassa ovat jo sille annetut hallituksen esitykset valtiosäännön, virkamieslainsäädännön, ydinenergialainsäädännön, esitutkintaa ja pakkokeinoja rikosasioissa koskevan lainsäädännön sekä metsälainsäädännön uudistamisesta sekä tasaarvolainsäädäntöä koskeva esitys, jotka eduskunnan olisi ennätettävä käsitellä
näillä valtiopäivillä.
Lisäksi hallituksen tarkoituksena on antaa vielä näille valtiopäiville hallituksen esityksiä muun ohella alioikeuksien uudistamisesta, aluehallinnon ja kunnallisen itsehallinnon kehittämisestä, korkeakoululaitoksesta ja ammatillisesta
opetuksesta, esitykset työllisyyslaiksi, teletoiminnasta, vammaishuollosta, video-ohjelmien ennakkotarkastuksesta, koskien suojelusta sekä puoluerahoituksen julkisuutta ja valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi.
Näiden esitysten tavoitteena on yhteiskunnan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin kaikkien kansalaisten odotuksia ja toiveita yhteisten voimavarojemme sallimissa puitteissa, edistää kansanvaltaisuutta hallinnossa, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa sekä turvata yhteiskuntamme
omaehtoisen kehittämisen edellytyksiä uusien haasteiden edessä. Uskon eduskunnan käsittelevän esitykset huolella.
Viime viikkoina on ollut esillä kysymys loppiaisen ja helatorstain paikasta
kirkollisessa kalenterissa ja niiden merkityksestä maalliselle elämänmenolle.
Asiasta säädetään kirkkolaissa, jonka muuttaminen poikkeaa muusta lainsäädännöstä siten, että aloitteen voi tehdä vain kirkolliskokous. Ehdotuksen asiallista sisältöä ei sen jälkeen saa muuttaa. Lisäksi vain evankelis-luterilaiseen
kirkkoon kuuluvat kansanedustajat voivat eduskunnan täysistunnossa ja suuressa valiokunnassa ottaa osaa asian käsittelyyn.
Maallisesta lainsäädännöstä ja erilaisista sopimuksista johtuu, että loppiaisen
ja helatorstain palauttaminen niiden vanhoille paikoille vaikuttaa sekä evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien että siihen kuulumattomien työaikaan ja
eri aloilla lainsäädännöstä ja voimassa olevista sopimuksista riippuen erilaisella tavalla.
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Lain muutos oli vireillä usean vuoden ajan. Toivomansa lainmuutoksen voimaanastumisajankohdan suhteen kirkolliskokous oli varsin kohtuullinen: sen
ehdotuksen mukaan lain tulisi astua voimaan tämän vuosisadan aikana sekä
lain hyväksymisen ja voimaantulon väliin tulisi varata riittävän pitkä aika.
Hallitus katsoi esityksessään olevan tärkeätä, että lain hyväksymisen ja voimaantulon väliin jäisi riittävän pitkä aika, ja ehdotti näistä syistä, että laki tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 1987 alusta. Hallituksen ainoa kannanotto asiasta oli siten se, että laki ei tule voimaan ennen vuotta 1987. Jotta asia tulisi kaikille täysin selväksi, hallituksen kanta ei muuttunut tässä suhteessa missään asian käsittelyvaiheessa.
Ehkä hallituksen kantaa kuvaa vielä se, että opetusministeriö esitti lakiesitykseen sellaista päivämäärää, joka olisi tarkoittanut sitä, että laki tulee voimaan
1980-luvulla. Mutta hallitus torjui ajatuksen ja pyyhki pois sen numeron, joka
olisi tarkoittanut sitä, että laki tulee voimaan 1980-luvulla.
Eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan enemmistön mielipiteen mukaan laki
olisi tullut saattaa voimaan vuoden 1987 alusta. Enemmistö olisi jättänyt huomioon ottamatta kirkolliskokouksen esityksen riittävästä ylimenokaudesta.
Tämän aamun lehdistä havaitsin Teidän, Herra Puhemies, todenneen, että
eduskunta hyväksyessään valiokuntamietintöön perustuvan lain ei hyväksy sellaisenaan perusteluja muulta kuin niiltä osin, kuin ne otetaan eduskunnan vastaukseen. Se oli merkittävä havainto. Olisitte vain saanut tehdä sen hiukan aikaisemmin.
Kun arvioin eduskunnan toimia tässä vaiheessa, minun on tietysti syytä valita sanani suurella huolella, koska ei ole tietoa, miten eduskunta kestää sen toiminnan kriittisen tarkastelun.
Lain sisältöön eduskunta ei ole saanut puuttua, mutta eduskunnalla on sen
sijaan ollut tilaisuus ottaa kantaa lakiesityksen voimaanastumisajankohtaan.
Eduskunnalla oli valittavissaan kolme vaihtoehtoa.
Ensiksi: koettaa ottaa huomioon niitä näkökohtia, joita laki- ja talousvaliokunnalle esitettiin, ja valita voimaanastumisajankohta niin, että paras mahdollinen etujen ja haittojen tasapaino toteutuisi. Tähän mahdollisuuteen eduskunta ei
tarttunut. Ehkä syynä oli se, että eduskunta käsitteli asian rutiininomaisesti, kuten eduskunnan ensimmäinen varapuhemies on lausunut.
Toiseksi: eduskunta olisi voinut lyödä kiinni aikaisemman mahdollisen ajankohdan eli vuoden 1987 alun. Tämä ei tullut eduskunnan kannaksi, mistä on
syytä lausua eduskunnalle tunnustus.
On kovin epätavanmukaista, että tässä puheessa poiketaan etukäteen jaetusta
tekstistä, mutta niin minun nyt kuitenkin on pitänyt tehdä.
Olisi ilmeisesti syytä, että esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunta
selvittäisi, onko asianmukaista, että eduskunta jättää hyväksymänsä lain voimaantulosäännöksen avoimeksi varsinkin silloin, kun – niin kuin tässä tapauksessa – se on ainoa asia, jonka suhteen eduskunnalla on harkintavaltaa.
Tietysti voidaan kysyä, miksi yleensä jätetään päivämääriä auki. Eihän hallitus suorita sellaista jälkikäteistarkastelua, jota tämä edellyttäisi, ja uutta punnintaa. Eduskunta, sen valiokuntahan asiaan parhaiten perehtyy. Kun minä siirsin
tämän asian vahvistamista saadakseni vähän selvitystä, jo sitä tulkittiin edus- 434 -
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kunnan vastaiseksi toimeksi. Niin automaattisena pidetään hallituksen suorittamaa päivämäärän lisäämistä.
Lakihan pitää vahvistaa kolmen kuukauden sisällä, jotta se ei raukeaisi, ja tavallisesti vahvistaminen tapahtuu noin kuukauden sisällä. Ilmeisesti on niin, että päivämäärä usein jätetään auki varotoimenpiteenä eduskunnan omaa määrävähemmistöä silmällä pitäen. Mutta tässä tapauksessahan ei voinut olla olemassa mitään äänivaltaista määrävähemmistöä, joka olisi voinut tehdä jotakin, jolloin tietysti minä kysyin, oliko se sitten tehty tasavallan presidenttiä silmällä pitäen jätetty avoimeksi, että jos laki olisi lyöty kiinni ja sitä ei olisi vahvistettu,
niin mahdollisesti se olisi rauennut sen takia, että oli pantu liian aikainen päivämäärä.
Eduskunta valitsi sen sijaan kolmannen vaihtoehdon – kirkolliskokouksen
alunperin esittämän – ja jätti asian hallituksen harkintaan puitteissa, joita voi
tosiaan pitää väljinä.
Tällaisella menettelyllä on omat hyvät puolensa, mutta jos eduskunta työntää
luotansa valtaa ja vastuuta, niin se ei oikein edistä valtiollisen järjestelmämme
kehittämistä parlamentaariseen suuntaan.
Minun täytyy myös omalta osaltani todeta, että niin suuri vallankäyttö, mihin
olen nyt kirkkolain osalta ollut pakotettu, käy ajan mittaan voimille.
Under de senaste veckorna har det varit fråga om trettondagens och Kristi
himmelsfärdsdags placering i den kyrkliga kalendern och om dessa dagars betydelse för den ickekyrkliga livsföringen. Stadganden om saken ingår i kyrkolagen. Förfarandet vid ändring av kyrkolagen avviker från det övriga lagstiftningsmönstret såtillvida att initiativ härtill kan tas endast av kyrkomötet.
Förslagets sakinnehåll får därefter inte ändras. Dessutom får bara sådana riksdagsmän som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan ta del i ärendets behandling vid riksdagens plenum och i stora utskottet.
Den ickekyrkliga lagstiftningen och olika avtal medför att ett återställande av
trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag till deras gamla platser påverkar arbetstiden både för dem som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och för dem
som inte hör dit. Verkningarna blir olikartade inom olika branscher beroende på
lagstiftningen och gällande avtal.
Lagändringen var aktuell i ﬂera års tid. I fråga om den önskade tidpunkten för
när lagändringen borde träda i kraft var kyrkomötet mycket moderat. Enligt dess
förslag borde lagen träda i kraft under detta sekel och en tillräckligt lång tid reserverades från det att lagen antages till att den träder i kraft.
Regeringen ansåg i sin proposition att lagen borde träda i kraft tidigast vid ingången av år 1987.
I riksdagens lag- och ekonomiutskott var majoriteten av den åsikten att lagen
borde träda i kraft vid ingången av år 1987.
I min bedömning av riksdagens åtgärder i denna sak är det skäl för mig att
välja mina ord omsorgsfullt, eftersom man inte vet hur riksdagen tål en kritisk
granskning av sin verksamhet.
I lagens innehåll har riksdagen ju inte fått ingripa, men riksdagen hade i varje
fall tillfälle att ta ställning till tidpunkten för när den föreslagna lagen skall träda i kraft. Riksdagen kunde välja mellan tre alternativ.
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För det första: försöka beakta de synpunkter som här framfördes från lagoch ekonomiutskottet och välja tidpunkten för ikraftträdandet så att bästa möjliga balans mellan fördelar och nackdelar kunde nås. Denna möjlighet utnyttjade riksdagen inte. Kanske orsaken var den att riksdagen behandlade saken rutinmässigt såsom riksdagens första vicetalman har sagt.
För det andra: riksdagen kunde ha slagit fast tidigast möjliga tidpunkt, dvs.
ingången av år 1987. Detta blev icke riksdagens ståndpunkt, för vilket den bör
ges erkännande.
Riksdagen valde däremot det tredje alternativet, det som kyrkomötet ursprungligen föreslog, och överlät saken åt regeringen inom en ram som verkligen kan betraktas som vid. Ett sådant förfarande har sina goda sidor, men om
riksdagen skjuter ifrån sig makt och ansvar främjar det nog inte utvecklandet av
vårt politiska system i parlamentarisk riktning.
Jag måste också för egen del framhålla att en så stor maktutövning som jag nu
tvingats till för kyrkolagens vidkommande blir betungande med tiden.
Vuosi sitten totesin tältä paikalta, että taloutemme hyvä hoito ei ole mahdollista ilman laajaa, vastuuntuntoista yhteisymmärrystä talouspolitiikan peruskysymyksistä. Sen jälkeen kulunut vuosi sujuikin esimerkillisen hyvin. Työmarkkinaosapuolet päättävät lähiaikoina jatkosta, ja hallitus ryhtyy kohta valmistelemaan seuraavaa tulo- ja menoarvioesitystään. Yhteisenä tavoitteena tulisi olla
inﬂaation pitäminen alhaisella tasolla ja työllisyyden turvaaminen odotettavissa
olevan taloudellisen taantuman aikana.
Taloudellisen ja henkisen hyvinvointimme ylläpitäminen ja parantaminen
vaatii uusien ratkaisujen etsimistä, yrittämistä ja arkista työtä niin eduskunnalta
ja hallitukselta kuin kaikilta muiltakin, joiden toiminta ja päätökset vaikuttavat
aineellisen ja henkisen pääomamme karttumiseen ja käyttöön. Liian usein ongelmiin haetaan ratkaisua valtion varojen lisäkäytöstä.
Tuntuvasti paisuneenkin valtion menotalouden puitteissa rahaa on kuitenkin
aivan liian vähän, samalla kun rahan keräys valtiolle käy yhä vaikeammaksi.
Kansainvälisissä suhteissa on edessämme tärkeä ja mielenkiintoinen aika.
Kansat kohdistavat oikeutetut odotuksensa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain johtajien seuraavaan huipputapaamiseen, joka suunnitelmien mukaan aiotaan järjestää alkaneen vuoden aikana.
Toiveikkuuta on viime viikkoina lisännyt pääsihteeri Gorbatshovin esittämä
laaja aseidenriisuntaohjelma, joka on saanut maailmalla, myös Yhdysvalloissa, varsin myönteisen vastaanoton. Suomen kannalta tällainen aloitteellisuus on
enemmän kuin tervetullutta. Me toivomme, että kehitys kääntyisi lopullisesti
aseiden rajoituksen ja vähennysten tielle.
Genevessä jatkuville amerikkalais-neuvostoliittolaisille neuvotteluille on
syytä toivottaa menestystä, niin vaikeata kuin onkin päästä sopimukseen strategisten ja avaruusaseiden rajoittamisesta ennen tulevaa huippukokousta.
Tärkeätä kuitenkin olisi, että edistystä tapahtuisi aseidenrajoituksen kaikilla rintamilla.
Tukholman konferenssilla on runsas puoli vuotta aikaa päästä yksimielisyyteen uusista luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista Euroopassa. Ilmeistä on, että Wienissä käytävillä neuvotteluilla Keski-Euroopan asevoimien supis- 436 -
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tuksista olisi hyvät edellytykset johtaa ensimmäisiin tuloksiin jo lähitulevaisuudessa. Euroopan turvallisuutta olisi omiaan lisäämään myös väliaikainen sopimus keskimatkan ydinaseistuksen rajoittamisesta, johon Gorbatshov ja Reagan
viittasivat Geneven tapaamisensa päätösasiakirjassa.
Suomi toimii vastakin kilpavarustelun rajoittamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi kaikissa meille luontevissa yhteyksissä, ennen kaikkea tietysti ETYKprosessin eri vaiheissa. Tähän meillä on nähdäkseni kokoomme nähden poikkeuksellisen hyvät edellytykset, mikäli olemme valmiit huolehtimaan siitä, että
kansainvälinen asemamme säilyy yhtä vakaana kuin se nykyisinkin on.
Ärade riksdagsledamöter! Jag tillönskar er framgång i ert viktiga arbete och
förklarar 1986 års riksdag öppnad.
Arvoisat kansanedustajat! Toivotan teille menestystä tärkeässä työssänne ja
julistan vuoden 1986 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Pystynen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Niin kuin sanoitte, nyt avaamanne vaalikauden viimeiset valtiopäivät tulevat
olemaan todella työntäyteiset. Takeena siitä ovat eduskunnassa jo olevat viitisenkymmentä hallituksen esitystä ja Teidän juuri antamanne ilmoitus lukuisista
uusista esityksistä, joukossa laaja-alaisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja sellaisina poliittisesti työläitä.
Såsom Ni konstaterade kommer valperiodens sista riksdag, som Ni nyss öppnade, att vara verkligt arbetsfylld. De cirka femtio propositioner, som redan
ﬁnns i riksdagen, och de många nya propositioner som Ni just utlovade, bland
dem ﬂera omfattande, samhälleligt betydelsefulla och politiskt arbetsdryga, borgar för detta.
Mitä ilmeisintä on, että vaalien läheisyys tuo omat tunnetut lisänsä erityisesti budjetin käsittelyyn ensi syksynä sekä muuhunkin työskentelyyn kuten parlamentaaristen tehokeinojenkin käyttöön niin opposition kuin hallitusryhmienkin toimesta.
Tämän vuoksi toistan sen eduskunnasta usein aikaisemminkin esitetyn toivomuksen, että hallituksen esityksiä eduskunnalle annettaessa aina otettaisiin
huomioon eduskunnan tarvitsema aika huolellisen ja perusteellisen käsittelyn
tekemiseksi mahdolliseksi.
Eduskunnalle annettavien esitysten tavoitteet, jotka mainitsitte, ovat epäilyksittä sellaisia, joihin uskon kaikissa ryhmissä voitavan yhtyä. Kansanvaltaisuus
hallinnossa, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja oikeusturva sekä yhteiskunnan omaehtoisen kehittämisen turvaaminen uusien haasteiden edessä ovat
sen laatuisia, että niitä voidaan pitää eräinä yhteiskunnan kehittämisen kulmakivinä.
Såsom Ni nämnde går propositionerna otvivelaktigt ut på sådant som jag tror
att alla grupper kan omfatta, nämligen demokrati i förvaltningen, samhällelig
rättvisa och rättssäkerhet samt utvecklande av samhället på dess egna villkor,
när vi står inför nya utmaningar. Dessa mål är av sådan art att de kan anses ut- 437 -
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göra hörnstenar vid utvecklandet av samhället.
Mainitsemistanne tärkeistä lakiesityksistä haluan viitata vain yhteen, puoluerahoituksen julkisuutta ja valvontaa koskevaan lainsäädäntöön. Puolueiden
vapaa toiminta on demokratiamme toteutumisen ja toimivuuden perusedellytys. On mitä tärkeintä, että tämä arvokas ja varoja vaativa toiminta rahoitetaan
hyväksyttävin keinoin ja selkein pelisäännöin. Lisätty julkisuus on eräs keino
tämän varmistamiseksi. Julkisuuttakin tärkeämpää on kuitenkin saada viranomaisvalvonta niin aukottomaksi, että väärinkäytösten mahdollisuudet kyetään
poistamaan. Monitahoisuudessaan tämä asia on ilmeisesti kuitenkin yksi vaikeimmista siitä huolimatta, että itse tämän perusarvon kaikki tunnustavat.
Herra Presidentti! Te annoitte eduskunnalle varsin seikkaperäistä kuvausta
niin sanottua arkipyhien siirtoa koskevan kirkkolain muutoksen voimaan tuloratkaisuunne liittyvistä seikoista. Asiassa syntynyt monitahoinen ja moniväritteinen julkinen keskustelu ja kansanedustajien keskuudessa tehdyn mielipidetiedustelun tulokset lienevät olleet osaltaan antamassa aihetta tähän.
Sallinette, Herra Presidentti, minun kaikella kunnioituksella todeta, että epäilyksenne eduskunnan herkistymisestä kritiikille saattaa olla aiheellinen. Edustajien keskuudessa on käynyt yhä harvinaisemmaksi sellainen poliitikko – tuskin heitä on yhtään – jolla on niin paksu nahka, että hän ei tarvitse selkärankaa
lainkaan. Siten on ymmärrettävää, että kritiikki tunkeutuu helposti syvälle haavoittuvaan ihmismieleen varsinkin, jos se koetaan aiheetta saaduksi.
Edustajien keskuudessa esiintyviä kysymysmerkkejä tekee kenties ymmärrettäviksi se, että voimaantulopäivän jättäminen avoimeksi, määrättäväksi vasta
lakia vahvistettaessa on yleisin ja lähes säännönmukainen menettely. Tämä on
osoittautunut käyttökelpoiseksi ja joustavaksi erityisesti silloin, kun eduskunta
ilmaisee muulla tavalla olevansa yhtä mieltä hallituksen kanssa sen esitykseen
sisältyvän lakiehdotuksen voimaantulon ajankohdasta.
Lakiesitys oli eduskunnassa noin seitsemän kuukautta. Sinä aikana hallitus
olisi voinut saattaa eduskunnan tietoon mahdollisesti muuttuneen käsityksensä voimaantuloajankohdasta. Hallitus olisi myös voinut vetää esityksensä pois
vaikkapa vielä kolmannen käsittelyn aikana, jolloin eduskunnan kanta oli jo tiedossa. Kun kumpaakaan näistä ei tapahtunut, on ymmärrettävää, että eduskunnassa luotettiin hallituksen kannan pysyvyyteen.
Tapahtuma on herättänyt tervettä keskustelua siihen liittyvistä kysymyksistä,
ja sellaisena sen vaikutukset ovat – niin uskon – monella tavalla hyödyllisiä. Ehkäpä on aiheellista, että eduskunnan perustuslakivaliokunta – niin kuin tekin,
Herra Presidentti totesitte – selvittää periaatteellisemmin asian valtiosääntöoikeudellista tulkintaa kaikessa rauhassa jossakin sopivassa yhteydessä samalla,
kun muualla selvitetään itse tämän erikoistapauksen substanssiin liittyvien kehittämistarpeiden mahdollisuuksia, kuten kirkon ja valtion suhdetta ja arkipyhien ja työelämän välistä ongelmatiikkaa.
Vaikka olenkin sitä mieltä, että tähän asti vallinnut lainsäädäntömenettely
voimaantulopäivän määräämisessä ei kaipaisi yhteisymmärrykseen ja joustavuuteen perustuvana vastedeskään muuttamista, uskon eduskunnan olevan valmis kunnioittamaan Teidän, Herra Presidentti, esittämäänne toivomusta lainsäädäntöratkaisujen saattamisesta tältä osin täsmällisemmiksi eduskunnassa tapahtuvassa käsittelyssä.
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Taakkanne keventämiseksi huomio on ehkä kuitenkin eduskuntaa enemmän
kiinnitettävä hallituksen sisäiseen tehtävien ja vastuun jakoon sen toimiessa Teidän apunanne lainsäädännön ja sisäpolitiikan ilmiöiden kokonaisvaltaisemman
yhteensopivuuden paimentajana.
Uskon, Herra Presidentti, että kysymyksessä on meille kaikille tarpeellinen
ekskursio, joka on omiaan saattamaan eduskunnan ja hallituksen entistä parempiin kosketuksiin keskenään sekä johtamaan ministereiden kiinteämpään osallistumiseen lakien käsittelyyn eduskunnassa ja toimivaan informaatiovaihtoon
välillämme ja myös hallituksen sisällä yhä paremman lainsäädännön aikaansaamiseksi.
Uskon kaikkien vastuuntuntoisten tahojen yhtyvän näkemykseenne, Herra
Tasavallan Presidentti, kun korostitte talouspoliittisina tavoitteina inﬂaation pitämistä alhaisella tasolla sekä työllisyyden turvaamista edessä olevan taantuman aikana.
Valitettavasti joudutaan kuitenkin avoimesti myöntämään, että tavoitteiden
saavuttamiseksi tarpeellisten keinojen käytöstä ei olekaan yhtä helppo päästä
yhteisymmärrykseen. Tämä on havaittu parhaillaan ajankohtaisen tulopoliittisen keskustelun yhteydessä.
Jag tror att alla ansvarskännande kretsar omfattar Er uppfattning, Herr
Republikens President, när Ni betonar att en låg inﬂation samt tryggad sysselsättning under den förestående recessionen utgör ekonomiskpolitiska mål.
Vi är dock tyvärr tvungna att öppet medge att det inte är lika lätt att uppnå
samförstånd om metoderna för att nå dessa mål. Detta har kunnat konstateras i
samband med den aktuella inkomstpolitiska debatten.
Meillä on ilmeisiä vaikeuksia sopeutua hidastuneen inﬂaation edellyttämään
kaventuneeseen liikkumavaraan.
On myös vaivatonta yhtyä näkemykseenne siitä, ettei tämän hetken ongelmiin
pidä hakea ratkaisua valtion varojen lisäkäytöstä. Olemme onnistuneet suhteellisen hyvin pitämään valtion menotalouden kasvun kurissa, eikä tästä linjasta ole aihetta poiketa. Valtion velan lisääminen ei ole terve ratkaisu, eikä verotulojen kasvattaminenkaan ole helppoa varsinkaan, kun hitaampi inﬂaatio tekee myös verojen tuottokertymän kasvun aikaisempaa hitaammaksi. Meidän
on myös valtiontalouden hoidossa sopeuduttava muuttuneeseen toimintaympäristöön.
Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan puolesta haluan suurella arvostuksella tervehtiä sitä tulevaisuuteen uskovaa näkemystänne, jonka toitte esiin käsitellessänne kansainvälispoliittisia kysymyksiä. Erityisesti johtavien suurvaltojen keskinäisissä suhteissa on viime kuukausina vallinnut odottavan myönteinen ilmapiiri, joka suurelta osin on tulosta Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtajien viime marraskuussa pidetystä huippukokouksesta. Pääsihteeri Mihail Gorbatshovin tämän vuoden alussa esittämät Neuvostoliiton uudet aseidenriisuntaehdotukset ja niiden myös Yhdysvalloissa saama periaatteellisesti myönteinen
vastaanotto lisäävät toiveita todellisen aseidenriisunnan aloittamisesta.
Eduskunta on eri yhteyksissä antanut johdollanne, Herra Presidentti, harjoitettavalle maamme Paasikiven–Kekkosen -linjan mukaiselle ulkopolitiikalle voimallisen tukensa. Tämä pyrkimyksemme on viime aikoina erityisesti kohdistu- 439 -
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nut hankkeeseen luoda Pohjolasta ydinaseeton vyöhyke. Viime vuoden lopulla
pidettiin Kööpenhaminassa asiaa käsitellyt pohjoismaisten parlamentaarikkojen
ensimmäinen tapaaminen. Eduskunta antaa varmasti myös tulevaisuudessa laajapohjaisen kannatuksensa sellaiselle toiminnalle, jonka tuloksena vyöhykehanke ja rakentava pohjoismainen turvallisuuspoliittinen keskustelu edistyvät.
Herr President! Riksdagen har i olika sammanhang gett den av Er ledda utrikespolitiken, som bygger på Paasikivi–Kekkonen -linjen, sitt fulla stöd. Denna
vår strävan har under den senaste tiden speciellt varit inriktad på att skapa en
kärnvapenfri zon i Norden. I slutet av fjolåret anordnades i Köpenhamn det första mötet för nordiska parlamentariker över detta tema. Också i framtiden kommer riksdagen förvisso att ge ett omfattande stöd åt sådan verksamhet som resulterar i att zonprojektet och en konstruktiv säkerhetspolitisk debatt i Norden
främjas.
Uskon eduskunnan yhtyvän myös siihen näkemykseenne, että myös pienillä
valtioilla, kuten Suomella, on mahdollisuus vaikuttaa suotuisasti kansainvälisten suhteiden kehitykseen. Tämä ajattelu vallitsi selkeänä myös kaikissa niissä
neljässä maassa, joiden edustajien kanssa parlamenttivaltuuskunnalla oli äskeisen vierailunsa aikana tilaisuus keskustella. Laajan kansalaismielipiteen tukea
nauttiva puolueettomuuspolitiikkamme tarjoaa tälle työlle parhaat mahdolliset
edellytykset myös tulevaisuudessa. Erityinen velvollisuutemme onkin kantaa
huolta omista turvallisuuseduistamme ja lähialueidemme rauhantilan vahvistumisesta. Tämän tehtävän menestyksellinen hoitaminen antaa lisääntyviä mahdollisuuksia kantaa myös maailmanlaajuista vastuutamme ihmisten elinolosuhteiden kaikinpuoliseksi parantamiseksi ja rauhan edistämiseksi maailmassa.
Eduskunnan ja edustajien puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
menestyksen toivotuksistanne.
På riksdagens och riksdagsmännens vägnar tackar jag Er, Herr Republikens
President, för Era välgångsönskningar.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 3. päivänä 1987
presidentti Koivisto – puhemies Suominen

Riksdagens öppnande den 3 april 1987
president Koivisto – talman Suominen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä runsaat kolme viikkoa sitten totesin sen
eduskunnan voineen työskennellä suotuisten ulkoisten olosuhteiden vallitessa.
Vaaleissa valittu uusi eduskunta voi aloittaa työnsä samoissa merkeissä.
Kansainvälispoliittinen tilanne on paranemassa, neuvottelut ovat käynnissä
monella tasolla. Nyt neuvotellaan ydinaseistuksen supistamisesta eikä vain rajoittamisesta, kuten ennen.
Varustautuminen on kasvavassa määrässä törmännyt taloudellisten voimavarojen riittämättömyyteen, mikä on omalta osaltaan lisännyt kiinnostusta neuvotteluratkaisuihin.
Taloudellinen kasvu on maailmalla jatkunut tasolla, jota on pidetty riittämättömänä monien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, ennen kaikkea työvoiman täystyöllistämiseen.
Raaka-aineita ja energiaa on ollut runsaasti ja halvalla tarjolla. Senkin takia
on luonto rasittunut ja ihmisen aiheuttamien luonnonkatastroﬁen vaara lisääntynyt. Tämä on kohdistanut entistä enemmän huomiota ympäristönsuojelun välttämättömyyteen.
Jo kauan on ollut puhetta siitä, että määrällisen kasvun rinnalle ja sitä korvaamaan pitäisi tulla ihmisten elämän laadullisen paranemisen.
Taloudellisten voimavarojen käytössä on ollut selvästi havaittavissa painopisteen siirtyminen määrästä laatuun. Tuoko se mukanaan elämän laadun paranemista, on eri asia, mutta uskoakseni se edesauttaa sitä.
Yhden talouspolitiikan tavoitteen toteuttamisessa teollisuusmaat ovat olleet
varsin menestyksekkäitä, nimittäin inﬂaation hillitsemisessä.
Siitä huolimatta ovat kansainväliset rahamarkkinat levottomuuden tilassa:
suuret tasapainottomuudet maitten välisessä kaupassa ovat vallalla, suuria ylija alijäämiä kasautuu edelleen ja ne voivat tuoda mukanaan pahempiakin häiriöitä kansainväliseen talouteen ja maksuliikkeeseen.
Oman maamme osalta oli talouspolitiikkamme viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen vaikeiden ongelmien edessä, mutta nyt elämme jo yhdeksättä
vuotta, joiden kuluessa ei ole ollut tarvetta mihinkään rajuihin toimenpiteisiin.
Näin on näiltä näkymiltä edelleenkin asian laita.
Taloudellinen tilanteemme on herkkä ja helposti haavoittuva. Olemme yhä
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riippuvaisempia maailmantaloudesta ja kansainvälisen kaupan pelisääntöjen kehityksestä. Kauppamme Neuvostoliiton kanssa on meille tärkeämpää, kuin mitä
idänkaupan osuus kokonaiskauppavaihdostamme sinänsä merkitsisi.
Suomessa on suurella mielenkiinnolla seurattu sitä syvällistä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitysprosessia, joka on käynnistynyt naapurimaassamme Neuvostoliitossa. Me toivotamme näille neuvostokansan hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääville toimenpiteille menestystä. Samalla me uskomme niiden antavan uusia mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle erityisesti taloudellisella alalla. Ottaen huomioon Suomen ja Neuvostoliiton keskinäisesti edullisen
yhteistyön perinteet, olen vakuuttunut, että näitä uudistuksia tullaan hyödyntämään myös meidän taloudellisessa kanssakäymisessämme. Me tulemme omalta
puoleltamme toimimaan tämän hyväksi.
Ulkomaankauppamme on kokonaisuutena ottaen kehittynyt hyvin ja sen seurauksena maksuvirrat ovat paisuneet sellaisiksi, ettei valuuttavarantomme voi
kestää mitään suurempaa kielteiseen suuntaan tapahtuvaa maksurytmin muutosta, vaan kotimainen raha joudutaan panemaan niukaksi ja kalliiksi, jos taloutemme vakavuuden edellytykset halutaan turvata.
Eroanomuksensa perinteiseen tapaan kohta jättävä hallitus on hoitanut tehtäviään kiitettävällä tarmolla. Hallituksen muodostaneet puolueet ovat uudessakin eduskunnassa enemmistönä, joten kansan tuomio ei ole hallitusrintamaa
kohdannut.
Neljä vuotta sitten vaaleihin käytiin tunnelmissa, jotka olivat istuville kansanedustajille vaikeita. Puhuttiin politiikan vastaisesta ilmapiiristä. Vaalit johtivat suureen vaihtuvuuteen eduskunnan kokoonpanossa.
Tänä keväänä vaalit käytiin toisenlaisen ilmapiirin vallitessa, mutta nytkin
vaihtuvuus on ollut suurta, jopa suurempaa kuin neljä vuotta sitten. Tämä herättää monia kysymyksiä, joihin ilmeisesti on monia vastauksia.
Regeringspartierna gick sinsemellan mycket splittrade till val, vilket inte på
något sätt är exceptionellt inom ﬁnländsk politisk praxis.
Denna gång förefaller det dock som om de faktorer som tidigare förenat de
nuvarande regeringspartierna hade mist sin dragningskraft, och som om denna
utveckling t.o.m. fortgått med ökad styrka efter valet.
Uppenbarligen har det uppstått ett läge, där ﬂera regeringspartier har mera
gemensamt med något av oppositionspartierna än med de övriga regeringspartierna. Det förefaller som om den nuvarande regeringsbasen från många partiers
synpunkt sett vore ett föga önskvärt alternativ.
Under dessa förhållanden gör partierna klokt i att noga överväga de goda och de
dåliga sidorna hos olika alternativ och sedan fatta sina beslut. Återverkningarna
av dessa beslut kan komma att sträcka sig långt in i framtiden.
Det är bra för en regering att ha ett brett stöd i riksdagen, men ju bredare bas
regeringskoalitionen har desto mindre återstår det för riksdagen att debattera
om. Om mer än två tredjedelar av riksdagen står bakom regeringen medför också det problem, som jag för min del ställdes inför när jag ledde en fempartiregering i slutet av sextiotalet.
Om en kvaliﬁcerad majoritet eftersträvas, borde man veta vartill den behövs
och varför man inte vill förhandla med oppositionen i riksdagen, såsom man i
allmänhet gjort.
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Hallituspuolueet kävivät vaaleihin varsin eriseuraisina, mikä ei suomalaisessa poliittisessa käytännössä ole mitenkään poikkeuksellista.
Tällä kerralla näyttää kuitenkin siltä, että nykyisiä hallituspuolueita yhdistäneet tekijät ovat menettäneet vetovoimaansa ja että tämä kehitys on jopa voimistuneena jatkunut vaalien jälkeen.
Ilmeisesti on tultu tilanteeseen, jossa useallakin hallituspuolueella on enemmän yhteistä jonkin oppositiopuolueen kuin toisen hallituspuolueen kanssa.
Näyttää siltä, että nykyinen hallituspohja on useankin puolueen näkökannalta
katsoen hyvin vähän haluttu vaihtoehto.
Näissä oloissa puolueet tekevät viisaasti, jos tarkoin harkitsevat erilaisten
vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia ja tekevät sitten ratkaisunsa, jonka seuraukset heijastuvat ehkä pitkällekin tulevaisuuteen.
Hallitukselle laaja tuki eduskunnassa on hyvä asia, mutta mitä laajempi hallitusrintama on, sitä vähäisempi osuus jää eduskunnalle asioista keskusteltaessa.
Jos hallituksen takana on yli kaksi kolmasosaa eduskunnasta, se tuo mukanaan
myös pulmia, joihin omalta osaltani tutustuin johtaessani viiden puolueen hallitusta kuusikymmentäluvun lopussa.
Jos tavoitellaan määräenemmistöä, tulisi tulla tieto siitä, mihin sitä tarvitaan
ja miksi ei haluttaisi käydä neuvotteluja eduskunnassa opposition kanssa, kuten
yleensä on pitänyt tehdä.
Valtiosääntöä ei ole haluttu sanottavasti muuttaa, ei määräenemmistösäännösten keventämisen suuntaan eikä eduskunnan ja hallituksen aseman vahvistamisen suuntaan suhteessa tasavallan presidentin valtaoikeuksiin.
Ilmeisesti Suomenkin kansa haluaa kokea samanaikaisesti sekä turvallisuutta että epävarmuuden aiheuttamaa jännitystä.
Valtiollisessa toiminnassa pitää pääpainon tietysti olla yhteisten asioiden vakaalla ja tempoilemattomalla hoidolla, mutta vaihtelua ja väriäkin välillä kaivataan, kunhan perusasiat hoidetaan eikä mitään yhteisesti arvokkaana pidettävää
tarpeettomasti vaaranneta.
Ärade riksdagsledamöter! Jag hälsar den nya riksdagen välkommen att börja
sitt arbete och utöva den makt som folket har anförtrott den och förklarar 1987
års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat kansanedustajat! Toivotan uuden eduskunnan tervetulleeksi aloittamaan työtään ja käyttämään kansan sille uskomaa valtaa ja julistan vuoden 1987
varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Suominen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Eduskuntavaalien jälkeen valtiopäivätyöskentelyn käynnistyminen on tavanomaista suuremman yleisen mielenkiinnon kohteena. Uuden eduskunnan valintaa edeltänyt vaalitaistelu oli kuitenkin pääosiltaan maltillinen ja asiallinen. Se
pureutui edessä oleviin ongelmiin, mutta sen kuluessa myös yleisesti tunnustettiin yhteiskunnallisten olojemme ja taloudellisen tilanteen myönteiset puolet.
Eduskunnalle esitykset antava uusi poliittinen hallitus on vielä muodostamat- 443 -
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ta. Parlamentaarisen työskentelyn kannalta on toivottava, että neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi sujuvat kitkatta sekä keskinäistä luottamusta ja yhteistyöhalua osoittaen. Vaalitulos ei murentanut mahdollisuuksia laajaan
yhteistyöhön. Siksi työmme aloituksella on tänä keväisenä päivänä olemassa
myönteinen perussävy ja voimme katsoa optimistisesti tulevaisuuteen ja tarttua toimeen.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne totesitte, eri tahoilla on
ilmennyt mielenkiintoa tarkastella hallituskysymystä yli tämänhetkisten hallitusoppositiorajojen. Nostitte myös pohdinnan kohteeksi hallituspohjan laajuuden siitä näkökulmasta, mikä merkitys lainsäädäntötyölle on sellaisella hallituskoalitiolla, joka tukeutuu eduskunnan 2/3:n määräenemmistöön.
Mietittäessä lainsäädännössä sellaisia muutoshankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi verotuksen laajaan uudistamiseen on määräenemmistökysymyksellä
suuri merkitys. Siksi puolueiden on syytä huolellisesti miettiä myös hallituspohjan laajuutta koskevia tavoitteitaan, kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti sanoitte.
Såsom Ni, Herr Republikens President, konstaterar i Ert tal har man på olika
håll visat intresse för att granska regeringsfrågan i ett annat perspektiv än utgående från den nuvarande gränsdragningen mellan regeringspartier och oppositionspartier. Ni tog också upp frågan om regeringsbasens bredd utgående från
vilken betydelse en regeringskoalition, som stöder sig på en två tredjedels majoritet i riksdagen, har för lagstiftningsarbetet.
Frågan om kvaliﬁcerad majoritet är av stor betydelse med tanke på sådana
lagstiftningsprojekt som till exempel ansluter sig till en omfattande skattereform. Partierna har därför, såsom Ni, Herr Republikens President, framhöll, skäl
att noga överväga sina mål när det gäller regeringsbasens bredd.
Vaaleja edeltävänä aikana olivat sosiaali- ja asumisturvan parantaminen ja
erityisesti lapsiperheisiin kohdistuvat toimenpiteet voimakkaasti esillä. On toivottavaa, että eduskunta voi vakavasti tarttua niihin toimiin, joista pitkälti yhdensuuntaisesti ennen vaaleja puhuttiin. Uskon, että arvoisilla naiskansanedustajilla on merkittävä panos tässä työssä. Heidän toimiaan varmasti innostaa se,
että kansalaisten naisedustajille antamassa valtakirjassa on nyt entistä enemmän äänivoimaa.
Edelliseltä eduskunnalta on jäänyt perinnöksi eräitä lakiesityksiä yli vaalien.
Niistä tärkeimmät koskevat valtiosääntöä, jota ehdotetaan muutettavaksi mm.
tasavallan presidentin vaalitavan sekä taloudellisten sääntely- ja valvontalakien säätämisjärjestyksen osalta. Merkittäviä esityksiä ovat myös ydinenergialaki ja huoneenvuokralaki, vain eräitä mainitakseni. Ottamatta kantaa edellä mainittujen lakien sisältöön on syytä kuitenkin toivoa lepäämässä olevien lakien ripeää käsittelyä.
Erityisenä huolenaiheena yhteiskunnassamme on edelleenkin korkeana jatkuva työttömyys. Työllisyyden hoidossa pitäisi kyetä ottamaan huomioon monia tekijöitä, joista tuotantoelämän rakenteelliset muutokset ovat selvästi nousseet keskeisimpään asemaan. Näiden muutosten hallitseminen, työllisyyden ja
työttömyyden alueellinen tasapainottomuus sekä työvoima- ja koulutuspolitiikkamme yhteensovittaminen ovat ongelmia, jotka tulevat väistämättä myös eduskunnan ratkottaviksi.
- 444 -

1987

Herr Republikens President! Det är med glädje jag på riksdagens vägnar
framför min stora tillfredsställelse med att utrikespolitiken under Er ledning
har varit framgångsrik och förstärkt vårt lands stabila internationella ställning.
Vårt lands relationer till Sovjetunionen och de nordiska länderna har fortfarande utvecklats i en positiv riktning och blivit allt mångsidigare. Projektet med en
kärnvapenfri zon i Norden bidrar till att bevara ett stabilt säkerhetspolitiskt läge i vårt hörn av världen. I och med att en samnordisk tjänstemannaarbetsgrupp
nyligen inrättats har projektet avancerat. Också de nordiska parlamentarikerna
har på ett framträdande sätt deltagit i diskussionen om projektets främjande.
Herra Tasavallan Presidentti! Eduskunnan puolesta minulla on ilo lausua suuri tyytyväisyys siitä, että Teidän johdollanne harjoitettu ulkopolitiikka on ollut
tuloksellista ja maamme vakaata kansainvälistä asemaa vahvistavaa. Maamme
suhteet Neuvostoliittoon ja Pohjoismaihin ovat edelleen kehittyneet myönteisesti ja monipuolistuneet. Vakaan turvallisuuspoliittisen tilanteen säilyttämistä lähiympäristössämme edistää tavoite Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä.
Hanke on vastikään tapahtuneen yhteispohjoismaisen virkamiestyöryhmän perustamisen myötä edennyt. Myös Pohjoismaiden parlamentaarikot ovat ottaneet
näkyvästi osaa keskusteluihin hankkeen edistämiseksi.
Taloutemme on kehittynyt suotuisasti, joskin monet uudet haasteet ovat lähitulevaisuudessa edessämme. Eduskunta on omalta osaltaan valmis antamaan
täyden tukensa toimenpiteissä, joita tarvitaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tasapainottamiseksi ja Neuvostoliitosta tapahtuvan tuonnin lisäämiseksi. Tiedostamme myös aktiivisen toiminnan tärkeyden sen välttämiseksi, että Suomen talousedut eivät tulevaisuudessa vaarannu yhdentyvässä Länsi-Euroopassa.
Voin vakuuttaa Teille, Herra Tasavallan Presidentti, että työssänne maamme
ulkopolitiikan johtajana ja pyrkimyksissänne maamme poliittisten, taloudellisten ja kulttuurisuhteitten kehittämiseksi Teillä on eduskunnan jakamaton tuki.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för det Ni yttrade, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och betygelse av vördnad.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.

- 445 -

1988

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 1988
presidentti Koivisto – puhemies Ahde

Riksdagens öppnande den 5 februari 1988
president Koivisto – talman Ahde

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Kansainvälisessä politiikassa vuosi on aloitettu suurin odotuksin.
Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain lainsäädäntöelimissä on aloitettu Washingtonissa allekirjoitetun keskimatkan ohjussopimuksen käsittely tavoitteena sopimuksen pikainen ratiﬁointi. Samaan aikaan Genevessä jatketaan tiiviitä neuvotteluja strategisen aseistuksen supistuksista ja avaruusaseista. Edistyminen näissä neuvotteluissa takaisi menestyksellisen huippukokouksen, tällä kertaa Moskovassa.
ETYK:n seurantakokouksessa Wienissä odotetaan myös vuoden alkupuoliskolla tuloksia, jotka johtaisivat Tukholman konferenssin jatkoon ja tavanomaisten asevoimien supistusneuvotteluihin Euroopassa sekä ETYK:n seurannan
edistymiseen Helsingin päätösasiakirjan muillakin osa-alueilla.
Tilanne Pohjolassa ja sen lähialueilla on säilynyt vakaana. Pohjolan olemassaolevan ydinaseettomuuden vahvistaminen on edelleenkin ulkopolitiikkamme
keskeinen tavoite. Ydinaseettoman vyöhykkeen edellytyksiä tutkivan yhteispohjoismaisen työryhmän työ edistyy hyvin.
Suomen suhteet ovat kehittyneet myönteisesti niin naapurimaihin kuin muihinkin valtioihin. Suomen ja Neuvostoliiton välisen yya-sopimuksen solmimisesta tulee tasan kahden kuukauden kuluttua kuluneeksi 40 vuotta. Merkkipäivää on tarkoitus juhlia sen arvon mukaisella tavalla.
Kuluvana vuonna vietetään suomalaisen Amerikan-siirtolaisuuden 350-vuotisjuhlaa, minkä kunniaksi Yhdysvaltain kongressi ja presidentti ovat julistaneet
alkaneen vuoden erityiseksi ystävyyden vuodeksi Suomen kanssa. Tämä antaa maallemme paljon myönteistä julkisuutta ja poikkeuksellisia mahdollisuuksia tehostaa vientiponnistelujamme Yhdysvaltain tärkeillä ja vaativilla markkinoilla.
I hemlandet har nyss hållits intressanta val. Medborgarna har med berömvärd
aktivitet deltagit både i det direkta presidentvalet och i elektorsvalet. Det valsätt
som användes har i någon mån vållat förvirring.
Regeringen har för avsikt att till riksdagen avlåta propositioner med förslag
om att sättet att välja president ändras till ett direkt folkval i två omgångar samt
om justering av republikens presidents maktbefogenheter och begränsning av
möjligheten att välja om republikens president.
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Det måste redan av principiella skäl anses att den ordinarie ordningen för stiftande av grundlag bör iakttas när propositionerna behandlas. Propositionerna
borde därför preliminärt godkännas under den innevarande valperioden och
slutgiltigt efter 1991 års riksdagsval för att de grundlagsändringar som antas på
grundval av propositionerna skall kunna träda i kraft före nästa presidentval.
Det har ansetts att ett direkt folkval stärker presidentens ställning i förhållande till riksdagen. Enligt regeringsformen tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av dess till riksdag församlade representation. Riksdagen bör
vara det centralaste organet för utövning av politisk makt i Finland. En ändring
av sättet att välja president så att valet blir ett folkval borde därför länkas samman med en begränsning av presidentens befogenheter samt en inskräkning av
möjligheten att omvälja presidenten så att detta kan ske bara en gång.
Kotimaassa on juuri käyty mielenkiintoiset vaalit. Kansalaisten osanotto sekä presidentin välittömään vaaliin että valitsijamiesvaaleihin on ollut kiitettävän
vilkasta. Käytetty vaalitapa on jossain määrin aiheuttanut hämminkiä.
Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle esitykset tasavallan presidentin vaalitavan muuttamisesta suoraksi kaksivaiheiseksi kansanvaaliksi sekä
tasavallan presidentin valtaoikeuksien tarkistamisesta ja uudelleenvalinnan rajoittamisesta.
On jo periaatteellisista syistä katsottava, että esitysten käsittelyssä tulee seurata perustuslain varsinaista säätämisjärjestystä. Esitykset olisi siten alustavasti hyväksyttävä tällä vaalikaudella ja lopullisesti vuoden 1991 eduskuntavaalien
jälkeen, jotta esitysten perusteella hyväksyttävät perustuslain muutokset voitaisiin saattaa voimaan ennen seuraavia presidentinvaaleja.
On katsottu, että suora kansanvaali vahvistaisi presidentin asemaa suhteessa eduskuntaan. Hallitusmuodon mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle,
jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunnan tulee olla poliittisen vallankäytön keskeisin elin Suomessa. Tämänkin vuoksi presidentin vaalitavan muuttamiseen tulisi liittää presidentin valtaoikeuksien rajoittaminen sekä
presidentin uudelleenvalinnan rajoittaminen yhteen kertaan.
Normaali ilmiö näyttää niin meillä kuin muuallakin olevan, että verotus tulee yhä monimutkaisemmaksi. Kuitenkin ajoittain onnistutaan verotusta joskus
myös yksinkertaistamaan.
Viime vuosina tapahtunut kehitys on heikentänyt verotuksen oikeudenmukaisuutta ja kansantalouden voimavarojen käytön tehokkuutta. Palkansaajien
keskuudessa vallitsee kasvava tyytymättömyys lisätulosta menevän veronlisäyksen – marginaaliveron – ankaruuteen. Hallituksen tarkoituksena on toteuttaa
kokonaisverouudistus oikeudenmukaisemman ja yksinkertaisemman verotuksen aikaansaamiseksi.
Teollisen tuotannon ja palvelutoiminnan rakenteet ja edellytykset ovat nopeasti muuttumassa. On tarpeellista, että työpaikoilla päästään aitoon yhteistoimintaan. Lakeja säätämällä tai työmarkkinajärjestöjen sopimuksin voidaan tällaiseen yhteistoimintaan pääsyä edesauttaa, muttei taata.
Lainsäädännöllä ja työmarkkinajärjestöjen välisin sopimuksin pitäisi rakentaa puitteet, joissa yritykset ja niiden henkilöstö voisivat yhdessä etsiä parhaat
keinot ja kehittää valmiuksia aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistoimintaan.
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Hallitus on ohjelmassaan ilmoittanut harjoittavansa aluepolitiikkaa, joka
mahdollistaa maan tasapuolisen kehittymisen ja jonka tavoitteena on turvata
kansalaisille työtä, asunto ja peruspalvelut maan kaikissa osissa. Valtakunnan
edun mukaista on, että koko maa on asuttua ja aktiivisessa käytössä. Aluepolitiikan lähtökohdista ei pitäisi löytyä aineksia periaatteelliselle vastakkainasettelulle. Yhteisymmärrys tavoitteista ei kuitenkaan merkitse, että keinojen löytäminen niiden toteuttamiseen olisi helppoa. Muuttuvassa maailmassa tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia keinoja. On kehitettävä uusia aluepoliittisia toimenpiteitä: vahvistettava palvelutuotannon alueellista perusrakennetta kehittämällä koulutusta, osaamista ja tietotaitoa sekä tuettava enemmän tuotantorakenteen uusiutumista ja yritysten kehittämistoimintaa. Yhteiskunnan toimenpiteet
luovat kuitenkin vain edellytykset. Onnistuminen vaatii väestön omaa kiinnostusta ja aktiivisuutta kotiseutunsa kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä valmiutta uusien asioitten ja asenteiden omaksumiseen.
Uudenvuodenpuheessani totesin, että meille edullisten suhdanteiden aika lähestyy loppuaan. Lähikuukausien taloudellisia näkymiä voidaan silti pitää melko suotuisina. Vakaata kehitystä uhkaavia paineita on kuitenkin kasautunut.
Kansainvälisten suhdanteiden heikkeneminen tämän vuoden kuluessa näyttää
todennäköiseltä.
Työmarkkinaratkaisut ovat lähivuosien taloudellisen kehityksen kannalta hyvin tärkeitä. Valmistauduttaessa neuvottelujen ratkaisuvaiheisiin on syytä todeta, että viime vuosina suomalaiset ovat osoittaneet kansainvälisessäkin vertailussa poikkeuksellista harkitsevaisuutta ja kykyä sopia, millä on ollut myönteiset vaikutukset taloutemme kehitykseen.
Vi har inte någon politisk kris i landet. Vi har en funktionsduglig regering,
som i normal ordning kan förse arbetsmarknadsorganisationerna med de utredningar de behöver. Det är organisationernas sak att komma överens. Hoppas de
också gör det.
Jag tillönskar Er, ärade representanter för Finlands folk, framgång i Ert arbete
för landets och folkets bästa och förklarar 1988 års lagtima riksdag öppnad.
Maassa ei ole poliittista kriisiä. On toimintakelpoinen hallitus, joka voi normaalissa järjestyksessä antaa työmarkkinajärjestöille niiden kaipaamia selvityksiä. Sopiminen on järjestöistä kiinni. Toivottavasti sopivat.
Toivotan arvoisille Suomen kansan edustajille menestystä työssä maan ja kansan parhaaksi sekä julistan vuoden 1988 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Ahde lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Käsittelitte puheessanne niitä monia toimia, joiden kautta turvallisuutta voitaisiin maailmassa lisätä ja oman maamme asemaa kansainvälispoliittisesti edelleen vakauttaa. Yhteinen toiveemme, on että suurvallat kykenisivät edelleen jatkamaan sillä tiellä, jolle ne viime joulukuun huippukokouksessa suuntasivat.
Suomen ja Neuvostoliiton välinen yya-sopimus, jonka solmimisen 40-vuotisjuhlaa kohta vietetään, on käytännössä osoittanut, miten suurvalta ja sen pieni
naapurivaltio ovat sopimuksen pohjalta kyenneet luomaan ainutlaatuisen monipuolisen kanssakäymisen.
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Meidän kannaltamme valtiojohtomme pyrkimykset Pohjolan ydinaseettoman
vyöhykkeen aikaansaamiseen ovat edelleen keskeinen tekijä turvallisuuspolitiikassamme. Olen vakuuttunut siitä, että pohjoismaisten parlamenttien jäsenten
panos tulee tämän hankkeen edistäjänä lisääntymään.
Panimme tyytyväisinä merkille sen puheeseenne sisältyneen maininnan, että USA:n kongressi on julistanut vuoden 1988 erityiseksi ystävyyden vuodeksi
Suomen kanssa Amerikkaa rakentamaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten työn kunnioittamiseksi.
Te esititte, Herra Tasavallan Presidentti, näkemyksenne tasavallan presidentin vaalitavasta, valtaoikeuksista ja toimikausista. Te olette johdonmukaisesti ja
toistuvasti esittänyt kantanne tähän asiakokonaisuuteen. Sen vuoksi ja kun kansalaisten enemmistö toivoo suoraan kansanvaaliin siirtymistä presidentin valinnassa, hallituksen olisi ohjelmansa mukaisesti ja viipymättä ryhdyttävä toimiin
suoran kaksivaiheisen kansanvaalin toteuttamiseksi.
Jos eduskunta ja tasavallan presidentti tulevaisuudessa saavat molemmat valtuutuksensa suoraan kansalta, on eduskunnan ja presidentin keskinäisiä toimivaltuuksia luonnollisesti tarkistettava. Tarkistuksen suunnasta ei voi olla epäselvyyttä: sen on johdettava siihen, että eduskunta keskeisemmin, kuin nyt kenties asian laita on, on poliittisen vallankäytön keskus. Tämä on Teidänkin tavoitteenne, Herra Tasavallan Presidentti, ja uskon, että eduskunta on suurella arvonannolla huomioinut asennoitumisestanne ilmenevän aidon pyrkimyksen syventää suomalaista kansanvaltaamme. Tarkistustyö on luonnollisesti tehtävä suurella huolella ja pitäen mielessä, että järjestelmäämme edelleen jää mahdollisuus
lukkiutuneen sisäpoliittisen tilanteen ratkaisemiseen silloin, kun eduskunta on
selkeästi menettänyt voiman poliittisen tahtonsa ylläpitämiseen.
Herra Tasavallan Presidentti! Te viittasitte hallituksen parhaillaan valmistelemaan kokonaisverouudistukseen oikeudenmukaisemman ja yksinkertaisemman
verotuksen aikaansaamiseksi.
Oikeudenmukaisuuden ja kansantalouden voimavarojen käytön tehokkuuden
on oltava eduskunnankin tavoitteena, kun esitykset eduskunnan käsiteltäviksi annetaan. Toivon, että me edustajat muistamme tämän lähtökohdan käsittelyn aikana. Monien käytyjen keskustelujen ja ehkä uhkakuvienkin saattelemana on lisäksi tähdennettävä, että uudistusta ei saa toteuttaa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien kustannuksella, vaan nimenomaan heidän
edukseen. Verouudistus, jonka tarpeellisuudesta olemme kaikki yhtä mieltä, ei
onnistu, jos sorrumme tarpeettomaan poliittiseen näpertelyyn.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, viittasitte myös toiseen tärkeään eduskunnan käsiteltäväksi tulevaan uudistukseen eli työelämää koskeviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin, jotka jo valmisteluvaiheessa ovat eräillä tahoilla herättäneet liiankin paljon kohua.
Työmarkkinajärjestöt, työntekijä- ja työnantajapuoli, ovat meillä perinteellisesti neuvottelemalla yleensä päässeet sopimuksiin, silloin kun kyseessä ovat
olleet varsinaiset työehtosopimusneuvottelut. Mutta kuten Te, Herra Tasavallan
Presidentti, sanoitte, teollisen tuotannon ja palvelutoiminnan rakenteet ja edellytykset ovat nopeasti muuttumassa, joten aitoon yhteistoimintaan pääsy palvelee koko kansakunnan yhteistä etua, ja lainsäädännöllä sitä voidaan edesauttaa,
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vaikkei, niin kuin totesitte, taata. Työelämän lainsäädännön uudistaminen ei
näin ollen suuntaudu kumpaakaan osapuolta vastaan, vaan luo paremmat puitteet yhteistyön kehittämiselle ja maamme kehityksen turvaamiselle.
Tasapuolisen kehityksen alueellinen turvaaminen vaatii sekin nopeita uudistustoimia, koska vanhat, jo vuosia ja eräät vuosikymmeniä käytössä olleet menetelmät eivät tähän rakennemuutoksen aikaan sovi. Uusia, ennakkoluulottomia
ratkaisuja on pakko etsiä, jotta voisimme pysäyttää alueellisen kehityksen nykyisen vinosuuntauksen.
Herra Tasavallan Presidentti! Nämä puheessanne mainitsemanne tulevat,
mittavat uudistukset työllistävät eduskunnan täysitehoisesti, ja niiden rinnalle
tulevat lukuisat muut, sanoisinko tavanomaisemmat, esitykset. Laajakantoiset
uudistukset vaativat eduskunnalta harkintaa ja tietenkin huolellista perehtymistä asioihin. Tämän vaalikauden toisten valtiopäivien luulisi antavan kaikki edellytykset uudistusten maltilliselle käsittelylle ja läpiviennille. Vaalikauden lopulla valitettavasti poliittisilla intohimoilla on taipumus liikaakin korostua.
Herra Tasavallan Presidentti! Maamme taloudellinen kehitys on viime vuosina ollut nopeaa, joskaan emme valitettavasti ole päässeet lähellekään täystyöllisyyttä. Uudenvuodenpuheessanne viittasitte tuleviin, taloudellista tasaista kehitystä uhkaaviin varjopilviin. Niihin eduskunnan on suhtauduttava täydellä vakavuudella. Eduskunnan on omalta osaltaan uudistusten yhteydessä luotava entistä paremmat ja tasapuolisemmat edellytykset myös nykyistä vaikeampien aikojen varalle.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.

- 450 -

1989

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 1989
presidentti Koivisto – puhemies Sorsa

Riksdagens öppnande den 3 februari 1989
president Koivisto – talman Sorsa

Herra Puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Eduskunta aloittaa työnsä vuoden 1989 valtiopäivillä suotuisissa ulkoisissa puitteissa.
Uudenvuodenpuheessani viittasin siihen, että maailmanpolitiikka on viime
vuosina ja kuukausina niin muuttunut, ettei sitä entiseksi tunne. Alkaneen vuoden ensimmäiset viikot ovat tätä toteamusta vahvistaneet. Kaikki merkit viittaavat kansainvälisen suojasään jatkumiseen.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin kolmas ja tähänastisista menestyksellisin seurantakokous saattoi äskettäin työnsä päätökseen. Kokous ja
sen historiallinen lopputulos ovat osoitus Helsingistä alkaneen Etyk-prosessin
elinvoimaisuudesta ja dynaamisuudesta. Se on kyennyt sopeutumaan kansainvälisessä tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin ja vastaamaan niiden esiin nostamiin uusiin haasteisiin.
Wienin laajassa loppuasiakirjassa osanottajavaltiot antoivat pitkälle meneviä
sitoumuksia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta.
Erityisen tärkeä oli päätös aloittaa sotilasliittoihin kuuluvien maiden välillä
Etykin puitteissa neuvottelut Euroopan tavanmukaisista asevoimista. Vaikka me
emme näihin neuvotteluihin osallistu, myös meillä on täysi syy tukea näitä pyrkimyksiä, jotka tähtäävät yllätyshyökkäyksen uhan ja sotilaallisen vastakkainasettelun vähentämiseen maanosassamme.
Samanaikaisesti kaikki Etykin 35 osanottajavaltiota jatkavat neuvotteluja
luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista Tukholman konferenssissa saavutettujen rohkaisevien kokemusten pohjalta.
Tavanmukaisten asevoimien supistusneuvottelujen painopiste on Keski-Euroopassa. Nämä neuvottelut tulisi kuitenkin käydä pitäen mielessä se, että Eurooppa on kokonaisuus Välimereltä Pohjolaan ja pohjoisille merialueille, kuten
Norjan ulkoministeri äskettäin perustellusti korosti. On myös syytä ulkoministeri Thorvald Stoltenbergin tavoin ylläpitää ajatusta uusista luottamusta lisäävistä toimista Euroopan pohjoisosassa sekä pitkän kantaman risteilyohjusten rajoittamisesta tulevissa amerikkalais-neuvostoliittolaisissa strategisten aseiden
supistamissopimuksissa. Ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen Pohjolaan
ei ainoastaan vähentäisi Pohjoismaita vastaan kohdistuvaa ydinaseuhkaa, vaan
lisäisi luottamusta ja turvallisuutta koko Euroopassa.
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Ympäristöongelmat koetaan kaikkialla maailmassa entistä polttavammiksi,
ja senkin vuoksi on luonnollista, että myös Etykissä kiinnitetään kasvavaa huomiota näihin kysymyksiin. Vielä tämän vuoden lopulla Bulgariassa järjestetään
Euroopan ympäristönsuojelukokous.
Euroopan puolueettomat ja sitoutumattomat maat olivat Wienissä jälleen kerran sekä aloitteentekijöinä että sillanrakentajina, toisin kuin kokouksen alussa
näytti. Niiden johdonmukainen toiminta edisti merkittävällä tavalla tasapainoisen loppuasiakirjan aikaansaamista.
Suomi toimii keväällä 1992 alkavan seurantakokouksen isäntämaana. Edessä olevat kolme vuotta ovat työntäyteisiä, kun Wienissä vahvistettua toimintaohjelmaa toteutetaan. Tämä asettaa meille jatkuvia velvoitteita, joita seuraavan
seurantakokouksen isännyys entisestään lisää.
Samalla kun Suomi kasvavassa määrässä osallistuu pulmien ratkaisemiseen
Euroopan puitteissa ja YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä laajemmin kansainvälisissä yhteyksissä, me pidämme jatkuvasti huolta turvallisuutemme perustasta, hyvistä suhteista naapurimaihimme.
Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa on osoittautunut hyödylliseksi
kummallekin osapuolelle. Molempien etu on, että keskinäisen kauppamme korkea taso säilytetään sekä ottamalla joustavasti käyttöön uusia järjestelyjä että
jatkuvasti monipuolistamalla kaupan rakennetta.
Suomi on lähiaikoina liittymässä Euroopan neuvostoon ja sen ihmisoikeussopimukseen. Näihin toimenpiteisiin tulee liittymään lainsäädännön tarkistamista
ja täydentämistä. Samanaikaisesti jatkuu meillä ja muualla Euroopan taloudellista yhdentymistä koskeva keskustelu varsin vilkkaana.
Yhdentymiskehityksessä pyrimme pitämään niin paljon asioita omassa päätösvallassamme kuin suinkin mahdollista. Meidän on sovittauduttava tilanteeseen, jossa saamme etuja ja joudumme tinkimään oikeuksistamme.
Till riksdagen har nyligen avlåtits en regeringsproposition med förslag till
lagstiftning om ändring av valsättet vid val av republikens president och om revidering av vissa av presidentens maktbefogenheter. Jag ﬁnner reformen betydelsefull och anser att den uppmärksamhet som den fått i massmedia är motiverad.
Jag har inte klandrat det nuvarande valsättet och inte heller det tidigare. De
har fungerat tillfredsställande. Ett direkt valsätt förefaller dock att åtnjuta ett
brett understöd bland medborgarna.
Riksdagen har förutsatt att regeringen avlåter en proposition, enligt vilken
valsättet vid val av republikens president ändras till ett direkt folkval, vid behov
i två valomgångar, och att det med anledning av en dylik proposition bör utredas hur presidentens maktbefogenheter bör justeras i förhållande till riksdagen
och statsrådet.
Ett direkt folkval vid valet av president har ansetts innebära att republikens
president får en starkare ställning. Också därför har det ansetts motiverat att
presidentens maktbefogenheter begränsas och preciseras.
Regeringens proposition syftar till att stärka de parlamentariska dragen i vårt
statsskick. Riksdagens och den riksdagens förtroende åtnjutande regeringens
ställning, samt dessa statsorgans möjligheter att fungera, skulle förbättras och
presidentens maktbefogenheter i någon mån inskränkas.
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En riksdagsupplösning är ett sådant avgörande att det vore bättre om lagen
angav de kännetecken på en politisk kris som borde vara skönjbara innan en
riksdagsupplösning kan ske. Eftersom inga sådana kännetecken har kunnat deﬁnieras med behövlig exakthet och tillräcklig smidighet, har slutsatsen blivit att
också statsministern borde stöda ett beslut om upplösning.
Regeringen har också funnit det påkallat att utreda under vilka förutsättningar presidenten kan bevilja statsrådet eller en enskild medlem av detta avsked, om
riksdagen inte har uttalat sitt misstroende mot dem. I denna fråga, på vilken man
inte får något direkt svar i regeringsformen, går de rättslärdas åsikter isär. Det är
omöjligt att tänka sig att avgörandet i en situation då presidenten och statsministern är oeniga i en så central fråga skulle överlämnas till en tjänsteman, dvs. justitiekanslern i statsrådet. Om regeringens proposition godkänns, skulle det innebära ett stärkande av den ställning som tillkommer en statsminister och en ministär, vilka fungerar med riksdagens förtroende.
Nu är det riksdagens tur att fördjupa sig i propositionen och besluta om sin
ståndpunkt till den. För min del ämnar jag avhålla mig från ytterligare ståndpunktstaganden i offentligheten. Om däremot grundlagsutskottet önskar diskutera med mig angående synpunkter i anslutning till lagförslaget är jag beredd
härtill.
Eduskunnalle on vastikään annettu hallituksen esitys tasavallan presidentin
vaalitavan muuttamisesta ja eräiden valtaoikeuksien tarkistamisesta. Pidän uudistusta merkittävänä ja julkisen sanan sille osoittamaa huomiota perusteltuna.
En ole nykyistä enkä sitä edeltänyttä vaalitapaa moittinut. Ne ovat toimineet
tyydyttävästi, mutta suora vaalitapa näyttää nauttivan kansalaisten keskuudessa laajaa kannatusta.
Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus antaa esityksen presidentin vaalitavan muuttamisesta suoraksi, tarvittaessa kaksivaiheiseksi kansanvaaliksi ja että
tällaisen esityksen johdosta on selvitettävä, miten presidentin valtaoikeuksia tulisi tarkistaa suhteessa eduskuntaan ja valtioneuvostoon.
Jos presidentin valitsemisessa mennään suoraan kansanvaaliin, sen on katsottu merkitsevän tasavallan presidentin aseman vahvistumista. Senkin takia on pidetty perusteltuna, että presidentin valtaoikeuksia rajoitetaan ja täsmennetään.
Hallituksen esityksellä tavoitellaan valtiojärjestyksemme parlamentaaristen
piirteiden vahvistamista. Eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen asema
ja toimintamahdollisuudet paranisivat ja presidentin valtaoikeudet johonkin mittaan
supistuisivat.
Eduskunnan hajoitus on ratkaisu, jonka osalta olisi parempi, jos laissa olisivat annettuina ne poliittisen kriisin tunnusmerkit, joiden pitäisi olla näkyvissä,
ennen kuin eduskunnan hajoittamiseen voitaisiin mennä. Kun tällaisia tunnusmerkkejä ei ole voitu määritellä tarvittavalla täsmällisyydellä ja riittävällä joustavuudella, on päädytty siihen, että hajoituspäätöksen kannalla tulisi olla myös
pääministerin.
Hallitus on nähnyt tarpeelliseksi senkin seikan selventämisen, millä edellytyksillä presidentti voi myöntää eron valtioneuvostolle tai sen yksittäiselle jäsenelle, jos eduskunta ei ole epäluottamuslausettansa heille antanut.
Oikeusoppineilla on tässä asiassa, johon ei löydy suoraa vastausta hallitus- 453 -
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muodosta, toisistaan poikkeavia kantoja. On mahdotonta ajatella, että presidentin ja pääministerin välinen erimielisyys näin keskeisessä kysymyksessä jätettäisiin virkamiehen eli valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaistavaksi. Hallituksen esityksen hyväksyminen vahvistaisi eduskunnan luottamuksen varassa toimivan pääministerin ja ministeristön asemaa.
Eduskunnan vuoro on nyt syventyä esitykseen ja päättää kannastansa siihen.
Omalta osaltani minulla on tarkoitus pidättyä enemmistä julkisista kannanotoista. Mutta jos perustuslakivaliokunta haluaa keskustella kanssani lakiesitykseen
liittyvistä näkökohdista, olen siihen valmis.
Eduskunnan käsiteltäväksi tullaan näiden valtiopäivien aikana antamaan
muitakin yhteiskunnallisesti merkittäviä, pitkään valmisteltuja ja laajoja lakiesityksiä. Eduskunnan työrupeama näillä valtiopäivillä muodostunee siten vaativaksi ja mielenkiintoiseksi.
Toivotan arvoisille Suomen kansan edustajille menestystä työssä maan ja kansan parhaaksi sekä julistan vuoden 1989 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
Jag önskar de ärade representanterna för Finlands folk framgång i arbetet för
landets och folkets bästa och förklarar 1989 års lagtima riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sorsa lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Luonnehditte puheessanne laajalti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöprosessin
nykyvaihetta ja tulevaisuuden näkymiä. Arvionne Etykin kolmannen seurantakokouksen tuloksista on toivoa-antava ja rohkaiseva. Jaamme sanoistanne välittyvän vaikutelman kokouksen historiallisesta merkityksestä ja Etyk-prosessin
elinvoimasta ylimalkaan. Me suomalaiset tunnemme tiettyä ja oikeutettuakin ylpeyttä panoksestamme Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen aikaansaamisessa. Viimeistään kolmas seurantakokous on osoittanut, etteivät Etykiin kohdistamamme odotukset ole olleet turhia. Kokous ei ole jäänyt itseään ruokkivaksi paikallaanpyörijäksi. Se on kyennyt kouriintuntuviin tuloksiin. Sitoutumattomat ja puolueettomat maat ovat Etykin puitteissa osoittaneet merkityksensä, ei
vain sovittelun tarpeen ilmetessä, vaan myös aloitteen tekijöinä.
I Ert tal analyserade Ni det nuvarande läget och framtidsutsikterna för den
europeiska säkerhets- och samarbetsprocessen. Er bedömning av resultaten av
KSSE:s tredje uppföljningskonferens är hoppingivande och uppmuntrande. Vi
delar det intryck av mötets historiska betydelse och av hela KSSE-processens
livskraft som Era ord gav uttryck för. Vi ﬁnländare känner en viss och även berättigad stolthet över vår insats för att ha fått till stånd konferensen för säkerhet
och samarbete i Europa. Om inte förr, så har den tredje uppföljningskonferensen
visat, att de förhoppningar som vi har ställt på KSSE inte har varit ogrundade.
Näkemyksenne muista esille ottamistanne kansainvälisistä ongelmista ja
Suomen suhtautumisesta niihin pohjautuvat niin ikään ulkopolitiikkamme peruslähtökohtiin ja sellaisinaan heijastavat maamme johdonmukaista reagointitapaa erityisesti lähiympäristömme ilmiöihin. Naapurisopu ja yhteistyö Neuvostoliiton ja Pohjoismaiden kanssa ovat olleet ja ovat Suomen ulkopolitiikan kulmakiviä. Erityisesti aseriisunta ja asejärjestelmien vaikutusten vähentäminen,
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eikä tällöin vähiten Pohjois-Euroopan ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen, sekä ympäristöongelmien hallinta, erityisesti arktista luontoa uhkaavien
vaarojen torjunta, ovat aloitteellisuutemme ja toimintamme pääkohteita.
Niin kuin Te totesitte, Herra Tasavallan Presidentti, Suomi on kohtaamassa
Euroopan konkreettisemmin ja useammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.
Olemme liittymässä Euroopan neuvoston jäseneksi ja valmistelemassa ratkaisuja, joilla taloudelliset intressimme turvataan Länsi-Euroopan integroituessa yhteiseksi markkina-alueeksi. Seuraamme aktiivisesti Itä-Euroopan uudistusmiskehitystä ja mietimme, mitä se meiltä edellyttää. Eurooppa kaikkinensa on kotimme ja kohtalomme.
Mitä yhteisten asioiden tilaan muutoin tulee, pitänee vaikeutunut suhdannetilanne huolen siitä, ettei hallitus lähiaikoina ole tekemisen puutteessa. Myös
eduskunnalle tultaneen ehdottamaan toimenpiteitä, jotka vaikuttavat vaihtotaseen vajeen kasvua hillitsevästi ja jäähdyttävät ylikuumennutta taloutta. Toivon, että hallitus näiden ongelmien keskellä pitää mielessään monen väestökeskuksen asuntopoliittisen tilanteen kiristymisen. Tässä salissa vallitsee varmasti
laaja valmius juuriin käyviin toimiin tämän yhteiskuntamme konkreettisimman
ongelman ratkaisemiseksi. Maan ylimmän valtioelimen tyyssijassa kenelläkään
ei ole oikeutta sanoa, ettei asuntopulaan voida vaikuttaa.
Vad de samfällda angelägenheterna i övrigt beträffar, torde det försämrade
konjunkturläget se till att regeringen inte kommer att lida brist på sysselsättning
under den närmaste tiden. Även riksdagen torde komma att få ta emot förslag om
åtgärder för att dämpa ökningen av underskottet i bytesbalansen och för att kyla
ned den överhettade ekonomin. Jag hoppas att regeringen mitt ibland dessa problem håller i minnet att den bostadspolitiska situationen har förvärrats i många
befolkningscentra. I denna sal ﬁnns det säkerligen en omfattande beredskap för
radikala åtgärder för att lösa detta problem, som är det mest påtagliga i vårt samhälle. I den högsta statsmaktens boning har ingen rätt att säga att bostadsbristen
inte går att åtgärda.
Viittasitte, Herra Tasavallan Presidentti, puheessanne myös eduskunnan käsiteltäväksi saatettuun valtiosäännön muutosesitykseen. Tässä yhteydessä lausumanne sanat ovat osa sitä johdonmukaista linjaa, jota Te virkakautenanne olette
ajanut parlamentaarisen elämänmenon vahvistamiseksi maassamme. Eduskunta lausuu Teille suuren arvonantonsa tämän johdosta.
Olen vakuuttunut siitä, että eduskunta ja hallitus kykenevät yhteistyön ja ymmärtämyksen hengessä valmistelemaan ratkaisuja, jotka ovat edessämme. Me
saamme jatkaa työtämme monella tavoin turvallisemmassa kansainvälisessä
ympäristössä kuin aikaisemmin ja aineellisesti turvatummissa oloissa kuin ehkä koskaan. On kaikki syy toivoa, että edistymme perinteisen kansanvaltamme
pohjalta, yhteisen vastuumme mielessä pitäen ja kulttuurimme omaleimaisuudesta voimaa ammentaen, suomalaisina!
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President, för Era ord, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och betygelse om sin vördnad.
Samalla, kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 6. päivänä 1990
presidentti Koivisto – puhemies Sorsa

Riksdagens öppnande den 6 februari 1990
president Koivisto – talman Sorsa

Herra puhemies!
Arvoisat Suomen kansan edustajat!
Ärade representanter för Finlands folk!
Eduskunta on nyt aloittamassa kuluvan vaalikauden viimeiset valtiopäivät dramaattisesti muuttuneessa kansainvälisessä ilmapiirissä.
Neuvostoliitossa ja muualla Itä-Euroopassa tapahtunut yhteiskunnallinen
murros ei ole rajoittunut vain näihin maihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. Se
on ulottanut vaikutuksensa kansainvälisen politiikan perustekijöihin.
Meillä on kaikki syyt tukea kehitystä avoimuuteen, moninaisuuteen ja siitä
kasvavaan yhteistyöhön.
Suomen ei ole vaikeata löytää paikkaansa muuttuvassa Euroopassa. Kansainvälisen asemamme perusta on vakaa.
Idän ja lännen välinen vastakkainasettelu on voimakkaasti lientynyt. Vakiintuneet viholliskuvat ovat lyhyessä ajassa vanhentuneet. Sisäiset paineet eri
maissa ovat johtamassa asevoimien yksipuolisiin supistuksiin nopeammin, kuin
mistä hallitusten välisissä neuvotteluissa ehditään sopia. Aseidenriisunnan valvonnassa ja luottamusta lisäävissä toimissa on edetty hämmästyttävän pitkälle. Yhteistyön edellytykset niin talouden kuin muillakin aloilla ovat olennaisesti parantuneet.
Taloudellinen kehitys Itä-Euroopan maissa on ollut hidastuva. On odotettavissa, että talouden tila huononee myös sen johdosta, että järjestelmää uudistettaessa uusien ajatusten läpimeno on hidasta eikä niitä voida toteuttaa johdonmukaisesti käytännössä.
Taloudellista kasvua on Itä-Euroopassa paljolti toteutettu luonnon ja ympäristön kustannuksella. Kun saasteet eivät tunnusta rajoja, myös läntisen Euroopan
maiden on oman etunsa nimissä osallistuttava ympäristöinvestointeihin, varsinkin kun ne itsekään eivät ole tässä suhteessa synnittömiä.
Poliittisesti uudistuva Itä-Eurooppa hakee uutta talousjärjestystä ja uusia yhteyksiä läntisiin teollisuusmaihin.
Ratkaiseva merkitys lähiaikoina on naapurimaamme Neuvostoliiton kehityksellä. Me seuraamme presidentti Gorbatshovin ponnisteluja suurella myötätunnolla.
Taloudellisen ja muun kanssakäymisen lisääntyminen Euroopan maiden välillä on kaikessa oleellisessa myönteinen ilmiö.
Me voimme valita eri vaihtoehtojen välillä, mutta meillä on vain rajalliset
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mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitkä nämä vaihtoehdot ovat.
För oss i Finland håller förhandlingarna mellan EG och Efta på att skapa vissa problem, även om det inte har vållat oss några svårigheter att tillsammans
med de andra Efta-länderna godta gemensamma förhandlingskonstellationer.
Problem kan uppstå dels genom tidtabellsfrågorna, dels genom eventuella effekter på vår hävdvunna lagstiftningsordning.
Man har ställt frågan hur Efta-länderna å ena sidan kan bibehålla sin relativa
oavhängighet och å andra sidan vinna inﬂytande på en utveckling som de under
alla förhållanden måste anpassa sig till.
Den förra riksdagen hade tillfälle att diskutera samgången i Europa. I anförandena uttrycktes stor förståelse för att Finland tillsammans med de andra
Efta-länderna aktivt medverkar i de aktuella strävandena.
Tillkomsten av den europeiska ekonomiska sfär, som är aktuell i diskussionerna mellan Efta-länderna och EG, skulle innebära att samarbetet och umgänget koncentrerades i hög grad och utvidgades till att omfatta nya områden.
Statsrådet kommer att till denna riksdag i form av en redogörelse avge en grundlig utredning, på basen av vilken riksdagen i detalj kan sätta sig in i saken i god
tid och så grundligt den önskar.
Regeringen kommer att göra allt den kan för att riksdagen, på det sätt som
dess konstitutionella ställning förutsätter, i behörig omfattning skall kunna delta i och medverka till den internationella lagstiftning som hör samman med integrationsutvecklingen och annan lagstiftning av motsvarande slag. Regeringen
är beredd att fördomsfritt överväga åtgärder som avser att utveckla riksdagens
ställning och påverkningsmöjligheter.
Meille suomalaisille neuvottelut EY:n ja Eftan välillä ovat aiheuttamassa joitakin pulmia, vaikka meillä ei olekaan ollut vaikeuksia olla hyväksymässä muiden Efta-maiden kanssa yhteisiä neuvotteluasetelmia. Pulmia voivat aiheuttaa
paitsi aikataulukysymykset, myös mahdolliset vaikutukset perinteiseen lainsäädäntöjärjestykseemme. Kysymys on ollut siitä, miten Efta-maat voisivat toisaalta säilyttää suhteellisen riippumattomuutensa ja toisaalta saada vaikutusvaltaa
sellaiseen kehitykseen, johon niiden on joka tapauksessa sopeuduttava.
Eduskunnalla oli edellisillä valtiopäivillä tilaisuus keskustella yhdentymisestä. Puheenvuoroissa osoitettiin laajaa ymmärtämystä sille, että Suomi yhdessä
muiden Efta-maiden kanssa aktiivisesti osallistuu näihin pyrkimyksiin.
Efta-maiden ja Euroopan yhteisöjen keskusteluissa esillä olevan eurooppalaisen talousalueen syntyminen merkitsisi yhteistyön ja kanssakäymisen oleellista
tiivistymistä ja laajenemista uusille alueille. Valtioneuvosto tulee näillä valtiopäivillä antamaan eduskunnalle selonteon muodossa perusteellisen selvityksen,
jonka pohjalta eduskunnalla on mahdollisuus hyvällä ajalla ja haluamallaan perusteellisuudella paneutua asiaan yksityiskohtia myöten.
Hallitus tulee osaltaan pyrkimään siihen, että eduskunta voi valtiosäännön
mukaisen aseman edellyttämällä tavalla asianmukaisessa laajuudessa osallistua ja myötävaikuttaa yhdentymiskehitykseen liittyvään ja muuhun kansainväliseen lainsäädäntöön. Hallitus on valmis ennakkoluulottomasti harkitsemaan
toimenpiteitä eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.
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Eurooppalaisen talousalueen luomisesta käytävät neuvottelut tuovat onnistuessaan mukanaan uusia haasteita eduskunnalle. On nähtävissä, että mahdollisesti syntyvä sopimus olisi paitsi merkittävä myös tavattoman laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Mahdolliset ratkaisut saattavat jäädä vuoden 1991 vaaleissa valittavalle eduskunnalle. Olisi kuitenkin syytä jo nyt varautua sopimuksen käsittelyn ja myöhemmän soveltamisen mahdollisesti vaatimiin muutoksiin
myös eduskunnan osalta.
Jos sopimus syntyy, päädytään mahdollisesti siihen, että olemassa olevaa EYsäännöstöä otetaan tulevan sopimuksen pohjaksi ja että Ees-yhteistyössä päädytään mahdollisesti jatkuvaan sisäisen lainsäädännön kehittämiseen yhteisessä,
varsin nopeassa tahdissa. Taloudellista säätelyä tultaisiin kehittämään eurooppalaisen talousalueen puitteissa yhdessä 17 muun Länsi-Euroopan maan kanssa.
Eduskunnan ja hallinnon tulisi olla valmistautunut näiden ja muidenkin lisääntyvien kansainvälisten lainsäädäntöasioiden käsittelyyn.
Tarkoituksena on, että Suomi vielä kuluvan kevään aikana liittyy Euroopan
neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Suomen lainsäädäntöön tämän johdosta tehtävistä muutoksista merkittävimmät ovat jo eduskunnan käsiteltävinä.
Lainsäädäntötyössä on huolehdittava siitä, ettei yleissopimuksen turvaamiin
oikeuksiin ja vapauksiin puututa sopimuksen vastaisesti. Ensisijainen vastuu
tästä on hallituksella, mutta perusoikeuksien vaaliminen on perinteisesti katsottu myös eduskunnan tehtäväksi. Siten on asianmukaista, että eduskunta osaltaan
huolehtii Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja muiden perusoikeussopimuksien huomioon ottamisesta lainsäädännössä.
Kahtena viime vuonna liikenneturvallisuus heikentyi maassamme huolestuttavasti. Asenteet liikenteessä näyttävät koventuneen, piittaamattomuus liikennesäännöistä, omasta ja toisten turvallisuudesta lisääntyneen. Ei ole mitään
epäilystä siitä, etteikö noudatettavilla nopeuksilla ja harrastetulla ajotavalla olisi
selkeä syy-yhteys liikenneonnettomuuksien tiheyteen ja kohtalokkuuteen. Olemassa olevien sääntöjen noudattamista on tehostettava ja rikkomuksista säädettyjä rangaistuksia sovellettava.
Suomessa ja muuallakin esiintyy taipumusta yksilön vapauksiin viitaten suhtautua torjuvasti valvonnan ja sosiaalisen kontrollin tehostamiseen, vaikka se
olisi tarpeen muiden yksilöiden puolustamiseksi. Liikenteessä ei saa voittopuolisesti olla kysymys yksityisen ajoneuvon kuljettajan vapaudesta, vaan ensi sijalla on oltava kaikkien liikenteessä mukana olevien turvallisuus. Viranomaisten
tulee aktiivisesti puuttua liikenteen turvallisuutta vaarantaviin ilmiöihin. Hallitus tulee antamaan näille valtiopäiville esityksen tieliikennelain muuttamisesta.
Toivon, että lakiesityksen käsittelyn yhteydessä eduskunta paneutuisi laajemminkin liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Toivotan arvoisille Suomen kansan edustajille menestystä työssään maan ja
kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1990 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
Jag tillönskar Er, ärade representanter för Finlands folk, framgång i Ert arbete
för landets och folkets bästa samt förklarar 1990 års lagtima riksdag öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Sorsa lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Jokainen vuoden 1989 tapahtumat elänyt tulee muistamaan sen yhtenä elämänsä ”historiallisista” vuosista. Kuvaamanne dramaattiset tapahtumat avartavat näköaloja Euroopan ja koko maailman kansojen välisessä sivistyksellisessä, taloudellisessa ja poliittisessa yhteistyössä. Sotilaallisen jännityksen väistyminen luo
rauhanomaiselle kehitykselle entistä paremmat puitteet.
Te selostitte, herra Tasavallan Presidentti, niitä uusia haasteita, joita Euroopan
yhdentymiskehitys asettaa eduskuntatyölle. Kun Suomi ratkaisee kantansa tähän prosessiin, se samalla ottaa ratkaistakseen sekä merkittäviä periaatteellisia
ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä että joukon eri väestöryhmien välisiä eturistiriitoja. Eduskunnallekin tehtäväkokonaisuus on määrällisesti harvinaisen mittava ja poliittiselta painoltaan poikkeuksellinen.
Herr Republikens President, Ni redogjorde för de nya utmaningar som den
europeiska integrationen kommer att innebära för riksdagsarbetet. Samtidigt
som Finland slår fast sin ståndpunkt till denna process får landet lov att avgöra
inte bara vittbärande principiella och legislativa frågor utan också ett antal intressekonﬂikter mellan olika befolkningsgrupper. Detta sakkomplex är av sällan
skådad omfattning och av exceptionell politisk vikt även för riksdagen.
Eduskunnan pitäminen neuvottelutilanteen tasalla, mahdollisen sopimuksen käsittely ja sopimuksesta ilmeisesti johtuvan sisäisen lainsäädännön kehittäminen ovat haaste, joka eduskunnan ja jokaisen kansanedustajan on otettava
vakavasti.
Tervehdimme tyydytyksellä, Herra Tasavallan Presidentti, ilmoitustanne hallituksen valmiudesta harkita toimenpiteitä eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä erityisesti integraatiokysymysten suhteen. Kun on
kyse elintärkeiden etujemme turvaamisesta, mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen aikaansaaminen on tavoite, jonka toteutuminen olisi kaikin keinoin
turvattava. Niinpä eduskunnan piirissä on aikaisempien selonteko- ja tiedonantokeskustelujen pohjalta ryhdytty valmistelemaan sellaista voimavarojen täydentämistä ja uudelleen järjestämistä, joka mahdollistaa laaja-alaisen paneutumisen yhdentymisongelmistoon ja tehokkaan päätöksenteon ajallaan. Tätä koskevat ehdotukset tulevat käsittelyyn jo lähiviikkoina niin, että eduskunta on valmis suoriutumaan osuudestaan siitä riippumatta, käsitteleekö nykyinen vai uusi
eduskunta varsinaisen sopimuksen.
On luonnollista, että ulkoasiainvaliokunta olisi integraatioasioiden eduskuntavalmistelussa keskeinen toimielin. Valiokunnan käytettävissä olevaa mahdollisuutta olla suorassa yhteydessä hallitukseen on puolin ja toisin nyt tehokkaasti hyödynnettävä. Integraatioprosessi vetää piiriinsä myös muut erikoisvaliokunnat. Epäilyksetöntä on, että valtioneuvostolta saapuva integraatioselonteko
joutuu, paitsi ulkoasiainvaliokunnassa, myös muissa valiokunnassa valmisteltavaksi. Ne saavat silloin hyvää harjoitusta tulevaisuutta varten; onhan näet todennäköistä, että kiinteytyvä eurooppalainen yhteistyö koskee miltei kaikkia
elämän aloja ja heijastuu siten myös lainsäädäntötyöhön, sekä sen valmisteluun
että eduskuntakäsittelyyn.
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Yleisemminkin on todettava, että lähiympäristömme rajut muutokset, jotka
eivät voi olla vaikuttamatta meidän omaankin elämäämme, vaativat edustajilta
uudenlaista valppautta ja aktiivisuutta kansainvälisissä asioissa.
Poliittisesti tarkastellen keskeinen juonne muutoksen vuolteessa on monien
eurooppalaisten kansojen pyrkimys parlamentaariseen valtiomuotoon. Kansat
ovat valmiita äärimmäisinkin uhrauksin tavoittelemaan eduskuntavaltaista monipuoluejärjestelmää. Parlamentarismi kokee renessanssia Euroopassa.
Rent allmänt kan det konstateras att de stora omvälvningarna i vår närmaste
omgivning, som inte kan undgå att påverka även vårt eget liv, kräver en ny sorts
vakenhet och aktivitet av riksdagsmännen i internationella frågor.
I politiskt hänseende utgör många europeiska folks strävan efter ett parlamentariskt statsskick den djupaste fåran i omvälvningarnas strida ström. De är redo
att uppoffra sig t.o.m. till det yttersta för att uppnå ett parlamentariskt ﬂerpartisystem. Parlamentarismen upplever en renässans i Europa.
Suomeen parlamentarismin arvonnousu ei ole ulottunut. Päinvastoin eduskunnan, eduskuntatyön ja kansanedustajan arvostus tavoitellee kansanedustuslaitoksemme historian pohjalukemia, kenties sotavuosia lukuun ottamatta. Tämä on tilanne siitä huolimatta, että itse parlamentarismiin kohdistuva periaatteellinen, poliittinen epäilys ja arvostelu on käytännöllisesti katsoen kokonaan
tyrehtynyt. Parlamentarismista ei siis haluta pois, valtiosäännön muutoksiakin
vastustetaan – halutaan vain päättäväisempi eduskunta ja paremmat kansanedustajat.
Niinpä jakarandatuolit nykyisin entistä tiheämmin vaihtavat haltijaansa – ja
yhä useammin myös vapaaehtoisen luopumisen kautta. Tämä ei kuitenkaan ole
muuttanut arvostelun keskeisintä sisältöä ”kaiken pysähtyneisyydestä”.
Sanotaan, että edessämme avautuva 90-luku on raskaana jostakin uudesta.
Toivon, että tuo ”uusi” tuo mukanaan demokratian syvenemisen, toimeliaan ja
moniarvoisen yhteiskunnan, aktiivisen kansalaisen – ja sitä myötä vireää elinvoimaa parlamentarismillemme.
Oman maanosamme kipeidenkin paineiden purkautuminen on havahduttanut
meidät miettimään yhteiskunnallisen vallankäytön moraalia. Murtuneiden, vääristyneiden valtarakennelmien maissa tätä pohjoista kolkkaamme arvostetaan
rauhanomaisen kehityksen ja ihanteellisen demokratian mallikuvana. Täältä
paikan päältä katsottuna on meilläkin omat tarpeemme yhteiskunnallisen moraalin mietiskelyyn. Toivon vain, ettemme suurentelisi sittenkin rajallisia epäkohtiamme ja vahingoittaisi kansanvaltaisten laitostemme toimintakykyä tuossa keskustelussa.
En tässä yhteydessä puutu niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka mahdollisesti ovat
vaikuttaneet eduskunnan arvostuksen laskuun. Meidän on toivottava, että kaikki nykyiseen asiantilaan vaikuttavat paneutuisivat perusteellisesti ja vastuullisesti asenteihinsa ja tavoitteisiinsa. Mutta ennen kaikkea on meidän itsemme
kansanedustajina ja eduskuntana tehtävä kaikkemme, jotta työmme täyttäisi ankaratkin vaatimukset ja jotta se tulisi nykyistä täydemmin kansalaisten tietoisuuteen. Tällöin suoritamme parhaiten sitä palvelutehtävää, johon kansa on meidät asettanut.
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Jag befattar mig inte i detta sammanhang med de yttre faktorer som eventuellt kan ha medverkat till att riksdagens prestige har minskat. Vi får hoppas att
alla de som har en andel i sakernas nuvarande tillstånd inser sitt ansvar och gör
en djuplodning av sina attityder och syftemål. Men det är framför allt vi själva
som i egenskap av riksdagsmän och riksdag skall göra vårt yttersta för att vårt
värv skall uppfylla de strängaste krav och för att medborgarna skall få bredare insikter i vårt arbete. På så sätt fullgör vi bäst det uppdrag som folket anförtrott oss.
Juuri näihin tarkoitusperiin tähtää se laaja eduskuntatyön uudistus, jonka tällä erää viimeiset vaiheet tulevat näillä valtiopäivillä eduskunnan käsittelyyn.
Tarkoituksena on tehostaa työtä saattamalla valiokunnat vastaamaan ministeriöitä, jolloin niiden asiantuntemus kohentuu, sekä lisäämällä valiokuntalaitoksen
käytettävissä olevia asiantuntijaresursseja itsenäiseksi vastapainoksi hallituksen
voimavaroille. Toinen pääpyrkimys on avata eduskunta- ja valiokuntatyötä julkisen sanan ja kansalaisten suuntaan, jotta kuva työstä tarkentuisi.
Utöver denna omstrukturering av riksdagsarbetet har var och en av oss här
i riksdagen både i vår egen verksamhet och som representanter för våra partier
till uppgift att utveckla och vidmakthålla riksdagens och riksdagsmännens värdighet och prestige i den anda som riksdagsordningen och arbetsordningen för
riksdagen förutsätter. Vi skall inte heller se de organiserade och lagstadgade formerna för riksdagsarbetet som ett hinder för den enskilde riksdagsmannen att
fritt skapa kontakter, skaffa fram upplysningar och förmedla information.
Jag är fullt övertygad om att riksdagsarbetets prestige ökar i takt med att kännedomen om det blir större – trots att jag hela tiden är medveten om att det även
ﬁnns rum för förbättringar i vårt eget arbete. Och det är något som bara vi själva kan åstadkomma.
Rakenteisiin puuttuvien uudistusten lisäksi lankeaa meidän kunkin kansanedustajan tehtäväksi omassa toiminnassamme ja toiminnassamme puolueemme
edustajana rakentaa ja ylläpitää kansaneduskunnan ja kansanedustajan arvokkuutta ja arvovaltaa siinä hengessä, jota valtiopäiväjärjestys ja eduskunnan työjärjestys tulkitsevat.
Eduskuntatyön järjestettyjä ja säädettyjä muotoja älköön myöskään koettako
esteeksi vapaamuotoisen yhteydenpidon, tiedonhankinnan ja tiedottamisen järjestämiselle kansanedustajain toimesta.
Uskon vakaasti, että eduskuntatyön arvostus nousee, kun se tulee paremmin
tunnetuksi – samalla kun tiedän, että työssämme on parantamisenkin varaa. Ja
sen voimme tehdä vain me kansanedustajat itse.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för Era ord, ber jag att till Er framföra riksdagens hälsning och betygelse om
sin vördnad.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset huhtikuun 5. päivänä 1991
presidentti Koivisto – puhemies Aho

Riksdagens öppnande den 5 april 1991
president Koivisto – talman Aho

Herra puhemies!
Arvoisat Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Representanter för Finlands folk!
Uusi eduskunta kokoontuu ja uutta hallitusta aletaan muodostaa tilanteessa, jossa kansalaisten odotukset myönteisen kehityksen jatkumisesta ovat korkealla ja
jossa myönteisten tulosten aikaansaaminen on kasvavassa määrässä vaikeata.
Takanamme on runsaan kymmenen vuoden jakso, jolloin taloudellinen kasvu
oli pääosin vakaata. Kasvu oli nopeampaa meillä kuin Länsi-Euroopassa yleensä ja työttömyys vähäisempää. Valtion ja kuntien verokertymät kasvoivat tasaisesti ja riittivät pitämään kassavaikeudet poissa.
Nyt tämä tilanne on ohitse ainakin joksikin aikaa. Taloudellinen kasvu on pysähtynyt, työttömyys nousussa, ulkomaisen velan tekeminen ja ylläpitäminen
edellyttää korkeata sisäistä korkokantaa.
Neuvostoliiton-kauppa on ollut meille tärkeä kasvutekijä. Vientimme Neuvostoliittoon on ollut supistumassa jo jonkin aikaa, mutta dramaattinen vähentyminen on tapahtunut tämän vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Neuvostoliitossa käydään tiivistä keskustelua yhteiskunta- ja talouspolitiikan kaikkein keskeisimmistäkin periaatteista ja epävarmuuden aika jatkuu.
Kansainvälisissä suhteissa tapahtuu suuria muutoksia. Suurvaltojen eturistiriidat ovat pienentyneet ja niiden yhteistyötarpeet kasvaneet. Eurooppa muuttuu
ETYK:n ja Pariisin perusasiakirjan suuntaviivojen mukaisesti. On toivottavaa,
että syksyllä solmittu tavanmukaista aseistusta Euroopassa rajoittava sopimus
saatettaisiin voimaan, samoin kuin aikaansaataisiin strategisia ydinaseita koskeva START-sopimus.
Muuttuvassa tilanteessa Suomenkin valittavaksi tarjoutuu erilaisia toimintavaihtoehtoja.
Suomi jatkaa naapurisovun linjaa, joka on antanut hyviä tuloksia ja jolla on
hyviä edellytyksiä taata rauha ja turvallisuus alueellamme.
Olemme olleet mukana läntisen talouden integraatiossa ja kyenneet löytämään kulloinkin ne ratkaisut, jotka ovat taanneet taloudellisen kehityksemme:
määrällisen taloudellisen kasvun ja tuotantokoneistomme laadullisen nykyaikaistumisen.
Kaksikymmentä vuotta sitten, kun oli kysymys kauppasopimuksen tekemisestä Euroopan talousyhteisön kanssa, Neuvostoliitto piti sitä itselleen vihamielisenä järjestönä ja suhtautui varsin karsaasti Suomen pyrkimyksiin osallistua
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tasatahdissa muiden Efta-maiden kanssa yhteistyöhön sen kanssa.
Nyt on tilanne toinen: Euroopan jako on päättynyt ja keskinäinen riippuvuus
sekä kansainväliset yhteistyötarpeet lieventävät eturistiriitoja.
Keskustelua on käyty lähtien erilaisista tulevaisuudenkuvista ja eri tavalla
painottamalla erilaisia tavoitteita.
Vireillä oleva ETA-hanke pitäisi meidät kohtuullisesti kehityksessä mukana
ja päästäisi meidät nauttimaan taloudellisen integraation eduista. Toisaalta integraatioon kuuluu siihen osallistuvien maiden liikkumisvapauden rajoittaminen. Kysymyksessä on päätöksentekojärjestelmäämme hyvin syvällisesti muuttava ratkaisu.
Länsi-Euroopan taloudellisen integraation lisäksi tuovat myös GATT-järjestössä menossa olevat neuvottelut lisääntyvää tarvetta sovittaa maataloutemme
uusiin markkinaolosuhteisiin. Valtion tuella tapahtuva maatalouden ylijäämien
vienti tulee kohtaamaan muissa maissa kasvavaa vastustusta.
Valtiovallan ei tarvitse matkaan saattaa mitään yhteiskunnallista rakennemuutosta, se on menossa joka tapauksessa. Sitä aiheuttavat niin ulkoiset kuin sisäisetkin muutospaineet.
Sisäisiä ovat kohoava koulutustaso, kasvava informaatiovirta, yhä pienempää
osaa näyttelevät omat luonnonvarat ja kasvava huoli elinympäristömme tilasta.
Hallituksen tehtävänä on eduskunnan tuella ja sen luottamuksen varassa johtaa ja toimeenpanna sellaista politiikkaa, joka parhaalla mahdollisella tavalla
sovittaa yhteen kansalliset intressimme kansainvälisiin velvoitteisiimme; ylläpitää sisäistä sopua ja järjestystä; sekä ottaa vastaan moitteita ja joissakin tapauksissa myös kiitosta.
Nykyisellä hallituspoliittisella tilanteella on kosketuskohtia neljän vuoden
takaiseen. Silloin, niin kuin näköjään nytkin, oppositiossa voimistunut puolue
pääsi asemaan, jossa se voi valita yhteistyökumppaninsa – asianomaisten suostumuksella tietenkin.
Vuonna 1987 olivat silloiset päähallituspuolueet sulkeneet toisensa pois sellaisella ehdottomuudella, että minun oli vaikea sitä uskoa. Kuten olen omista silloisista ajatuksistani kertonut, pidin punamultapohjaa edelleen varteenotettavana vaihtoehtona.
Annoin Harri Holkerille tehtäväksi selvittää kaksi vaihtoehtoa: ensiksi sen,
joka toteutuikin, sekä tarvittaessa toiseksi porvarillisen hallituksen muodostamisen. Kuten olen julkisuudessa kertonut, ei tämä järjestys sisältänyt minun
puoleltani kannanottoa vaihtoehtojen suosituimmuuteen nähden.
Julkisuudessa on toistuvasti väitetty, että minä olisin harjoittanut painostusta – voimakkaampiakin ilmaisuja on käytetty – saadakseni kohta paikkansa jättävän hallituksen kokoon ja siten syrjäyttänyt eduskunnan tahdon. Jos joku katsoo silloin joutuneensa painostuksen kohteeksi minun puoleltani tai minun nimissäni, pyydän siitä ilmoittamaan, että minäkin tietäisin.
Neljä vuotta sitten ilmoitin eduskuntaryhmien edustajille pitäväni hallitusneuvottelut tiukassa ohjauksessani, mitä he pitivät hyvänä asiana ja kertoivat
kantansa myös silloin tuoreeltaan julkisuuteen. Tällä kerralla minulla ei ole tällaiseen menettelyyn mitään nähtävissä olevaa syytä.
1970-luvulla tuotti enemmistöhallitusten aikaansaaminen suuria vaikeuksia.
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1980-luvulla hallitukset ovat syntyneet vajaan kuukauden kuluttua eduskunnan kokoontumisesta. Tällä kerralla, kun uuden hallituksen taakse näyttää olevan ilmoittautumassa riittävä enemmistö, hallitus voitaneen saada kokoon entistä lyhyemmässä ajassa.
Neljä vuotta sitten lausuin tältä paikalta:
”Hallitukselle laaja tuki eduskunnassa on hyvä asia, mutta mitä laajempi hallitusrintama on, sitä vähäisempi osuus jää eduskunnalle asioista keskusteltaessa. Jos hallituksen takana on yli kaksi kolmasosaa eduskunnasta, se tuo mukanaan myös pulmia, joihin omalta osaltani tutustuin johtaessani viiden puolueen
hallitusta kuusikymmentäluvun lopussa.
Jos tavoitellaan määräenemmistöä, tulisi tulla tieto siitä, mihin sitä tarvitaan
ja miksi ei haluttaisi käydä neuvotteluja eduskunnassa opposition kanssa, kuten
yleensä on pitänyt tehdä.”
Tähän minulla ei ole lisättävää.
Den nya regeringen kommer att ställas inför svårlösta frågor, som det också blir svårt att lotsa genom riksdagen, men detta är normalt. I jämförelse med
situationen för fyra år sedan är utsikterna nu dystrare, dock inte så mycket till
följd av den nuvarande regeringens åtgärder eller försummelser som på grund
av ogynnsamma yttre omständigheter.
Förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt i vårt land ter sig blygsamma och
det verkar inte att ﬁnnas några möjligheter att öka statens eller kommunernas
utgifter.
Det som nu tycks betraktas som ett katastrofalt dåligt alternativ är konstaterandet att det inte nu ﬁnns förutsättningar för att höja levnadsstandarden och
konsumtionsnivån. Det är förvisso kärva bud, när det faktum att landet har
kommit i närheten av världstoppen i fråga om levnadsstandard har föranlett ett
omfattande missnöje och starka protester.
När politiska beslut fattas är man vanligen långt bunden av tidigare avgöranden. Nu ser det emellertid ut som om alternativa linjer skulle kunna väljas mera fritt. Man kan försöka fortsätta i riktning mot ekonomisk tillväxt och förändring eller slå in mera på en kurs i riktning mot stabilitet och till och med avstannad tillväxt.
Uuden hallituksen edessä tulee olemaan vaikeasti ratkaistavia ja eduskunnassa vaikeasti läpivietäviä kysymyksiä, mutta se on normaalia.
Neljän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna näkymät ovat nyt ankeammat, mutta ei niinkään nykyisen hallituksen toimenpiteiden tai laiminlyöntien
johdosta kuin ulkoisten olosuhteitten epäedullisuuden vuoksi.
Maamme taloudellisen kasvun edellytykset näyttävät vaatimattomilta sekä
valtion ja kuntien menojen lisäämismahdollisuudet olemattomilta.
Se, mitä nyt näytetään pidettävän katastrofaalisen huonona vaihtoehtona, on
sen toteaminen, että elin- ja kulutustason nostamiselle ei nyt ole edellytyksiä.
Se on tietysti kova paikka, kun valtakunnan kipuaminen maailman elintasokärjen tuntumaan on aiheuttanut laajan tyytymättömyyden ja suuren protestin.
Poliittisia ratkaisuja tehtäessä on päätöksenteko tavallisesti menneiden ratkaisujen pitkälle sitomaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että vaihtoehtoisia linjoja
on valittavissa vapaammin. Voidaan pyrkiä jatkamaan taloudellisen kasvun ja
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muutoksen suuntaan tai kääntyä enemmän vakauden ja kenties jopa kasvun pysäyttämisen suuntaan.
Valittava suunta tulee vaikuttamaan ainakin integraatio-, energia-, väestö-,
siirtolais- ja pakolaispolitiikkaan.
Tuleva hallitus voi lohdutukseksensa todeta sen, että politiikalla ja erityisesti taloudellista kehitystä tasaamaan pyrkivällä suhdannepolitiikalla on rajoituksensa, ja mielipahaksensa sen, että hallitusta tullaan panemaan vastuuseen paljosta siitä, mihin se ei kykene vaikuttamaan. Politiikka on paljolti osaamisen
asia ja se on paljolti tahdon asia, mutta erityisesti reformipolitiikka vaikuttaa
vain marginaaleihin.
Politiikka on vähäisemmässä määrässä voimien luomista. Se on parhaassa tapauksessa yhteiskunnallisten voimien hyväksikäyttöä ja pahimmillaan niiden
armoilla ajelehtimista.
Arvoisat kansanedustajat!
Toivotan uuden eduskunnan tervetulleeksi aloittamaan työtään ja käyttämään
kansan sille uskomaa valtaa sekä julistan vuoden 1991 valtiopäivät avatuiksi.
Jag hälsar den nya riksdagen välkommen att inleda sitt arbete och att utöva
den makt som folket har anförtrott den samt förklarar 1991 års riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Aho lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Teidän, Herra Presidentti, johtamastanne ulkopolitiikasta vallitsee Suomen kansan keskuudessa laaja yksimielisyys. Se antaa kestävän pohjan myös ajankohtaisten Euroopan talousaluetta koskevien neuvottelujen saattamiselle päätökseen. Kansallisena tavoitteena tulee edelleen olla sopimus, joka turvaa Suomen
elintärkeät edut yhdentyvässä Euroopassa ja sen sisämarkkinoilla. Meidän etumme on, että sopimus syntyy niin pian kuin mahdollista.
Menossa olevassa yhdentymiskehityksessä eduskunnan tärkeänä tehtävänä
on huolehtia myös sen oman aseman säilymisestä suomalaisen kansanvallan tukipilarina.
Mutta hyvä integraatioratkaisu ei synny vain sopimuksella. Se vaatii tuekseen vahvan kansantalouden. Vaalikauden kiireellisin tehtävä onkin maamme
talouden tervehdyttäminen. Uuden hallituksen on päättäväisesti käytävä siihen
käsiksi. Eduskunta joutuu jo tänä keväänä varautumaan suureen työmäärään ja
vaikeisiin ratkaisuihin, joilla talouden tervehdyttäminen käynnistetään.
För att vi skall få en tillfredsställande integrationslösning räcker det inte med
bara ett avtal. Vi måste dessutom ha en stark samhällsekonomi i bakgrunden.
Den mest angelägna uppgiften under denna valperiod är att sanera ekonomin –
och den nya regeringen måste målmedvetet gå in för detta åtagande. Redan nu i
vår kommer riksdagen att stå inför en diger arbetsbörda och svåra avgöranden i
samband med den förestående saneringen av ekonomin.
Etenkin talousongelmiin viitaten on julkisuudessa kysytty, miksi uuden eduskunnan työ voi alkaa vasta nyt, kolme viikkoa vaalien toimittamisen jälkeen.
Vaikka tällä kerralla uuden eduskunnan kokoontuminen ajoittui pääsiäisen
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takia poikkeuksellisen myöhäiseksi, ei perinteistä käytäntöä voi enää pitää tarkoituksenmukaisena. Tavoitteeksi tulee asettaa eduskunnan mahdollisimman
nopea kokoontuminen vaalien jälkeen. Onkin syytä selvittää mahdollisuudet
eduskuntavaalien tuloksen nopeampaan vahvistamiseen ja siitä seuraavat mahdolliset lainmuutostarpeet.
Nyt noudatetulle aikataululle emme ole mahtaneet mitään, mutta hallitusneuvottelujen käynnistyessä on toivottavaa, että uusi hallitus voitaisiin saada kokoon nopeasti, kuten Te, Herra Presidentti, puheessanne sanoitte.
Osin kotoisista, osin ulkoisista tekijöistä aiheutunut taloudellinen kriisi – siitähän Suomessa on nyt kyse – uhkaa vakavalla tavalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita.
Jos lama saa jatkua ja edelleen syventyä, vaaraan joutuvat monet saavutukset, joiden ansiosta Suomi tunnetaan hyvinvoinnin, tasa-arvon ja sosiaaliturvan
kärkimaana. Jos talouden kehityssuuntaa ei nopeasti kyetä muuttamaan, murentuvat edellytykset muun muassa sosiaalietuuksien sekä terveydenhuollon ja monien muiden yhteiskunnallisten palvelujen nykyisen tason säilyttämiseltä, puhumattakaan niiden parantamisesta.
Jos talouden välttämättömään tervehdyttämiseen ei päästä talouspolitiikan
keinoin, markkinavoimilla on omat tapansa ratkaista tasapainottomuudet, joihin
kansantaloutemme on ajautunut. Talouden tervehdyttämisessä markkinavoimat
ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Nykytilanteessa päävastuu talouden suunnan korjaamisesta on ﬁnanssi- ja tulopolitiikalla. Lähes kaikki näyttävät olevan
yksimielisiä siitä, että raha- ja valuuttakurssipolitiikasta ei löydy ulospääsyä nykyisistä talousongelmista.
Hallituksella ja eduskunnalla on käsissään tärkeitä työkaluja talouden tervehdyttämiseksi. Finanssipolitiikan eri keinojen lisäksi hallitus ja eduskunta voivat
lainsäädännöllä korjata monia rakenteellisia vinoutumia, kuten kilpailun puutteita ja julkisten menojen kasvua ylläpitäviä järjestelmiä, jotka haittaavat taloutemme vakaata kehitystä.
Talouden tilanne vaatii kaikkien kansalaisryhmien yhteisvastuuta ja yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi. Välttämättömät edellytykset talouden kuntoon
panemiseksi ovat siis hallituksen ja eduskunnan samansuuntainen toiminta sekä
avoin ja reilu yhteistyö poliittisten päättäjien ja etujärjestöjen välillä.
Regeringen och riksdagen förfogar över viktiga instrument som de kan utnyttja vid saneringen av landets ekonomi. De kan inte bara med ﬁnanspolitiska
medel, utan också med hjälp av lagstiftningen åtgärda en lång rad strukturella
snedvridningar såsom den haltande konkurrensen och de system som vidmakthåller ökningen av de offentliga utgifterna – och som alla ställer hinder i vägen
för en stabil ekonomisk utveckling.
Det ekonomiska läge vi nu beﬁnner oss i kräver att alla medborgargrupper tar
sitt ansvar och är villiga att samarbeta för att problemen skall kunna lösas. En
absolut förutsättning för att vi skall få ordning på ekonomin är alltså att regeringen och riksdagen går in för samma linje och att de politiska beslutsfattarna
och intresseorganisationerna kan samarbeta öppet och uppriktigt.
Suomalaiset ovat valmistautuneet vaikeisiinkin ratkaisuihin, kunhan ne vain
ovat oikeudenmukaisia. Se on kohtuullinen toivomus. Kipeiden päätösten vasta- 466 -
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painona tuleekin olla huolehtiminen ihmisten perusturvallisuudesta.
1990-luvun talous- ja integraatioratkaisuja tehtäessä on pakko ottaa huomioon paitsi ihmisten perusturvallisuuden vaatimus myös luonnon reunaehdot.
Ekonomisesti järkevää voi olla vain ekologisesti kestävä taloudenpito.
Suomen lähtökohdat tässä suhteessa eivät ole huonot. Silti kotoistenkin ympäristöongelmien ratkaisemisessa on yhä paljon tehtävää. Samalla kun kotimaisia
ympäristöongelmia edelleen lievitetään ja poistetaan, on huomiota yhä enemmän kohdistettava kansainvälisten ympäristöongelmien ratkaisemiseen sekä
maailmanlaajuisesti että lähialueillamme. Omista talousvaikeuksistamme huolimatta Suomen on tunnettava laajempi kansainvälinen vastuunsa. Se merkitsee
ainakin laadullisesti kasvavaa panosta kehitysmaiden kaksoiskriisin – lisääntyvän nälän ja tuhoutuvan ympäristön – haasteisiin vastaamiseen.
Herr President!
Trots alla konﬂikter och kriser ute i världen har Finland fortfarande goda möjligheter att bygga upp det ﬁnländska samhället – en förutsättning är dock att vi
klarar av att sanera ekonomin. Finländarna är ett ﬂitigt och segt folk som har klarat av värre problem. Hårda tider har många gånger varit en drivfjäder som hjälpt
vårt folk att förnya sig och ta nya tag. Låt oss hoppas att det är så också nu.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President, för dessa ord, vill jag framföra riksdagens hälsning och hedersbetygelse.
Herra Presidentti!
Ristiriitojen ja kriisien repimässä maailmassa Suomen mahdollisuudet yhteiskunnan rakentamiseen ovat edelleen hyvät edellyttäen, että saamme taloutemme taas kuntoon. Ahkerat ja sitkeät suomalaiset ovat selvinneet pahemmistakin
ongelmista. Vaikeat ajat ovat olleet usein myös kannustin kansakunnan uudistumiselle ja terästymiselle. Olkoon niin nytkin.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 7. päivänä 1992
presidentti Koivisto – puhemies Suominen

Riksdagens öppnande den 7 februari 1992
president Koivisto – talman Suominen

Herra puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Representanter för Finlands folk!
Eduskunta aloittaa työnsä vuoden 1992 valtiopäivillä poikkeuksellisen vaativien haasteiden edessä.
Neuvostoliiton hajoaminen on johtanut siihen, että kaikki keskeiset sopimusjärjestelyt itäisen naapurimme kanssa on uusittu. Meidän perusasenteemme hyvän naapuruuden politiikkaan on kuitenkin ennallaan.
Jotkut muutokset itäisessä naapurimaassamme ovat olleet nopeita, kuten vuodenvaihteessa tapahtunut valtiollisen rakenteen murros, jotkut ovat tapahtuneet
vaiheittain usean vuoden aikana, kuten idänkauppamme pienentyminen. Tämä on aiheuttanut meille pulmallisia tilanteita, mutta yleisesti ottaen muutosten
edellyttämät keskinäisten sopimusten tarkistukset on voitu tehdä hallitusti. Venäjän kanssa solmitut poliittisia suhteita ja taloudellista yhteistyötä koskevat sopimukset eduskunta saa alkavilla valtiopäivillä käsiteltäväkseen.
Sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä Suomen edustajat kävivät laajoja
ja hyödyllisiä keskusteluja varapääministeri Gennadi Burbulisin johtaman valtuuskunnan kanssa. Tässä yhteydessä kävin puhelinkeskustelun presidentti Boris Jeltsinin kanssa. Lausuin iloni siitä, että sopimukset voitiin allekirjoittaa niin
pian, ja toivotin hänet sydämellisesti tervetulleeksi Suomeen.
Myös meidän läntiset suhteemme ovat uusien ratkaisujen edessä. Yhdentyminen etenee Länsi-Euroopassa, ja meidänkin on tehtävä oma valintamme.
Regeringen avgav i januari en redogörelse om konsekvenserna av ett eventuellt EG-medlemskap för Finland. Regeringen ämnar alltjämt följa en snabb tidtabell och bereder ett meddelande, i samband med vilket riksdagen får tillfälle
att uttrycka sin åsikt om inlämnandet av en ansökan om medlemskap.
Jag skulle tro att regeringen redan nu har en tämligen klar bild av hur vi bör
gå till väga och hur vi skall lägga fram vår sak om vi vill att våra speciella synpunkter skall bli förstådda på det sätt som är bäst för oss. Detta kan ske endast
genom en invecklad förhandlingsprocess.
I mitt nyårstal uttryckte jag förhoppningen att ett beslut i saken skulle bygga
på en så klar medborgaropinion som möjligt. Nu förefaller det inte vara möjligt
att nå någon särskilt stor enighet. Efter den debatt som har förts och fortfarande
pågår måste regeringen och riksdagen slå fast sin ståndpunkt.
Vi utnyttjar våra valmöjligheter bäst om vi ansöker om medlemskap i EG en- 468 -
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ligt det s.k. kortare formuläret och utgår från att riksdagen hålls väl informerad
om förhandlingarnas gång.
Hallitus antoi tammikuussa selonteon mahdollisen EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomen kannalta. Hallitus aikoo edelleen noudattaa nopeata aikataulua ja
valmistelee tiedonantoa, jolloin eduskunta saisi tilaisuuden lausua käsityksensä
jäsenhakemuksen jättämisestä.
Hallituksella uskoakseni on jo nyt varsin hyvä kuva siitä, millä tavalla meidän tulisi liikkua ja miten asiamme esittää, jos me haluamme saada omat erityisnäkökohtamme kannaltamme parhaimmalla tavalla ymmärretyiksi. Se voi
tapahtua vain monimutkaisen neuvotteluprosessin kuluessa.
Uudenvuodenpuheessani lausuin sen toivomuksen, että päätöksen asiassa tulisi rakentua mahdollisimman selkeälle kansalaismielipiteelle. Nyt näyttää siltä,
että kovin suuri yksimielisyys ei ole saavutettavissa. Käydyn ja käynnissä olevan keskustelun jälkeen hallituksen ja eduskunnan on ratkaistava kantansa.
Me käytämme valinnanvaramme parhaiten hakemalla EY:n jäsenyyttä niin
sanotun lyhyemmän kaavan mukaan ja lähtien siitä, että eduskunta pidetään hyvin informoituna neuvottelujen kulusta.
Suomelle on tärkeä asia, että maa pysyy kaikilta osiltaan asuttuna ja maatalous elinvoimaisena. Eurooppalaisissa puitteissa näiden tavoitteiden turvaaminen voi pitemmän päälle onnistua paremmin kuin yksin omin voimin. Meille on
tärkeää varmistaa elintarvikkeiden ja puun tuotannon jatkuvuus omassa maassa. Metsät ovat merkittävin luonnonvaramme ja taloudellisen hyvinvointimme
perusta.
Meidän pitää nyt luoda sellainen kansainvälisen kehityksen kanssa sopusoinnussa oleva kansallinen maatalous- ja maaseutupolitiikka, joka turvaa elintarviketuotannon säilymisen ja maaseudun asuttuna pysymisen.
Siirtyminen uudenlaiseen maatalous- ja maaseutupolitiikkaan on edessä joka tapauksessa. Siihen ovat johtamassa monet muutkin tekijät: GATT-järjestön
piirissä käytävät keskustelut maailmankaupasta sekä kotimaiset paineet elintarvikkeitten hintatason vakauttamiseksi ja valtion maatalousmenojen kasvun hillitsemiseksi.
Valtioneuvoston eduskunnalle esittämään selontekoon liittyi taustaselvitys,
jossa todettiin, että vielä 1970-luvun lopulla Suomen tuottajahintataso oli lähes kaikissa maataloustuotteissa samalla tasolla EY-maiden vallitsevan hintatason kanssa, joten hintatasot ovat voimakkaasti eriytyneet vasta 1980-luvulla.
Nykyinen tuottajahintataso on Suomessa karkeasti ottaen noin kaksinkertainen
esimerkiksi pohjoisten EY-maiden vastaaviin hintoihin verrattuna.
Suomen maatalouden tuottajahintataso on siis 1980-luvulla irrottautunut kansainvälisestä kehityksestä kokonaan siitä riippumatta, minkälaisia tuloratkaisuja on tehty ja mitkä puolueet ovat hallituksesta käsin asioita hoitaneet.
Me olemme tulleet hyvin riippuvaisiksi muista maista muun muassa energian
suhteen. Myös maatalous on tullut yhä enemmän riippuvaiseksi tuontipanoksista, joita se syö itse enemmän kuin mitä se elintarvikkeiden viennillä ansaitsee.
Koneellistunut maatalous ei pitkään tule toimeen, jos emme pysty viennillämme tuontia – myös maatalouden tarvitsemaa tuontia – ansaitsemaan.
Kun me olemme riippuvaisia ulkomaankaupasta, me olemme riippuvaisia
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myös muualla tehdyistä päätöksistä. Tällöin on parempi, että meillä on ääni siellä, missä päätöksiä tehdään, kuin että ei ole.
Jokin sana päätöksenteosta.
Kokemukseni aikaisemmissa tehtävissäni on ollut, että rutiinipäätökset voidaan tehdä virka-aikana työtovereiden kanssa ja avustajien myötävaikutuksella. Mutta suuria ratkaisuja joudutaan joskus tekemään kaikkina vuorokauden
aikoina ristiriitaisissa tilanteissa vajavaisella tiedolla ratkaisujen kaikista vaikutuksista. Mutta ratkaisuja on tehtävä, koska niiden tekemättä jättäminenkin on
ratkaisu.
Nykyisessä tehtävässäni olen tavallisesti voinut tehdä ratkaisut omalla ajallani, mutta en aina. Nyt esillä olevassa asiassa olen pyrkinyt myötävaikuttamaan
siihen, että olisi valinnan varaa, olisi vaihtoehtoja. Olen nähnyt mielelläni, että
vaihtoehtoja on valaistu, että on käyty keskustelua.
Tässä yhteydessä on syytä todeta, että tärkeänä pitämämme vaihtoehdon Euroopan talousalueen ETA:n aikaansaaminen on käynyt epävarmaksi.
Mikään selvitys, mikään keskustelu ei kuitenkaan voi antaa yksiselitteistä ja
kaikille hyväksyttävissä olevaa käsitystä siitä, mikä ratkaisu on tehtävä.
Suuria valtiollisia ratkaisuja tehtäessä on pyrittävä ottamaan varteen paras
tieto ja käyttämään parasta ymmärtämystä. On toivottavaa, että eduskunnalla,
hallituksella ja minulla on tällöin tarvittava arviointikyky, jotta näkisimme, mikä on iso asia, mikä pieni, ja ennen kaikkea: että voisimme parhaiten arvioida,
mitä erilaisten kehitykseen vaikuttavien voimien yhteisvaikutus matkaansaattaa tulevaisuudessa.
Näillä valtiopäivillä eduskunta käsittelee monia muitakin maan ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Eduskunnan harkittavana ovat jo esitykset määräenemmistösäännösten pysyvästä tarkistamisesta ja valtionapujärjestelmän kokonaisuudistuksesta. Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle lähiaikoina energiapoliittinen selonteko sekä myöhemmin keväällä periaatepäätös viidennen ydinvoimalan rakentamisesta, jos hallitus päätyy pitämään
sitä yhteiskunnan kokonaisedun vaatimana.
Päättyneiden valtiopäivien viimeisessä istunnossa eduskunta hyväksyi niin
sanottujen säästölakien säätämistä helpottavan määräaikaisen perustuslain
muutoksen. Uudistusta olivat hyväksymässä hallituspuolueiden edustajien lisäksi suurin osa opposition kansanedustajista. Tätä uudistusta on tarkoitus jatkaa poistamalla verolakien erityinen säätämisjärjestys ja lähes kokonaan mahdollisuus jättää tavallinen laki lepäämään. Uudistuksen toteuttamisesta näyttää
eduskunnassa vallitsevan laaja yksimielisyys. On kohtuullista, että valtion menoja voidaan karsia samalla enemmistöllä kuin millä näistä menoista on aikanaan päätetty.
Yhdentymiskehityksen johdosta eduskunnan asema muuttuu, ja on oletettu
sen johtavan hallituksen aseman ja vallan kasvuun. Asiaa ei ole kuitenkaan laajemmalti tutkittu eikä esimerkiksi selvitetty, kuinka kehitys on nähty nykyisissä
EY:n jäsenmaissa. Hallituksen tulisikin selvittää tätä asiaa ja tutkia, mitä järjestelyjä yhdentymiskehitys ja eduskunnan aseman muuttuminen saattaisi edellyttää päätöksentekojärjestelmässämme myös tasavallan presidentin osalta.
Maamme talouden kehitys on vahvasti riippuvainen teollisen tuotannon me- 470 -
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nestymisestä. Teollisuustuotannon kansantuoteosuus on laskenut huolestuttavan alhaiseksi, ja se on saatava nousuun. Tavoite vaatii talouden rakenteiden kehittämistä, vientikaupan edellytysten turvaamista, julkisten menojen rajoittamista ja valtiontalouden tasapainon palauttamista. Toivon eduskunnan osaltaan
voivan myötävaikuttaa näiden ponnistusten onnistumiseen.
Ärade riksdagsmän!
Jag önskar er framgång i ert arbete för landets och folkets väl samt förklarar
1992 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat kansanedustajat!
Toivotan teille menestystä työssänne maan ja kansan hyväksi sekä julistan
vuoden 1992 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Suominen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Tänä keväänä valtiopäivätyöskentely tulee olemaan tavallista suuremman mielenkiinnon kohteena. Eduskunnalla on pian edessään hallituksen tiedonannon
muodossa kannanotto siihen, hakeeko Suomi Ruotsin ja Itävallan rinnalla Euroopan yhteisön jäsenyyttä. Jos ratkaisumme on myönteinen, vielä tälle eduskunnalle kuuluu lopullinen päätös myös jäseneksi liittymisestä. Näin on siitä
huolimatta, vaikka jäsenyydestä järjestettäisiinkin neuvoa-antava kansanäänestys, kuten on ehdotettu.
Jäsenyys Euroopan yhteisössä on Suomelle mahdollisuus, ei uhka. Päätös on
joka tapauksessa itsenäisyytemme ajan tärkeimpiä. Luonnollista siksi on, että
jäsenyydestä on syytä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys. Tämä ajatus on
myös eduskunnassa saanut selvää poliittista tukea taakseen.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette lausunut, että jäsenyyskysymyksen
tulee perustua pyrkimykseen tavoitella kansan kokonaisetua. Olette myös lausunut, että päätöksen tulisi rakentua selkeälle kansalaismielipiteelle.
Arvostamme näitä näkökohtia. Pyrkimyksenne seurata tärkeässä integraatioratkaisussa kansalaiskeskustelua sekä kuunnella eduskunnan ja hallituksen
mielipidettä ennen lopullisen ratkaisun tekoa on parlamentarismin periaatteiden
kannalta merkittävä.
Koskettelitte puheessanne myös laajasti niitä näköaloja, joita Euroopan yhdentymiskehitys tuo myös Suomen ratkaistavaksi.
Merkittävää on, että Suomi joka tapauksessa säilyy itsenäisenä valtiona.
Itsenäisyys on Suomelle ja suomalaisille perusarvo. Valtioiden itsenäisyys on
tärkeä periaate kansainvälisissä suhteissa. Me tiedämme, että muut Euroopan
maat pitävät yhtä tiukasti kiinni itsenäisyydestään kuin mekin.
Finland står i vilket fall som helst inför ett nytt Europa. Efter våldsamma omställningar har konfrontationernas Europa förbytts i ett samlevnadens Europa.
Det är helt naturligt att de europeiska länderna i denna situation har funnit det
vara fruktbart att intensiﬁera sitt samarbete.
Den europeiska integrationsutvecklingen påverkar riksdagens arbete på
många sätt. Den nuvarande arbetsfördelningen mellan utskotten och riksdagens
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arbetsmetoder är inte tillräckligt väl avpassade efter dagens eller morgondagens
behov. Riksdagen måste kunna spela en aktiv roll i integrationsutvecklingen och
redan på förhand vara med och utforma landets politik vid förhandlingarna.
Viittasitte puheessanne, Herra Presidentti, siihen, että hallituksen tulisi selvittää, mitä järjestelyjä yhdentymiskehitys ja eduskunnan aseman muuttuminen
saattaisi edellyttää päätöksentekojärjestelmässämme.
Itsenäisyytemme vuodet ovat osoittaneet, että hallitusmuotomme lähtökohdat
ovat olleet oikeat. Valtioiden kytkeytyminen entistä tiiviimpään kanssakäymiseen edellyttää kuitenkin, että Suomessakin on tullut aika miettiä, millä tavalla
eduskunnan ulkopoliittisia vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä.
Ongelmia nykyisen valtiosääntömme mukaan tapahtuvaan vallanjakoon presidentin, hallituksen ja eduskunnan kesken aiheuttaa erityisesti se, että monet
erityisesti Euroopan yhdentymiseen liittyvät kysymykset katsotaan meillä ulkopolitiikan alaan kuuluviksi, vaikka niiden merkitys on puhtaasti sisäpoliittinen.
Eduskunnan onkin voitava seurata nykyistä paremmin erityisesti kansainvälisten järjestöjen päätöksentekoa. Eduskunnan on voitava myös vaikuttaa siihen,
millä tavoin Suomen edustajat näillä tahoilla toimivat.
Eduskunnan työssä ovat keskeisellä sijalla myös ne monet talouspoliittiset
pulmat, joita maallamme tällä hetkellä on. Lama on aivan olennaisesti heikentänyt hyvinvointimme taloudellista perustaa. Kansantaloutemme velkaantuu uhkaavasti, emmekä pysty rahoittamaan nykyistäkään hyvinvointia kestävällä tavalla.
Eduskunnan laaja enemmistö on kyennyt sopimaan siitä, että jatkossa myös
valtiontalouden säästötoimet voidaan saattaa voimaan eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä kauaskantoinen, jopa historiallinen päätös on ollut
välttämätön. Edellytykset sopeuttaa menomme kansantalouden mahdollisuuksiin paranevat aivan olennaisella tavalla.
Suuri yhteinen huolemme on työttömyyden nopea kasvu itsenäisyytemme
ajan ennätyslukemiin. Työttömänä on nyt yli 350 000 suomalaista, ja heidän lisäkseen sadattuhannet kansalaiset joutuvat kokemaan työttömyyden aiheuttaman ahdingon perheenjäsenensä työttömyyden kautta.
Meidän on nyt tehtävä kaikkemme, jotta kansantalous saadaan nousuun ja
jotta massatyöttömyyden aiheuttama pahoinvointi jää niin vähäiseksi kuin suinkin mahdollista. Erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys uhkaa jättää pysyvät jälkensä koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Ne jäljet eivät häviä edes parempien aikojen koittaessa.
Koko yhteiskunnan onkin yksissä tuumin noustava tukemaan niitä, jotka ovat
vaarassa ajautua pysyvästi työelämän ja ansiotyön tuoman hyvinvoinnin ulkopuolelle. Jokaisen työttömän kohdalla kysymys on ihmisarvosta, ja se meidän on
turvattava jokaiselle suomalaiselle.
Taloudellisesti vaikeinakin aikoina meidän pitää myös muistaa, että rakennamme tulevaisuutta kansalaisten koulutustason ja osaamisen varaan. Koulutukseen ja tutkimukseen on yhteiskuntamme resursseja uhrattava suhdanteista riippumatta.
Kuluva vuosi on itsenäisyytemme 75-vuotisjuhlavuosi. Me voimme olla ylpeitä siitä, että Suomen kansa on pysyvästi lunastanut paikkansa itsenäisten
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kansakuntien joukossa. Me emme unohda niiden sukupolvien työtä, jotka ovat
Suomen vaurautta rakentaneet.
Meidän tehtävämme on nyt vahvistaa kansallista itsetuntoamme ja kansalaisten uskoa tulevaisuuteen.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för Era ord, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och betygelse om
sin vördnad.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 10. päivänä 1993
presidentti Koivisto – puhemies Suominen

Riksdagens öppnande den 10 februari 1993
president Koivisto – talman Suominen

Herra Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Representanter för Finlands Folk!
Vuosikymmenen vaihteessa alkanut Euroopan poliittinen muutos jatkuu. Samalla kun on syntynyt toiveita herättävää uudenlaista yhteistyötä, on muuttunut tilanne luonut myös uusia epävarmuustekijöitä.
Viime valtiopäivillä eduskunta käsitteli suurimman osan Eta-sopimuksen
edellyttämistä lakiesityksistä. Ennen kuin Suomessa jäsenyysneuvottelujen jälkeen lopullisesti päätetään Euroopan yhteisöjen jäsenyydestä, olemme toivottavasti jo ehtineet saada kokemuksia Eta-sopimuksen soveltamisesta.
Suomi on vastikään aloittanut EY:n kanssa jäsenyysneuvottelut. Ne ovat osoitus pyrkimyksestämme olla mukana Euroopan kehityksessä kansalliset etumme turvaavan kestävän ratkaisun pohjalta. Voimme jäsenyyden myötä parhaiten edistää omia pyrkimyksiämme. Suomi lähtee neuvotteluihin omin yksityiskohtaisin tavoittein, jotka on esitelty yleisessä muodossa Suomen alkupuheenvuorossa. Omissa ratkaisuissamme otamme huomioon yhdentymisen asettamat
vaatimukset.
Jäsenyysprosessi on herättänyt vilkkaan julkisen keskustelun. EY-jäsenyyden merkitystä arvioidaan nyt laajan kansalaiskeskustelun puitteissa. Hallitus
käy jäsenyysneuvotteluja avoimessa ilmapiirissä. Ilman avoimuutta ei eduskunta eivätkä kansalaiset voi muodostaa perusteltua näkemystä jäsenyyden merkityksestä.
Muutokset ovat antaneet aiheen myös perinteisen pohjoismaisen yhteistyön
uudistamiseen. Tavoitteena on tämän yhteistyön kehittäminen siten, että sen
merkitys säilyy yhdentyvässä Euroopassakin. Yhteistyö tehostuu ja tulee joustavammaksi.
Yhteyksiä Venäjään ja muihin Ivy-maihin on pidetty yllä useilla vierailuilla
sekä uusimalla kauppapoliittinen sopimusjärjestelmä.
Euroopan yhdentymisprosessin ohella alueellinen yhteistyö oli viime vuonna keskeisesti esillä Suomen ulkopolitiikassa. Erityisesti tämä on koettu meidän
lähialueellamme.
Pohjoisella ilmansuunnalla on sovittu uudesta yhteistyömuodosta. Tammikuussa perustettiin Barentsin euroarktinen neuvosto, johon Pohjoismaiden lisäksi kuuluvat EY ja Venäjä.
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Viime keväänä toimintansa aloittaneen Itämeri-neuvoston työhön osallistuvat
kaikki Itämeren rannikkovaltiot, mukaan luettuina Baltian maat, jotka saavat tämänkin yhteistyön puitteissa arvokasta tukea uudelleenrakennustyössään.
Nämä uudet yhteistyön foorumit edistävät osaltaan alueemme turvallisuutta ja vakautta.
Suomen taloudellinen tuki Keski- ja Itä-Euroopan maille painottuu Baltian
maihin ja lähialueellemme Venäjän Federaatiossa. Pyrimme edistämään näiden
alueiden vakaata ja tasapainoista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä kansainvälisiä sijoituksia ja suotuisia edellytyksiä laajemmalle kansainväliselle yhteistyölle.
Taloudellinen kehityksemme on osoittautunut heikommaksi kuin ennusteissa
on arvioitu. Tuotanto ei ole elpynyt, ja työttömyys lisääntyy. Vaihtotaseen alijäämä on suuri, ja valtiontalouden alijäämä pysyy suurena.
Ajan myötä viennin lisäys ja vaihtotaseen vahvistuminen kääntävät koko kansantalouden kasvuun ja luovat edellytyksiä työllisyyden paranemiselle. Myönteiset vaikutukset toteutuvat hitaasti, ja väliaikanakin on tultava toimeen.
Yritykset ja koko kansantalous ovat raskaasti velkaantuneita. Monien yritysten ongelmat siirtyvät konkurssien ja luottotappioiden kautta valtion ja veronmaksajien rasitukseksi.
Pankkien ongelmat ovat sekä niiden itsensä aiheuttamia että laman seurausta. Valtion pankkitukea ei ole tarkoitettu pankkien omistajien hyväksi, vaan asiakkaiden luottotappioiden rahoittamiseksi. Näin menetellään siksi, että pankit
muuten joutuisivat irtisanomaan suuren määrän lainoja.
Pankkijärjestelmän toiminta on kaikissa oloissa turvattava, viime kädessä valtion
toimenpitein. Pankkien tukeminen ei talouden normaaleihin pelisääntöihin kuulu,
mutta toimiva pankkijärjestelmä on talouden toiminnan perusedellytys.
Den ekonomiska krisen har väckt debatt om den ekonomiska politiken. Delvis
handlar det i detta sammanhang om att söka okomplicerade och lätta svar på
komplicerade och svåra frågor.
Den ﬁnanspolitik som bedrivits med utgångspunkt i statens stora skuldsättning har inte brutit recessionen. Man har därför på en del håll ansett att skuldsättningen borde ökas ytterligare i syfte att på så vis pressa ner arbetslösheten.
Möjligheterna att uppta mera lån är begränsade. Underskottet i statsekonomin är
fortfarande alltför stort; det måste reduceras.
Också underskottet i bytesbalansen är alltför stort. I fjol uppgick det till omkring tjugo miljarder mark. Trots att underskottet håller på att minska, kommer
den belastning som skuldskötselutgifterna innebär oundvikligen att öka i framtiden. Därför är det viktigt att våra exportinkomster ökar och importutgifternas
tillväxt minskar.
En ökad utländsk upplåning har först en stimulerande effekt, men därefter
bromsas den ekonomiska tillväxten upp i och med att räntor och amorteringar
förfaller till betalning. Den utländska upplåningen har redan ökat i en sådan omfattning att detta bromsar vår utveckling.
Budgetunderskottet bidrar även till underskottet i bytesbalansen. Det är nödvändigt att skära ned statens utgifter ytterligare, trots att det under en konjunkturnedgång av normalare snitt skulle ﬁnnas motiv för ett agerande i motsatt riktning.
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Vi är tvungna att reda oss trots att marken ﬂyter. Bindningen till en fast valutakurs är i och för sig ett förnuftigt mål för Finlands del. Med hänsyn till de
centrala målen för vår ekonomiska politik har markens externa värde redan fallit
för mycket. Det ﬁnns orsak att anta att markens värde stiger i takt med att ekonomin når bättre balans.
Talouden kriisi on synnyttänyt keskustelua talouspolitiikasta. Osin haetaan
yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja monimutkaisiin ja vaikeisiin kysymyksiin.
Valtion suureen velanottoon perustuva ﬁnanssipolitiikka ei ole lamaa taittanut. Tästä on tahdottu tehdä se johtopäätös, että velanottoa pitää voimistaa entisestään työttömyyden alentamiseksi. Lisävelan teon mahdollisuudet ovat rajoitetut. Valtiontalouden alijäämä on edelleen liian suuri, se on saatava supistumaan.
Myös vaihtotaseen vaje on liian suuri. Viime vuonna se oli parikymmentä
miljardia markkaa. Vaikka se on supistumassa, kasvaa velanhoitokulujen rasitus väistämättä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi tarvitaan sekä vientitulojen kasvua että tuontimenojen kasvun hillintää.
Ulkomaisen velan lisäys vaikuttaa ensin elvyttävästi, mutta sen jälkeen talouskasvua jarruttavasti, kun velan korot ja lyhennykset lankeavat maksettaviksi. Ulkomaisen velan tähänastinen kasvu on jo jarruttamassa kehitystämme.
Budjettivaje ruokkii osaltaan vaihtotaseen vajetta. Valtion menoja on pakko
yhä leikata, vaikka tavanomaisemmassa suhdannetaantumassa olisi perusteita
toimia päinvastoin.
Joudumme tulemaan toimeen, vaikka markka kelluu. Sitoutuminen kiinteään
valuuttakurssiin olisi Suomen kannalta kyllä järkevä tavoite. Markan ulkoinen
arvo on jo alentunut talouspolitiikan keskeisten tavoitteiden kannalta liikaa. On
syytä olettaa sen nousevan sitä mukaa kuin talouden tasapaino paranee.
Työllisyyttä tulee pyrkiä parantamaan, mutta julkisen sektorin tai kotimaisen
kysynnän elvyttäminen ei tuo valuuttatuloja. Se heikentää vaihtotasetta ja lisää
kansantalouden ulkomaista velkaa. Tarvitaan tarkkaa huolenpitoa vientituotannon samoin kuin tuonnin kanssa kilpailevan tuotannon kasvuedellytyksistä.
Sellaiset investoinnit ovat nyt perusteltuja, joista saatavilla tuotoilla kyetään
lyhentämään kansantalouden valuuttavelkaa.
Yritykset ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa irtisanomalla työvoimaa. Nyt olisi etsittävä uusia ratkaisuja, joilla työpaikkoja voidaan säilyttää ja
lisätä. On kyettävä hyödyntämään niitä mahdollisuuksia tuotannon ja viennin
kasvattamiseen, joita kilpailukyvyn parantaminen antaa. Investoinnein on laajennettava viennin tuotantopohjaa.
Onnistuminen edellyttää työmarkkinajärjestöjen ja työyhteisöjen osapuolten myötävaikutusta tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi ja yritysten työhönottokynnyksen madaltamiseksi.
Palkat ja muut kustannukset tulee mitoittaa yritysten maksukyvyn mukaisiksi. Julkiset palvelut on kustannettava maksuilla tai veroilla. Lainanoton varaan
niitä ei voi rakentaa. Kun julkisen talouden rasitusta on voitava keventää, on tärkeää tehostaa julkisten palvelusten tuotantoa. Maatalouden kustannusrasitusta
ja tukiaisia on vähennettävä.
Hallituksen, eduskunnan ja työmarkkinajärjestöjen on yhdessä etsittävä rat- 476 -
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kaisuja, joilla työttömille saadaan työtä kustannuksilla, jotka kyetään maksamaan.
Nopeaa ratkaisua ei ole näkyvissä. Kaikki teollisuusmaat kamppailevat talousongelmien kanssa, eikä ulkoisen vetoavun saaminen ole varmaa. Pankkituki vie voimavaroja, jotka muutoin olisivat käytettävissä työllisyyden välittömämpään hoitamiseen.
Vaikka emme saisikaan työttömyyttä moniin vuosiin merkittävästi alenemaan, lähiajan tavoitteeksi voidaan ja tulee ottaa työttömyyskierteen katkaiseminen. Siihen on olemassa realistiset mahdollisuudet.
Suomen talouden käsillä olevat ongelmat ovat niin suuria, että niistä ei selvitä, jos pidetään kiinni tiukasti saavutetuista eduista. Joudumme vielä luopumaan paljosta sellaisesta, mihin on totuttu. Tämän pitäisi tapahtua mieluummin
hallitusti.
Myönteisiä tuloksia voidaan odottaa sitä varmemmin ja nopeammin, mitä
suuremmassa yhteisymmärryksessä hallituksessa, eduskunnassa ja työmarkkinoilla haetaan ratkaisuja. Aloitteellisuus on tietysti hallituksen vastuulla.
Kaikissa työmarkkinaratkaisuissa pitäisi ottaa huomioon eri alojen ja eri yritysten ongelmien erilainen luonne ja erilaiset mittasuhteet. Tästä syystä tarvitaan neuvotteluissa paljon joustavuutta.
Tämä on tyly puhe. Minä olisin paljon mieluummin pitänyt ystävällisemmän
puheen, jos minä olisin voinut niin tehdä syyllistymättä itseni pettämiseen ja
muitten harhaanjohtamiseen.
Ärade riksdagsmän! Jag önskar Er framgång i Ert arbete för vårt lands och
vårt folks bästa samt förklarar 1993 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat Kansanedustajat! Toivotan teille menestystä työssänne maan ja kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1993 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Suominen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Arvoisat Kansanedustajat!
Herr Republikens President!
Ärade Riksdagsmän!
Kulunut vuosi on Suomen politiikassa ollut monessa mielessä merkittävä. Vajaa
vuosi sitten eduskunta myötävaikutti siihen, että hallitus päätti lähettää Itävallan
ja Ruotsin ohella hakemuksen Euroopan yhteisön jäseneksi. Kun Norja hieman
myöhemmin liittyi samaan joukkoon, voimme todeta, että myös pohjoismaisen
yhteistyön kannalta asetelma on haasteellinen.
Jos kaikista Pohjoismaista tulee lähes samanaikaisesti tulevan Euroopan unionin jäseniä, on se parasta, mitä pohjoismaiselle yhteistyölle voi tapahtua. Myös
Euroopan unionin sisällä pohjoismainen yhteistyö edustaa vaikutusvaltaa, jonka merkitystä ei voi väheksyä. Pohjoismailla on lisäksi varsin yhteneväinen näkemys siitä, millaiseksi tulevan Euroopan unionin halutaan kehittyvän.
Olemme viime vuosina saaneet olla todistamassa Euroopan sotilaallisen vastakkainasettelun murtumista. Maanosamme turvallisuusriskit ovat lähinnä kansallisuuksien välisistä ristiriidoista johtuvia. Tästä entisen Jugoslavian alueella
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käytävä sota on hyvin julma esimerkki.
Uuden Euroopan kehityksessä huolestuttavaa on kuitenkin se, että vanhan sotilaallisen kahtiajaon jälkeen on syntynyt uusi kahtiajako: kehittynyt länsi ja takapajuinen itä. Nopeutuessaan tämä kehitys tulee monin tavoin vaikuttamaan
myös poliittiseen ilmastoon Euroopassa. Kun Länsi-Euroopan teollisuusmaat
ovat varsin pitkään kestäneen taloudellisen nousukauden jälkeen ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin, on pelättävissä, että taloudellinen kahtiajako pikemminkin kasvaa kuin vähenee. Toteutuessaan tämä aiheuttaisi vielä nykyistäkin
enemmän kansalaisten liikehdintää idästä länteen parempien elinolojen toivossa. Suorastaan kansainvaelluksen kaltainen siirtolaisuus aiheuttaisi monia yhteiskunnallisia ongelmia. Toinen vaara on, että houkutukset protektionististen
esteiden kasaamiseen oman teollisuuden suojaamiseksi lisääntyvät. Tällöin ne
ponnistukset, joita pitkään on tehty kaupan esteiden poistamiseksi, valuvat hukkaan.
Kaikkien taloudellisten vaikeuksien keskellä poliittisten päättäjien on kyettävä riittävän pitkäjänteiseen ajatteluun. Jos kansakuntien taloudellinen eriarvoisuus Euroopassa kasvaa ja vapaakauppa vaarantuu, kansainvälinen työnjako, johon osallistumalla Suomenkin elintaso on suurelta osin rakennettu, ei toteudu. Vapaakauppa ja kansakuntien tuotannollinen erikoistuminen on kaikkine puutteineenkin kuitenkin paras tapa lisätä myös hyvinvointia mahdollisimman tasaisesti.
Meillä Suomessakin on viime aikoina saanut entistä enemmän jalansijaa pohdinta siitä, millaisia ratkaisuja nyt olisi tehtävä taloudellisten pulmiemme ratkaisemiseksi. Arvelen, että tässä tilanteessa monet talouspoliittiset opit eivät sellaisenaan ja yksinään ole riittäviä. Historia osoittaa, että mitkään talouspoliittiset
teoriat eivät ole olleet lopullisen kestäviä. Viisasta miestä ei tunne siitä, ettei hän
tee virheitä, vaan siitä, ettei hän tee samaa virhettä uudestaan.
Maailmantaloudessa olemme nyt tulleet selvästi käännekohtaan, jossa ennen
kaikkea paheneva työttömyys uhkaa läntisten teollisuusmaiden sisäisesti vakaata kehitystä.
Kuten te, Herra Presidentti, totesitte, työttömyyden alentamiseen on tulevina
vuosina kiinnitettävä suurta huomiota.
Den allt högre materiella levnadsstandarden har varit en källa till tillfredsställelse. Förbättringar har dock en benägenhet att mycket lätt falla i glömska
och ersättas av nya behov.
De marknadsekonomiska basenheterna spelar en nyckelroll för vår framtida välfärd. De politiska beslutsfattarna måste se till att medborgarna i våra företag och hushåll upplever ﬂit och arbete som något meningsfullt. Inte ens under en lågkonjunktur kan statsekonomin balanseras genom skärpt beskattning.
Företagens och medborgarnas ekonomiska aktivitet är själva grundvalen för välfärdsstaten.
Meidän on vahvistettava vientiteollisuutemme hartioita. Yrityksillä itsellään
on paras osaaminen ja tieto investointikohteista. Valtion tehtävänä on olla mukana luomassa edellytyksiä silloin, kun investoinnit lisäävät vientiteollisuutemme voimaa.
Näinä aikoina kansalaisten katseet ovat kääntyneet meihin päättäjiin. Edus- 478 -
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kunnalta, hallitukselta ja työmarkkinajärjestöiltä odotetaan vastuullista työtä
kiperien pulmiemme ratkaisemiseksi. Annos yksimielisyyttä ja yhteisymmärrystä poliittiseen keskusteluumme ei olisi juuri nyt pahitteeksi. Meidän tulee
noudattaa yhteisten asioiden hoidossa samaa periaatetta kuin jokapäiväisessäkin
kanssakäymisessämme. Emmehän ryhdy rakentamaan riitaa naapurimmekaan
kanssa sillä perusteella, että hän noudattaa arkipäivän elämässä omia tapojaan.
Herr Republikens President! Samtidigt som jag uttalar ett tack för de ord Ni
yttrade, framför jag till Er riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
Herra Tasavallan Presidentti! Samalla kun kiitän teitä lausumistanne sanoista, esitän teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Presidentti Mauno Koivisto ja puhemies Riitta Uosukainen kättelevät vuoden 1994 valtiopäivien avajaisissa. Kyseisenä vuonna valittiin ensimmäisen kerran puhemieheksi
nainen.
President Mauno Koivisto och talman Riitta Uosukainen hälsar varandra vid öppningen av 1994 års riksdag. Det året valdes en kvinna för första gången till talman.
Kuva / Foto: Vesa Lindqvist/Eduskunta
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 8. päivänä 1994
presidentti Koivisto – puhemies Uosukainen

Riksdagens öppnande den 8 februari 1994
president Koivisto – talman Uosukainen

Arvoisa Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Representanter för Finlands Folk!
Ennen tulemistani valituksi tähän tehtävään ilmoitin, että pyrkimyksenäni olisi
valtiosääntömme parlamentaaristen perinteitten kehittäminen.
Mitä säädöksiin tulee, tasavallan presidentin valtaoikeuksia on supistettu
eduskunnan ja hallituksen hyväksi. Presidentillä ei enää ole ehdotonta eduskunnan hajottamisoikeutta. Lakiin on otettu selvyyden vuoksi myös nimenomainen
säädös siitä, että valtioneuvoston jäsentä, joka ei ole eroa pyytänyt tai eduskunnan luottamusta menettänyt, ei voida valtioneuvoston jäsenyydestä vapauttaa.
Perustuslakien muutokset antavat eduskunnalle entistä suuremmat mahdollisuudet päättää koollaolostaan sekä saada tietoja, keskustella ja ilmaista käsityksiään ajankohtaisista asioista. Kansanedustajien lakialoiteoikeuden käytön rajoitukset on poistettu. Hallituksen riippuvuutta eduskunnan luottamuksesta on
korostettu ja eduskunnan asemaa hallituksen muodostamisessa ja hallituksen
kokoonpanon muuttuessa vahvistettu. Uusi tai kokoonpanoltaan merkittävästi
muuttunut valtioneuvosto velvoitettiin antamaan ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle, jolloin hallituksen nauttima luottamus tulee tuoreeltaan eduskunnassa punnittavaksi.
Presidentin vaalitapaa on muutettu kahdesti ja kumpaakin tapaa on kerran sovellettu. Presidentin toimikaudet on rajattu kahteen peräkkäiseen kuusivuotiskauteen.
Valtiollisen järjestelmän toimivuus edellyttää vakaumukseni mukaan sitä, että hallitus voi tarvittaessa vedota kansaan. En ole ollut valmis myötävaikuttamaan siihen, että aloite eduskunnan hajottamisesta siirtyisi eduskunnan puhemiehelle, koska hajotus silloin ei olisi realistinen vaihtoehto.
Presidentin oikeutta hidastaa tai estää eduskunnan tahdon toteutumista on rajoitettu. Presidentin lainsäädännöllinen veto-oikeus on muutettu oikeudeksi palauttaa laki seuraavilla valtiopäivillä uudelleen käsiteltäväksi. Presidentin oikeus jättää eduskunnan aloitteesta hyväksytty määräraha vahvistamatta on muutettu mahdollisuudeksi palauttaa asia eduskunnan uudelleen käsiteltäväksi.
Taloudellinen yhdentymiskehitys on tuonut mukanaan hallitusmuotoon uuden 33 a §:n. Säännös muuttaa merkittävästi presidentin ja hallituksen välistä
toimivallan jakoa. Säännös antaa eduskunnalle mahdollisuuden osallistua kansainvälisissä toimielimissä tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun. Val- 481 -
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tioneuvostolla on oikeus määrätä sellaisten päätösten valmistelusta ja voimaansaattamisesta siltä osin kuin asia ei sisältönsä puolesta edellytä voimaansaattamista lailla tai asetuksella tai vaadi eduskunnan hyväksymistä. Presidentti kuitenkin nimittää Suomen edustajat ETA:n sekakomiteaan ja EFTA-valtioiden pysyvään komiteaan.
Lainsäädäntövaltaa käyttää myös oikeuslaitos. Jo lakeja säädettäessä pitäisi
ottaa huomioon, mistä kaikesta oikeuslaitos voi selviytyä joutuessaan jatkamaan
lainsäädäntöä siitä, mihin eduskunta sen lopettaa. Osaltaan tämä on väistämätön seuraus yhteiskunnan monimutkaisuudesta ja olosuhteiden nopeista muutoksista, jotka pakottavat turvautumaan entistä enemmän joustaviin oikeusnormeihin ja yleisiin oikeusperiaatteisiin.
Yhdentymiskehitys johtaa enenevässä määrin siihen, että eduskunta menettää ehdotonta lainsäädäntövaltaansa asioissa, joissa yhteinen valmistelu ja päätöksenteko tapahtuu kansainvälisissä toimielimissä. Mutta tämä kehitys vähentää yhtä lailla presidentin ja hallituksen valinnanvapautta.
Pääministerillä on ja pitääkin olla oma ulkopoliittinen roolinsa ja tehtävänsä.
Useimmissa Euroopan maissa pääministeri on ulkopolitiikan johtaja.
Jos Suomesta tulee Euroopan unionin jäsen, nousee kysymys siitä, kuka Suomea edustaa tämän järjestön korkeimmalla päätöksentekotasolla niin sanotussa Eurooppa-neuvostossa. Tässä yhteydessä joko tasavallan presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia pitää lisätä tai pääministerin kansainvälispoliittista roolia vahvistaa. Hallitusmuodon uusi 33 a § on askel pääministerin ja hallituksen
aseman vahvistamisen suuntaan.
Olen mielihyvällä todennut, että pääministerillä ja nyt viimeksi pääministeri Aholla on ollut hyvin välttämättömään tarpeeseen hyvät valmiudet edustaa ja
esittää Suomen näkemyksiä maailmalla.
Ulkopolitiikassa meidän on syytä pyrkiä yhtenäiseen esiintymiseen ja korostaa jatkuvuutta. Tämä antaa luontaisen toimintapohjan ulkopolitiikassa tasavallan presidentille. Presidentti valitaan pidemmäksi aikaa kuin mitä hallitukset
tavallisesti toimivat. Presidentti voi omistautua erityisesti ulkopolitiikan kysymyksiin, ja hänelle aukeavat maailmassa useammat ovet kuin pääministerille.
Mutta ulkopoliittinen päätöksenteko pitäisi saada paremmin jäsentyneeksi ja
järjestelmällisemmäksi. Nykyisin sitä tapahtuu ulkoasiainhallinnon puitteissa
liian paljon presidentin yleisen ulkopoliittisen toimivallan pohjalta. Parlamentaarisessa järjestelmässä sen pitäisi tapahtua enemmän hallituksen valvonnassa
ja vastuulla, erityisesti yhdentymiskehityskin huomioon ottaen, koska siellä ratkaistavilla asioilla on yleistä yhteiskuntapoliittista merkitystä aivan toisella tavalla kuin perinteisesti ulkopolitiikan alaan kuuluviksi katsotuissa asioissa.
Presidentin ulkopoliittisen päätöksenteon muotoja tulisi kehittää siihen suuntaan, että presidentti johtaisi ulkopolitiikkaa hallituksen kautta.
Olen keskustellut sekä hallituksen – nykyisen ja sen edeltäjän – ulkoasiainvaliokunnan että koko hallituksen kanssa ulkopolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä koettaen hakea tapaa, joka ankkuroisi tasavallan presidentin päätöksentekoa myös asiallisesti valtioneuvostossa tapahtuvaksi. Näitä keskusteluja kutsuttiin julkisuudessa joskus hallituksen jälki-istunnoiksi.
Se, että minä en ole löytänyt luontevaa tapaa vähentää tasavallan presidentin
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osuutta juoksevassa ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja kääntää ulkoministeriö
saamaan toimivaltuutensa valtioneuvostolta, ei tarkoita sitä, etteikö tähän suuntaan pitäisi pyrkiä menemään.
Sisäpolitiikassa ei tasavallan presidentin pitäisi olla kovin aktiivinen: Mehän
elämme moniarvoisessa yhteiskunnassa. On parempi, että eri henkilöt edustavat erilaisia arvoja ja tavoitteita ja sovittelevat niistä lähteviä pyrkimyksiä keskenänsä, kuin että tällainen punninta tulisi tapahtumaan yhden henkilön sisällä.
On vain hyväksi, että presidentillä ei ole sen suurempia mahdollisuuksia – kuin
on – puuttua sisä- ja erityisesti talouspolitiikan kysymyksiin.
Jag har ansett det nödvändigt att stödja de regeringar som jag har utnämnt.
Jag anser det vara positivt att samma regering fortsätter under hela valperioden – om riksdagens förtroende räcker till – och jag understöder denna strävan.
Endast därigenom kan skötseln av landets angelägenheter bli tillräckligt långsiktig, konsekvent och kontinuerlig. Dessa mål är desto viktigare ju mera krävande ur landets synvinkel de ärenden är som regeringen skall sköta.
Den nuvarande riksdagen ﬁck sin sammansättning – återspeglad i regeringen
– vid det senaste riksdagsvalet, där medborgarna gav uttryck för ett omfattande
missnöje i fråga om utvecklingen av sina levnadsbetingelser. Den sittande regeringen blev tvungen att slå in på en annan väg än den uppenbarligen hade önskat
vandra, att skära ned kostnaderna och höja skatterna blev dess lott. Inte att undra på att regeringen blivit föga populär.
Regeringen har inte gått i mitt ledband, utan har själv fattat sina egna beslut.
Så skall det också vara.
Om tre veckor tillträder republikens nyss valda nya president sitt ämbete. Kandidatnomineringen var redan föremål för ett livligt intresse och vid själva valet
visade det sig att en påfallande stor andel av de röstberättigade gick till valurnorna i båda valomgångarna.
Folket hade möjlighet att välja sin favorit bland många bra kandidater, och
folket uttalade också sin entydiga vilja. Valets största vinnare är vårt demokratiska system. För denna seger gjorde alla kandidaterna och deras anhängare en
värdefull insats.
Olen katsonut välttämättömäksi tukea nimittämiäni hallituksia. Se pyrkimys
on minusta hyvä ja kannatettava, että sama hallitus jatkaa – jos eduskunnan
luottamusta riittää – koko vaalikauden. Vain siten maan asioiden hoitoon saadaan riittävää pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. Nämä tavoitteet ovat sitä tärkeämpiä, mitä vaativampia ovat maan kannalta hallituksen hoidettavana olevat asiat.
Nykyinen eduskunta sai kokoonpanonsa – jota hallitus heijastaa – viimeksi
käydyissä eduskuntavaaleissa, joissa kansalaisten huomattava tyytymättömyys
elinolosuhteittensa kehittymiseen sai ilmaisunsa.
Nykyisen hallituksen piti kääntyä toiselle tielle, kuin mitä se ilmeisesti olisi
halunnut kulkea, eli menojen karsinnan ja verojen korottamisen tielle. Ihmekös
tällöin on, että hallituksesta ei ole tullut kovin suosittua.
Hallitus ei ole kulkenut minun talutusnuorassani vaan on tehnyt itse omat ratkaisunsa, niin kuin pitääkin.
Kolmen viikon päästä astuu juuri valittu uusi tasavallan presidentti virkaan- 483 -
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sa. Jo ehdokasasettelu oli vilkkaan mielenkiinnon kohteena, ja vaalien kumpaankin kierrokseen osallistuneiden osuus äänioikeutetuista oli varsin korkea.
Kansalla oli mahdollisuus valita monista hyvistä ehdokkaista mieleisensä, ja
kansa toi julki selkeän tahtonsa. Käytyjen vaalien suurin voittaja on kansanvaltainen järjestelmämme, jonka voittoon kaikki ehdokkaat ja heidän kannattajansa antoivat tärkeän panoksen.
Ärade Riksdagsmän! Jag önskar Er framgång i Ert arbete för vårt lands och
vårt folks bästa samt förklarar 1994 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat kansanedustajat! Toivotan teille menestystä työssänne maan ja kansan hyväksi sekä julistan vuoden 1994 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Uosukainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Te, Herra Presidentti, olette suorittanut merkittävän työn Suomen parlamentarisoimiseksi. Me eduskunnassa arvostamme suuresti valtiollista uraanne kansanvallan vahvistajana.
Under Er tid som president har hela världen och Finland undergått stora omvälvningar. Ingen hade kunnat förutspå händelserna i samband med Sovjetunionens sönderfall och revolutionerna i Östeuropa. Den ekonomiska krisen och
massarbetslösheten i Finland och i alla andra västeuropeiska länder har visat att
det som av en del kallas fri marknadsekonomi inte automatiskt resulterar i maximal välfärd. Marknaderna behöver nämligen alltid politisk styrning. Världen
kan inte fungera utan prioriteringar och demokrati.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, kiinnititte huomiota puheessanne ennen
kaikkea valtiosääntökysymyksiin. Uskon eduskunnan varsin laajan enemmistön
olevan kanssanne samaa mieltä valtiosääntöömme kohdistuvista muutoksista.
Historiasta tiedämme, että nykyinen hallitusmuoto on toiminut hyvin ja tarvittaessa myös joustavasti. Valtioelinten on kunnioitettava toistensa kansalta
saamaa mandaattia ja pystyttävä yhteistyöhön puoluepoliittisten ristiriitojenkin
yli kaikkina aikoina. Uskon, Herra Tasavallan Presidentti, Teidän edustamanne
parlamentarismia korostavan linjan jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Ni, Herr Republikens President, fäste i ert tal framför allt avseende vid statsförfattningsfrågor. Jag är övertygad om att en mycket stor majoritet i riksdagen
instämmer i er uppfattning om förestående ändringar av vår konstitution.
Historien har visat att vår nuvarande regeringsform uppfyller de krav som
ställts på den och vid behov ger rum för ﬂexibilitet. Statliga institutioner måste visa ömsesidig respekt för det mandat de fått av folket och under alla omständigheter vara kapabla att samarbeta och därvid bortse från partipolitiska konﬂikter.
Hallitusmuotomme uudistamisessa on tuettava kaikkia sellaisia ratkaisuja,
jotka edistävät vaalien jälkeen mahdollisimman pikaisesti sellaisten enemmistöhallitusten muodostamista, joilla on eduskunnan tuki takanaan.
Uskon, että käytännössä hallituksen muodostamista voidaan nopeuttaa nykyisestä noin 6 viikosta 3–4 viikkoon. Näin kävisi siksi, että puolueiden olisi he- 484 -
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ti vaalien jälkeen ryhdyttävä keskustelemaan keskenään sen sijasta, että odotetaan tasavallan presidentin toimia ja eduskunnan kokoonkutsumista.
Valtiosääntökeskustelussa esillä on myös ollut eduskunnan koollekutsumisen
nopeuttaminen vaalien jälkeen. Myös tällaisilla toimilla voidaan nopeuttaa hallitusten syntyä.
Eduskunnan kokoontumisesta päättäminen on eduskunnan oma asia, eikä se
siten suoraan liity valtiosääntökeskusteluun. Asia on kuitenkin niin merkityksellinen, että pidän tärkeänä kokoontumisajan lyhentämistä. Poliittisten tilanteiden ja kysymyksenasettelujen nopeasti muuttuessa on suotavaa, että poliittinen
toimeenpanovalta ja vastuu selkeästi on eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen käsissä.
En revidering av regeringsformen bör på allt sätt medverka till att vi så snart
som möjligt efter ett riksdagsval får en majoritetsregering som stöds av riksdagen. Beslutet att låta riksdagen välja statsminister är – som jag ser det – ett steg
i denna riktning.
Jag tror att vi i praktiken kunde snabba på regeringsbildningen. En ny regering kunde bildas på 3 till 4 veckor i stället för 6 veckor, om partierna omedelbart efter riksdagsvalet inleder förhandlingar i stället för att invänta initiativ
från republikens president och att riksdagen sammankommer.
I debatten om statsförfattningen har det också framkastats att riksdagen bör
sammankomma tidigare efter val. Också en sådan förändring skulle påskynda
regeringsbildningen.
Det är visserligen riksdagen själv som skall bestämma när den sammankommer, och därför är detta inte någon fråga som direkt hänger samman med debatten om vår statsförfattning. Det är trots allt en mycket viktig sak och jag anser
därför att tiden mellan riksdagsval och riksdagens första sammankomst måste
vara kortare.
Kiinnititte, Herra Tasavallan Presidentti, huomiota myös taloudellisen yhdentymiskehityksen mukanaan tuomaan uudistukseen, hallitusmuotomme
33 a §:ään.
Tällä muutoksella mahdollisen EU-jäsenyyden oloissa yhteisöasioiden kansallinen valmistelu olisi valtioneuvoston eikä tasavallan presidentin toimivaltaan kuuluva asia. Luonnollinen jatko tälle kehitykselle olisi se, että pääministeri edustaisi Suomea Eurooppa-neuvostossa. Ei nimittäin liene ajateltavissa, että tasavallan presidentti alkaisi sitoa valtakunnan koko päätöksentekokoneistoa
asioissa, joissa presidentillä ei ole tähänkään saakka ollut lopullista päätösvaltaa, vaan se on ollut eduskunnalla.
Valtiosääntöuudistuksen luonnollisena jatkeena on näillä valtiopäivillä varmasti keskustelua herättävä perusoikeusuudistus. Tämä hanke on työllemme
mitä tärkein.
Koko tätä vaalikautta on luonnollisesti hallinnut taloudellisista kysymyksistä
käytävä keskustelu. Tämä on useassa tapauksessa johtanut siihen, että päivänpolitiikassa asiat kaatuvat päälle.
Tekemiemme päätösten vaikutukset ulottuvat kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä politiikassa pitäisi yhä useammin kyetä katsomaan kauemmas ja irrottautumaan juuri tämän päivän ongelmista. Tähän meille luo mah- 485 -
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dollisuuden valiokuntatyöskentely valtioneuvoston pidemmän aikavälin tulevaisuudesta antamasta selonteosta.
Suomen taloudellinen tilanne on nyt siirtynyt uuteen vaiheeseen. Kansantalouden mittarit ja ennusteet näyttävät laman taittuvan ja kansantaloutemme elpyvän. Taloudellisen kriisin lisäksi olemme myös henkisessä kriisissä. Nyt on
kuitenkin valoa näkyvissä. Ihmisten luottamus tulevaisuuteen on palaamassa.
Talouden elpyminen ei kuitenkaan näytä merkittävästi luovan lisää työpaikkoja. Työttömyyden kanssa kamppaileminen on näiden valtiopäivien merkittävin kysymys. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset heijastuvat kauas tulevaisuuteen.
Kotimarkkinoihin on nyt saatava liikettä. Julkisen talouden rahoituskriisi ei
muuten poistu eikä kansantaloutemme elpyminen jatku.
Näiden valtiopäivien aikana mahdollisesti toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa. Vaikka kansanäänestys de
jure on neuvoa-antava, uskon sen kuitenkin poliittisesti sitovan meidät äänestyksen tulokseen.
Kansanäänestys ei kuitenkaan merkitse, että eduskunnalla ei olisi vastuuta tästä kysymyksestä. Eduskunta on keskeinen poliittisen keskustelun foorumi ja samalla merkittävä kansalaismielipiteen muodostaja. Uskon meidän kaikkien punnitsevan mielipidettämme koko kansan hyvinvoinnin ja tulevaisuuden
kannalta.
En folkomröstning betyder inte att riksdagen inte skulle ha ansvar i denna
fråga. Riksdagen är ett viktigt politiskt forum för debatt och spelar därför en
framträdande roll för opinionsbildningen ute på fältet. Jag är övertygad om att
vi alla funderar på frågan med utgångspunkt i vad som är bäst för vårt folk, vår
välfärd och vår framtid.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för Era ord, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och betygelse om
sin vördnad.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 29. päivänä 1995
presidentti Ahtisaari – puhemies Lipponen

Riksdagens öppnande den 29 mars 1995
president Ahtisaari – talman Lipponen

Herra Puhemies!
Arvoisat Suomen Kansan Edustajat!
Herr Talman!
Ärade Representanter för Finlands Folk!
Suomeen on valittu järjestyksessä 24. eduskunta. Valituksi tuli monia uusia edustajia. Onnittelen teitä kaikkia valintanne johdosta.
Nyt toimintansa aloittanut eduskunta tulee tekemään työtään historiallisessa
murrostilanteessa. Kylmän sodan jälkeinen maailma on kuitenkin suurten mahdollisuuksien aikaa. Näihin mahdollisuuksiin on nyt tartuttava.
Viime vuosina raskas taloudellinen lama on koetellut maatamme. Monet ovat
uupuneet ja luovuttaneet. Keskellämme on paljon inhimillistä kärsimystä. Lama
on koetellut myös uskoa edustukselliseen demokratiaan ja sen keinoihin. Meidän on yhdessä palautettava tämä usko.
Edessä on koko vaalikauden kestävä voimannäyte. Nyt tarvitaan vastuullisuutta ja vastuunkantoa niin hallituksessa kuin oppositiossakin.
Myös etujärjestöt joutuvat omissa ratkaisuissaan ottamaan vastuun kansantaloutemme tervehdyttämisestä. Tämä vaativa aika edellyttää poikkeuksellisen
hyvää kaikkien valtioelimiemme keskinäistä yhteistyötä. Omalta osaltani olen
tähän valmis ja sitä toivon, arvoisat kansanedustajat, myös teiltä.
Edessämme on kolme suurta tehtävää:
Ensinnäkin: Luotsata maamme ulos taloudellisesta lamasta.
Toiseksi: Osallistua maamme etujen ajamiseen Euroopan unio nissa sekä toimiin kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
Kolmanneksi: Uudistaa pohjoismaista hyvinvointimallia.
Eduskunnan välittömänä tehtävänä on myötävaikuttaa toimintakykyisen
enemmistöhallituksen aikaansaamiseen. Pidän tärkeänä, että eduskuntaryhmät
tarttuvat tähän tehtävään viipymättä. Kansalaisilla on oikeus odottaa, että maahan saadaan mahdollisimman pian tällainen hallitus.
Monipuoluejärjestelmä on ennenkin osoittautunut toimintakykyiseksi vaikeissa tilanteissa. Suuri yhteisymmärrys on syntynyt, kun sellainen on ollut tarpeen. Nyt on yhteisymmärryksen ja kansallisen yhteistyön aika.
Riksdagen står inför ett kraftprov som fortgår under hela valperioden. Nu
krävs det att såväl regeringen som oppositionen känner sitt ansvar och är villiga
att bära detta. Också intresseorganisationerna blir tvungna att i sina egna beslut
axla en del av ansvaret för förbättrandet av vår samhällsekonomi.
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Den krävande situationen som vi beﬁnner oss i förutsätter exceptionellt gott
samarbete mellan alla våra statsorgan. För egen del är jag redo till detta och
samma hoppas jag också från Er, ärade riksdagsmän.
Vi står inför tre stora uppgifter:
För det första skall vi lotsa landet ur den ekonomiska depressionen.
För det andra skall vi medverka till drivandet av landets intressen i Europeiska
unionen och till stärkandet av säkerheten på det internationella planet.
För det tredje skall vi revidera den nordiska välfärdsmodellen.
En angelägen uppgift för riksdagen är att bidra till åstadkommandet av en
funktionsduglig majoritetsregering. Jag anser det viktigt att riksdagsgrupperna
omedelbart tar itu med denna uppgift. Medborgarna har rätt att vänta sig att landet så snart som möjligt får en sådan regering.
Flerpartisystemet har också tidigare visat sin styrka när tiderna varit svåra.
Brett samförstånd har gått att åstadkomma när detta har varit av behovet påkallat. Behovet av samförstånd och nationellt samarbete är nu uppenbart.
Arvoisat kansanedustajat! Meillä on päällimmäisenä kaksi taloudellista perusongelmaa: työttömyys ja valtiontalouden alimäämä. Nämä vaivat elävät toisistaan. Ne on nujerrettava yhtä aikaa.
Olisi sinisilmäistä odottaa niin voimakasta ja niin pitkäaikaista talouden kasvua, että se yksin alentaisi työttömyyden siedettävämmälle tasolle. Tarvitaan
myös tehokkaita työllistämiseen kannustavia toimia.
Työehtojen joustavuutta yritysten ja yksittäisten työntekijöiden kohdalla on
edelleen hallitusti lisättävä. Tämä juuri auttaa talouden tuotantopohjan ja rakenteiden kehittämistä.
Maastamme tulee tehdä tietoyhteiskunta, missä ihmisten osaaminen, yritteliäisyys ja korkea koulutustaso ovat keskeisiä tuotannon tekijöitä.
Taloudellinen kasvu yksin ei kuitenkaan supista valtiontalouden alijäämää.
Ratkaisu ei ole helppo. On karsittava menoja. Tätä tosiasiaa ei yksikään meistä
voi väistää. On pyrittävä työn tekemistä kannustavaan verouudistukseen. Verotuksella ei tule nujertaa omatoimisuutta, luovuuden esillepääsyä ja ahkeruutta.
Liian ankaraksi koettu verotus on jo heikentänyt kansalaisten moraalia ja valtion uskottavuutta.
On huolehdittava yritysten peruskunnosta. Suomalaisilla yrityksillä on ollut
liian vähän omaa pääomaa ja liian paljon velkaa. Yritysten pitää nyt taloudellisen kasvun aikana saada keventää velkataakkaansa. Samalla niiden pitää investoida, pysyä hyvässä kunnossa ilman keinotekoisia piristeitä. Tähän ne tarvitsevat lähivuosina kertyviä voittoja.
Suomi tarvitsee uuden yrittäjien sukupolven. Olisi luotava edellytykset taloutemme rakenteiden välttämättömälle monipuolistamiselle. ”Entistä määräävämmäksi tulee yritysten innovatiivisuus, kyky kehittää uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä organisoida toiminta uudella tavalla”, kuten Matti Pekkasen työryhmä toteaa.
Arvoisat kansanedustajat! Liittyminen Euroopan unioniin ei jakanut kansakuntaa. Jäsenyyttä vastustaneet kansalaiset ovat rakentavalla tavalla tulleet mukaan ajamaan yhteisiä etujamme unionissa. On ymmärretty, että suurilla markkinoilla ei voi menestyä eripuraisina.
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Alkavan vaalikauden keskeisiä kysymyksiä on maamme Eurooppa-politiikan luominen ja kehittäminen. Nyt Suomen kansa edustajiensa kautta osallistuu
myös Euroopan unionin asioiden hoitoon.
Tämä on vaativa haaste. Kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten on voitava ammattitaidolla puolustaa etujamme unionin asioita valmisteltaessa ja niistä eri unionin elimissä päätettäessä.
Olemme hakemassa paikkaamme Euroopan unionissa. Kysymys on historiallisesta mahdollisuudesta turvata omat etumme harjoittamalla kaltaistemme demokratioiden kanssa syvenevää yhteistyötä.
Kansalliset poliittiset valinnat muovaavat koko maanosan politiikkaa. Eduskunnan tärkeä tehtävä on niin sanotun läheisyysperiaatteen kehittäminen. On
erotettava asiat, jotka kuuluvat meidän itsemme päätettäviin, ja niihin, joista
yhdessä sovitaan. Emme halua kansalaisista ja kansallisvaltioista vieraantunutta etäistä ylivaltiollista ylärakennetta, vaan kansalaisten ehdoilla toimivaa unionia.
Arvoisat kansanedustajat! Teidät on valittu tehtäväänne aikana, jolloin kansainvälinen yhteisö on ankarassa murroksessa. Elämme reaaliajassa lisääntyvän
vuorovaikutuksen maailmassa. Myös valtioiden väliset suhteet ovat uudelleen
muotoutumassa. Olemme tekemisissä monien uusien turvallisuusriskien kanssa. Kansainväliset taloussuhteet muuttuvat nopeasti ja osin arvaamattomasti.
Aasian maat ovat haastaneet Euroopan ja Yhdysvallat rajuun talouskilpaan.
Suomen kansainvälinen asema on selkiintynyt ja turvallisuutemme vahvistunut. Tämä on seurausta tekemistämme valinnoista ja noudattamastamme vastuullisesta ja yhteistyötä korostavasta linjastamme.
Haluamme kehittää naapurisuhteitamme uuden Euroopan periaatteiden pohjalta. Maamme taloudellisen kehityksen kannalta tulee lähialueyhteistyöllä olemaan yhä keskeisempi merkitys. Meille on erittäin tärkeätä, että Venäjän uudistukset kohti markkinataloutta ja demokratiaa tuovat tuloksia. Siitä hyötyy koko maailma.
Euroopan unioni on maanosan vakauden tärkein tekijä. Tuemme sen vuoksi unionin asteittaista laajennusta. Tämä tulee vaatimaan nykyisiltä jäsenmailta
myös taloudellisia uhrauksia.
Euroopan unionin jäsenvaltiona valmistaudumme vuoden 1996 hallitusten
väliseen konferenssiin, jossa käsitellään monen muun asian ohella yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen puolustuspolitiikan kehittämistä.
Toivon, että eduskunta ja kansanedustajat osallistuvat kokousta valmistelevaan keskusteluun aktiivisesti. Tarvitsemme kohdallisia arvioita, tutkittua tietoa ja ennakkoluulottomia johtopäätöksiä. Vain me suomalaiset voimme viedä
ajatuksemme ja toiveemme aitoina suuremmalle foorumille.
Tällä vuosikymmenellä Eurooppaan on luotava kestävä turvallisuusratkaisu
kylmän sodan jälkeisen epävakauden poistamiseksi. Paluu sotilaalliseen kilpailuun on estettävä. Turvallisuus on ymmärrettävä laaja-alaisesti ja dynaamisesti. Euroopasta on tehtävä turvallisuusalue, jossa ei enää sotilaallisin keinoin ratkaista poliittisia kiistoja.
Vårt lands internationella ställning har klarnat och vår säkerhet befästs. Detta
är följden av de val vi har gjort och av den ansvarskännande och samarbetsinrik- 489 -
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tade linje som varit vår ledstjärna.
Vi önskar utveckla våra grannrelationer med utgångspunkt i principerna för
det nya Europa. Mot bakgrunden av Finlands ekonomiska utveckling kommer
närområdessamarbetet att tillmätas allt större betydelse. För oss är det synnerligen viktigt att det reformarbete som med sikte på marknadsekonomi och demokrati pågår i Ryssland ger resultat. Detta gagnar hela världen.
Europeiska unionen är den viktigaste faktorn med tanke på stabiliteten i vår
världsdel. Därför stödjer vi tanken på att unionen stegvis utvidgas. Detta kommer även att innebära ekonomiska uppoffringar från de nuvarande medlemsländernas sida.
I egenskap av medlemsland i Europeiska unionen förbereder vi oss på regeringskonferensen 1996, som vid sidan av många andra frågor kommer att behandla utvecklandet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt försvarspolitik.
Min förhoppning är att riksdagen och riksdagsmännen skall delta aktivt i den
debatt som föregår konferensen. Vi behöver adekvata bedömningar, veriﬁerade
uppgifter och fördomsfria slutsatser. Det är bara vi ﬁnländare som i garanterat
äkta form kan förmedla våra egna tankar och önskemål till de större arenorna.
Under detta årtionde måste en hållbar säkerhetslösning skapas i Europa för att
den instabilitet som gjort sig gällande efter det kalla kriget skall kunna avvecklas. En återgång till militär dragkamp måste förhindras. Säkerheten bör uppfattas i ett vidsträckt och dynamiskt perspektiv. Europa måste utvecklas till ett säkerhetsområde där politiska konﬂikter inte längre löses med militära medel.
Arvoisat kansanedustajat! Suomi on muuttumassa kansalaisyhteiskunnaksi, jossa yhteisten asioiden hoito edellyttää jatkuvaa ja läheistä vuorovaikutusta
päättäjien ja kansalaisten kesken. Teillä on tästä tuore kokemus. Olettehan tulleet valituiksi, koska pidätte hyvin yhteyttä valitsijoihinne.
Kehittäkäämme isänmaatamme vastuullisesti ja tasapuolisesti. Vaalikaamme
huolella ainutlaatuista luontoamme. Huolehtikaamme siitä, että haavoittuvimmat ja heikoimmat lähimmäisemme saavat turvallisen elämän. Kuunnelkaamme toisiamme ja osoittakaamme suvaitsevaisuutta.
Älkäämme kovettako sydämiämme niitä kohtaan, joiden tässä vaikeassa tilanteessa on turvattava muiden apuun.
Ärade riksdagsmän! Jag önskar den nya riksdagen framgång i dess arbete
samt förklarar 1995 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat kansanedustajat! Toivotan uudelle eduskunnalle menestystä työssään sekä julistan vuoden 1995 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Lipponen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Toitte puheessanne esiin, että Suomen kansainvälinen asema on selkiintynyt ja
turvallisuutemme vahvistunut tekemiemme valintojen ja noudattamamme yhteistyön linjan seurauksena. Totesitte myös, että Euroopan unioni on maanosamme vakauden tärkein tekijä.
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Olen vakuuttunut siitä, että nyt työnsä aloittava eduskunta ja me kansanedustajat teemme parhaamme kansallisen Eurooppa-politiikkamme eteenpäin viemiseksi. Nyt on luotava käytännön toteutusmuodot eduskunnan osallistumiselle siihen arkiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen, jonka tuloksena pelkistyvät
tavoitteemme Euroopan unionissa ja unionin kehittämiseksi.
Ni framhöll att Finlands internationella ställning har klarnat och vår säkerhet
befästs till följd av de val som vi har gjort och den samarbetsinriktade linje som
varit vår ledstjärna. Ni konstaterade också att Europeiska unionen är den viktigaste stabiliserande faktorn i vår världsdel.
Jag är övertygad om att denna riksdag, som nu inleder sitt arbete, och vi riksdagsmän kommer att göra vårt yttersta för att föra vår nationella europapolitik
framåt. Nu är det dags att utforma de praktiska modellerna för riksdagens deltagande i den vardagliga och kontinuerliga europaväxelverkan när det gäller att
formulera våra mål i Europeiska unionen och utveckla den.
Kansalaisten Euroopan rakentamisessa perusasia on se, miten vahvistetaan
ihmisten turvallisuutta. Kuten Te, Herra Presidentti, totesitte, turvallisuus on
ymmärrettävä laaja-alaisesti ja dynaamisesti.
Suomalaisten turvallisuuden tunnetta horjuttaa pitkittyvä joukkotyöttömyys.
Myös Euroopan unionin on edistettävä uusien työpaikkojen syntymistä ja kansalaisten työllistymismahdollisuuksia.
Ponnistelu joukkotyöttömyyden vähentämiseksi hallitsee nyt alkavaa eduskuntatyötä. Vaalityön yhteydessä jokainen kansanedustaja joutui kohtaamaan
työttömyydestä ja toimeentulovaikeuksista aiheutuvan ihmisten hädän. Meidän
tehtävämme Suomen kansan edustajina on päättää toimista, jotka vähentävät
kansalaisten turvattomuutta, vahvistavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja parantavat ihmisten omia mahdollisuuksia hyvinvointinsa kohottamiseen.
För att arbetslösheten skall kunna halveras, basen för vår välfärd tryggas och
statsskulden fås under kontroll måste samarbetet mellan alla statsorgan vara exceptionellt gott. Också intresseorganisationerna måste i sina avgöranden ta ansvar för att statsekonomin saneras, såsom Ni, Herr President, framhöll.
Dessa mål kan bara uppnås i en atmosfär som präglas av samarbete, nu när
olika intressen måste jämkas samman och många till och med tvingas pruta på
sina förmåner. När den nya regeringen bildas bör det vara utslagsgivande om
parterna är beredda att sanera statsekonomin på det sätt som en förtroendeingivande ekonomisk politik förutsätter och inte vilka partier som trivs bäst i varandras sällskap runt köttgrytorna.
Työttömyyden puolittaminen, hyvinvoinnin perustan turvaaminen ja julkisen
velkaantumisen saaminen hallintaan edellyttävät poikkeuksellisen hyvää kaikkien valtioelinten yhteistyötä. Myös etujärjestöt joutuvat omissa ratkaisuissaan
ottamaan vastuun kansantalouden tervehdyttämisestä, niin kuin Te, Herra Presidentti, totesitte.
Näiden tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain yhteistyön ilmapiirissä, kun on sovitettava toisiinsa erilaisia etuja ja kun useiden on varauduttava myös tinkimään eduistaan. Uutta hallitusta on koottava sen mukaan, ollaanko valmiita uskottavan talouslinjan edellyttämiin valtiontalouden tasapainottamistöihin, ei sen mukaan, mitkä puolueet viihtyvät parhaiten yhdessä lihapatojen ääressä.
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Edellisen eduskunnan työhön välittyivät viestit muun muassa Rio de Janeiron
huippukokouksesta. Ne kertoivat, että on mahdollista luoda entistä laajempi tahto yhteistä maapalloamme uhkaavien luonnonkatastroﬁen torjumiseksi. Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyminen on jatkossakin välttämätöntä, kun
halutaan tehdä vastuullisia ratkaisuja ja huolehtia maamme eduista.
Nyt työnsä aloittavalla eduskunnalla on ainakin yksi etu puolellaan. Edellisessä eduskunnassa toimi ensimmäistä kertaa erityisesti nimetty tulevaisuusvaliokunta, joka paneutui laajaan aineistoon, kävi hyödyllisiä keskusteluja ja tuotti
harkittuja kannanottoja. Nyt voimme jatkaa edeltäjien avaamaa latua.
Viimeksi kuluneitten vuosien aikaiset suuret tapahtumat tuskin olisivat olleet tehokkaimmankaan tulevaisuusvaliokunnan ennakoitavissa. Ne ovat kuitenkin opettaneet meitä siinä, että nykyisyyden hallinta on paremmin mahdollista, kun tulevaisuuden näköaloja on aikanaan arvioitu mahdollisimman hyvin
ja kattavasti.
Olen vakuuttunut siitä, että tämä eduskunta vie eteenpäin tulevaisuuden ennakointia ja pidemmän aikavälin vaihtoehtojen arviointia.
Myös uudelta hallitukselta edellytetään tulevaisuuden näköalojen kartoittamista. Se on tarpeen jo siitä syystä, että olisi mahdollista tunnistaa Suomessa
tai kotikunnassa nyt käsillä olevien ongelmien pitkävaikutteiset ja ylikansallisetkin yhteydet.
Riksdagen har all anledning att utan dröjsmål ta itu med sina uppgifter. Landet
måste få en regering som är kapabel att bära det stora ansvaret. Riksdagen har
här ett större ansvar än tidigare, eftersom dess ställning och den parlamentariska förvaltningen har stärkts. Ett bevis på detta är att ett nytt stadgande i regeringsformen första gången kommer att tillämpas när den nya regeringen inleder
sitt arbete i och med att statsrådet utan dröjsmål skall förelägga riksdagen sitt
program i form av ett meddelande.
Eduskunnan on syytä tarttua viivyttelemättä tehtäviinsä. Maahan on saatava suuren vastuun kantamiseen kykenevä hallitus. Tässä eduskunnan vastuu on
entistä suurempi, sillä sen asema ja parlamentaarinen hallinto ovat vahvistuneet.
Tästä yksi osoitus on, että seuraavan hallituksen työn käynnistyessä toimitaan
ensimmäistä kertaa hallitusmuodon uuden määräyksen mukaisesti, kun valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle.
Herr President!
På riksdagens vägnar uttalar jag ett tack till Er, Herr Republikens President,
för de ord ni yttrade och ber samtidigt att till Er få framföra riksdagens hälsning
och försäkran om högaktning.
Herra Presidentti!
Eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti, lausumistanne sanoista ja pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 7. päivänä 1996
presidentti Ahtisaari – puhemies Uosukainen

Riksdagens öppnande den 7 februari 1996
president Ahtisaari – talman Uosukainen

Rouva Puhemies!
Arvoisat Suomen Kansan Edustajat!
Fru Talman!
Ärade Representanter för Finlands Folk!
Suomalaisen yhteiskunnan suuri murros jatkuu. Samaan aikaan kansainvälinen yhteisö pyrkii eroon historiallisesta vastakkainasettelusta ja luomaan edellytykset kestävälle rauhalle. Tällaisissa muutoksen oloissa on ensiarvoista, että
maamme poliittinen järjestelmä on kestävällä pohjalla. Kansalaisten on voitava
tuntea, että poliittinen järjestelmä toimii heidän edustamiensa arvojen ja toivomusten mukaisesti.
Viime vuoden keväällä muodostettiin maahamme ripeästi laajapohjainen
enemmistöhallitus. Kansanvallan uskottavuuden kannalta on tärkeää, että hallitukset istuvat koko vaalikauden. Hallitus on tarttunut muutoksen haasteisiin ennakkoluulottomasti ja asettanut päätavoitteekseen työllisyyden ratkaisevan parantamisen. Kaksivuotisen tulopoliittisen sopimuksen aikaansaaminen oli tässä tärkeää. Samalla rakennemuutosta pyritään ohjaamaan niin, ettei yhteiskuntaan synny alueellisia vastakohtaisuuksia. Tällaiselle politiikalle uskon löytyvän tukea laajalti.
Arbetslösheten utgör alltjämt den största källan till oro för oss alla. En atmosfär av gemensamt ansvar skänker, i motsats till pessimismen, den andliga styrka som vi är i behov av. Nu gäller det att visa sann uthållighet.
Työttömyys on edelleen meidän kaikkien päällimmäinen huolenaihe. Yhteisvastuun ilmapiiri, ei pessimismi, on se henkinen ravinto, jota tarvitsemme. Nyt
on osoitettava rintamakestävyyttä.
Tulevaisuuden suunnittelu on tänään äärimmäisen vaativa haaste. Ylioppilaslehdessä päätoimittaja Jarno Forssell toteaa: ”Tulevaisuudessa kaikki on mahdollista eikä mitään vaihtoehtoa voida sulkea ennakolta pois. Muutokseen pitää
varautua – jos ei muuten, niin ainakin säilyttämällä joustavuus muuttaa suunnitelmia tilanteen vaatiessa.” Vaikka Forssell arvioi ennen muuta yliopistonsa tulevaisuutta, sitä voidaan pitää laajemminkin koko yhteiskunnallisen kehityksen
arvioimisen lähtökohtana.
Talouskasvu eri puolilla maailmaa vaihtelee merkittävästi. Taloudellisen kehityksen ennakoiminen on yhä vaikeampaa. Tästä on saatu kokemuksia viime
kuukausina Euroopasta ja Yhdysvalloista. Talousennusteita on jouduttu tarkistamaan ilman kovin selkeitä syy-yhteyksiä.
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Euroopan yhdentyminen jatkuu ennen muuta Euroopan unionin laajentumisprosessina. Suomi on ensimmäisten jäsenyyskuukausien aikana voinut osaltaan
vaikuttaa merkittävästi siihen, että unioni on omaksunut pohjoiset kysymykset
ja laajentumisen keskeisiksi tavoitteiksi.
Euroopan unionin, Ivy-maiden ja Mongolian niin sanotun Tacis-yhteistyöohjelman hyväksyminen Suomen esittämässä muodossa on kannaltamme tärkeä
saavutus. Teimme sen eteen työtä ennen muuta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Madridissa.
Itämerestä on tullut Euroopan unionin sisämeri. Unionin on määrätietoisesti
luotava edellytykset alueen kestävälle vakaudelle. Se vaatii taloudellista lisäpanostusta ja eri toimien parempaa yhteensovittamista.
Suomi ja muut Pohjoismaat tukevat Latvian, Liettuan ja Viron pyrkimyksiä
tiiviimpään osallistumiseen kohti Euroopan jatkuvaa yhdentymistä. Tämä prosessi on nähtävä olennaisena osana koko Euroopan turvallisuusrakennetta, joka hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Euroopan, Itämeren ja Barentsin alueilla.
Euroopan unioni valmistautuu Torinossa maaliskuun lopulla alkavaan hallitusten väliseen konferenssiin. Hallitus antaa siitä eduskunnalle kohta selonteon.
Euroopan unionin tulee 1990-luvulla varmistaa toimintakykynsä, jotta unionin
laajentuminen saadaan toteutetuksi. Toisaalta unionin on muodostuttava kansalaisten aidoksi yhteisöksi. Vain näin se voi kehittyä yhä läheisemmäksi liitoksi Euroopan kansojen kesken, kuten unionin perustamissopimukset tavoitteen
määrittelevät.
Europeiska unionen är den centrala stabiliserande faktorn i vår världsdel. Unionen bör vidareutveckla sin roll på det internationella planet. Vi är redo att utveckla beslutsfattandet och strukturerna i unionen utgående från en klar målsättning och med stöd av jämlikhetsprincipen.
Utvecklandet av Finlands målsättningar i Europeiska unionen har kommit bra
igång. Till detta har riksdagens aktiva medverkan bidragit.
Euroopan unioni on maanosamme keskeinen vakaustekijä. Unionin tulee kehittää edelleen kansainvälistä rooliaan. Olemme valmiit kehittämään unionin
päätöksentekoa ja rakenteita selkeän tavoitemäärittelyn ja tasavertaisuuden pohjalta.
Suomen tavoitteiden kehittäminen Euroopan unionissa on käynnistynyt hyvin. Tätä on edesauttanut eduskunnan aktiivinen myötävaikutus.
Entisen Jugoslavian sodan päättyminen avaa uuden vaiheen Euroopan turvallisuusjärjestelmän rakentamisessa. Suomi osallistuu sekä sotilaallisella että siviilipanoksella Bosnian rauhanratkaisun täytäntöönpanoon. Se on mittava haaste koko kansainväliselle yhteisölle. Samalla se on toimiva esimerkki rauhankumppanuuden toteutumisesta.
Hallitus ja eduskunta saivat avoimen ja vastuuntuntoisen keskustelun jälkeen
ripeästi aikaan päätökset, jotka tekevät mahdolliseksi suomalaisen yksikön lähettämisen Bosniaan osallistumaan Naton johtamaan rauhanturvaamis- ja täytäntöönpano-operaatioon. Toimintamme jatkaa suomalaista rauhanturvaamisperinnettä ja osoittaa kykymme sopeutua uusiin vaatimuksiin. Suomalainen
joukko tarvitsee ja saa vaativassa tehtävässään kaiken tuen kotimaasta. Balkanin rauha on koko Euroopan, myös Suomen, yhteinen asia.
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Suuri haaste kansainväliselle yhteisölle on varmistaa Bosniaan kohdistettavien siviilitoimenpiteiden riittävyys ja oikea-aikaisuus.
Venäjän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikeudet ja väkivalta Kaukasuksella korostavat tarvetta Venäjän ja muun Euroopan yhteyden lujittamiseen. Venäjän hyväksyminen Euroopan neuvoston jäseneksi osoittaa, että demokratian
vahvistumista Venäjällä halutaan tukea vakaan Euroopan olennaisena osana.
Lähialueyhteistyön yhteensovittamista on nopeasti tehostettava, jotta kaikkia
rahoituslähteitä voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi.
Kestäviksi osoittautuneiden perustuslakiemme juuret ovat vuosisatoja vanhat ja nykyisten perustuslakien keskeiset lähtökohdat paljolti peräisin jo itsenäisyyttämme edeltäneeltä ajalta. Lukuisilla osittaisuudistuksilla on pyritty vastaamaan uusien olosuhteiden vaatimuksiin ja tavoiteltu kansanvaltaisen hallitusjärjestelmän vahvistamista. Yli kaksi vuosikymmentä jatkuneessa valtiosääntöuudistusten valmistelussa on nyt asetettu tavoitteeksi yhtenäisen ja selkeän perustuslain säätäminen. Tarkoituksena on korjata ja huoltaa valtiosääntöämme
sen perusteita muuttamatta.
Valtiollisen vallan käytön traditioon kuuluu meillä käsitys hallituksen ja kansan yhteenkuuluvuudesta sekä vaatimus ylimpien valtioelinten keskinäisten
suhteiden tasapainosta, vallankäytön valvonnasta ja vastuusta. Jos perustuslakiuudistuksen tavoitteista vallitsee riittävä yksituumaisuus, mahdollisuudet ovat
hyvät sellaisen lopputuloksen saavuttamiseen, jota myös vahva kansalaismielipide voi tukea.
När det gäller utövandet av statsmakten har vi av tradition haft den uppfattningen att samhörighet råder mellan regering och folk. Vårt synsätt har även inkluderat kravet att de inbördes relationerna mellan de högsta statsorganen skall
vara i jämvikt och att utövandet av makt skall vara förknippat med tillsyn och ansvar. Ifall tillräcklig enighet råder om målen för grundlagsreformen ﬁnns det goda möjligheter att ett sådant slutresultat kan uppnås som även en bred medborgaropinion kan stödja.
Ärade Riksdagsmän! Jag önskar riksdagen framgång i dess arbete samt förklarar 1996 års riksdag öppnad.
Arvoisat Kansanedustajat! Toivotan eduskunnalle menestystä työssään ja julistan vuoden 1996 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Uosukainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Te, Herra Tasavallan Presidentti, toitte puheessanne esille kolme Suomen kannalta keskeistä kysymystä: kansainvälistymisen asettamat haasteet, työttömyyden ja valtiosääntömme uudistamisen. Ensimmäiseksi nousee ajankohtaisuuttaan työttömyys.
Työttömyyden vaikutukset heijastuvat syvällisesti koko yhteiskuntaan. Kyse
ei ole pelkistä surullisen suurista luvuista, vaan yksilöistä, joiden toimettomuus
ja toivottomuus vaikuttavat pitkittyessään heidän elinympäristöönsä ja sitä kautta koko Suomen ilmapiiriin. Hallituksen ja eduskunnan vaativana tehtävänä al- 495 -
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kavilla valtiopäivillä on löytää ratkaisut, joilla edistetään työllisyyttä merkittävästi. Niin kuin meille saarnassa sanottiin, tässä kohtaa meidän on toisemme sytytettävä ahkeraan työhön.
Arbetslösheten slår hårt mot hela samhället. Här är det inte enbart fråga om
tragiskt höga siffror, utan om individer. De arbetslösas fortsatta sysslolöshet och
hopplöshet påverkar hela deras livsmiljö och den vägen klimatet på alla håll i
vårt land. Regeringen och riksdagen måste nu ta fram lösningar som avsevärt
förbättrar sysselsättningen.
Kuten jo ennalta tiedettiin, Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ei ole ratkaissut kotikutoisia ongelmiamme. Toisaalta mahdollisuutemme vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon ovat huomattavasti parantuneet. Suomen kansallinen Euroopan unionin asioiden päätöksentekojärjestelmä on kiistatta kansanvaltaisuudessaan ja parlamentaarisuudessaan unionimaiden kehittyneimpiä.
Tämä luo meille omalta osaltaan entistä paremmat edellytykset siihen, että päätöksenteon tulokset koetaan kansalaisten piirissä hyväksyttäviksi.
Euroopan olisi löydettävä monille läntisen Euroopan maille tunnusomainen
sotien jälkeisen jälleenrakentamisen ja taloudellisen nousun ilmapiiri. Taloudellisen kasvun eräs usein taka-alalle jäävä ulottuvuus on väestön henkinen tila.
Euroopan voimana pidetään sen kansojen vahvaa sivistysperintöä. Kansainvälisesti menestyneimpiä ovat maat, jotka ovat pystyneet tehokkaasti luomaan uutta tietoa ja hyödyntämään sitä uusissa keksinnöissä ja innovaatioissa. Suomenkin voima on sivistyksessä. Tulevaisuutemme riippuu korosteisesti siitä, miten
hyvin kansalaisten inhimillistä pääomaa pystytään kartuttamaan ja hyödyntämään. Tästä syystä on huolehdittava sivistyksellisistä perusoikeuksista ja taattava niiden edellyttämät resurssit.
Suomessa on toteutettu unionijäsenyyden alkupäivistä lähtien Euroopan unionin asioita käsiteltäessä mallia, jossa eduskunnan suuren valiokunnan merkitys on keskeinen. Suuri valiokunta on osoittanut hämmästyttävää joustavuutta
työmuotojensa luomisessa ja kehittämisessä. Kansallisen parlamentin asema on
nyt kohentumassa myös unionin perustajajäsenmaassa Saksassa – jopa Ranskassa. Meillä on siis paljon annettavaa kehitettäessä Euroopan unionia kohti
mahdollisimman kansanvaltaista yhteisöä, jota Tekin, Herra Tasavallan Presidentti, piditte puheessanne tärkeänä tavoitteena.
Eduskunta on aktiivisesti mukana hallitusten välisen konferenssin tavoitteita asetettaessa, ja se seuraa myös konferenssin etenemistä tarkasti. On kuitenkin muistettava, että ilman hallitusten välisiä konferenssejakin Suomen eduskunta on mukana jokapäiväisessä Euroopan tason päätöksenteossa. Tässä työssä on merkittävä rooli kaikilla eduskunnan valiokunnilla suuren valiokunnan ja
ulkoasiainvaliokunnan rinnalla. Haluan kiittää valiokunnissa viime valtiopäivillä tehdystä työstä ja toivottaa intoa edelleen.
Eduskuntatyöskentelyn kehittäminen jatkuu myös näillä valtiopäivillä. Toimintatapojen saattaminen nykyisyyttä ja tulevaisuutta heijastavalle tasolle on
merkityksellistä edustajien työn mielekkyyden kannalta.
On paikallaan palauttaa suomalaisten ja eurooppalaisten ja koko maailman
mieleen, että Suomessa ensimmäisenä myönnettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus kaikille suomalaisille naisille ja miehille. Tasan yhdek- 496 -
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sänkymmentä vuotta sitten kyseessä oli huikea harppaus säätyvaltiopäivistä yksikamariseen eduskuntaan. Tästä me voimme olla iloisia ja ylpeitä, ja tätä juhlavuotta voimme eduskunnassa viettää.
Det är på sin plats att erinra oss ﬁnländare och alla andra i Europa, ja i hela världen om att Finland var det första land som införde allmän och lika rösträtt och valbarhet för alla ﬁnländska kvinnor och män. För jämnt nittio år sedan var det här ett dramatiskt steg från en ståndslantdag till en enkammarriksdag. Detta kan vi vara glada och stolta över – detta jubileumsår har vi all anledning att ﬁra i riksdagen.
Herra Tasavallan Presidentti! Kansainvälistyminen on Suomelle samanaikaisesti sekä haaste että mahdollisuus. Meidän on avattava silmämme todellisuuteen. Kansainvälistymiseen sisältyy väistämättä myös kielteisiä piirteitä, joista
usein mainitaan rikollisuus. Kielteisenä on näyttäytynyt myös joidenkin suomalaisten negatiivinen suhtautuminen vierasmaalaisiin. Tätä kehitystä täytyy kaikin tavoin ehkäistä.
Kansainvälistyminen tarkoittaa sanan laajassa merkityksessä mielen avaruutta. Yhtä tärkeää kuin se, että suomalaisilla on taitoja menestyä maailmalla ja kiristyvässä kilpailussa, on se, että tänne tulevat ulkomaalaiset saavat suomalaisiin verraten tasapuolisen kohtelun.
Herra Tasavallan Presidentti! Viittasitte puheessanne myös käynnissä olevaan perustuslakiemme yhtenäistämistyöhön. Pidän tätä erittäin tärkeänä prosessina, jolla saatetaan päätökseen jo pitkään vireillä ollut valtiosääntömme uudistamishanke. Suurimmat uudistukset on jo tehty osauudistuksina, joten nyt
on enää jäljellä eri perustuslakien muokkaaminen selkeäpiirteiseksi kokonaisuudeksi parlamentarismin henkeä kunnioittaen hyvässä yhteistyössä kaikkien
valtioelinten kesken.
Såsom Ni, Herr Republikens President, framhöll är avsikten att korrigera och
se över vår statsförfattning utgående från dess historiska grunder utan att ändra själva grunderna. Det är helt möjligt att i huvuddrag bygga reformen på statsförfattningens nuvarande substans. De partiella reformerna under de senaste
åren och vår statsförfattningsrättsliga praxis har understrukit de parlamentariska dragen och riksdagens ställning. Riksdagen emotser att denna linje följs också i framtiden.
Kuten Te, Herra Tasavallan Presidentti, totesitte, on tarkoituksena nyt korjata ja huoltaa valtiosääntöämme sen historiallisista perusteista lähtien, ei muuttaa niitä. Pääosin uudistuksessa voidaankin lähteä valtiosäännön nykyisistä sisältöratkaisuista. Viime vuosien aikana tehdyt valtiosääntömme osauudistukset
ja valtiosääntöoikeudellinen käytäntömme ovat olleet valtiosääntömme parlamentaarisia piirteitä ja eduskunnan asemaa vahvistavia. Eduskunnassa odotetaankin, että tällä linjalla jatketaan.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för de ord Ni yttrade, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1997
presidentti Ahtisaari – puhemies Uosukainen

Riksdagens öppnande den 4 februari 1997
president Ahtisaari – talman Uosukainen

Arvoisa Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Representanter för Finlands Folk!
Viime lauantaina kolme suomalaista rauhanturvaajaa menehtyi Makedoniassa
suorittaessaan tehtäviään. Pyydän, että kunnioitamme heidän muistoaan hetken
hiljaisuudella.

Hetken hiljaisuus.
Arvoisa puhemies! Taloudellinen kasvu on nopeutumassa. Useissa kannaltamme
tärkeissä vientimaissa näkymät ovat paranemassa. Suurtyöttömyys hellittää silti
odotettua hitaammin, vaikka on aloja, joilla koetaan suoranaista pulaa koulutetusta, ammattitaitoisesta työvoimasta.
Työttömyyden vähentäminen on päällimmäinen huolemme. Työllistämiseen
on valjastettava koko yhteiskunta. Rohkaisevaa on, että tähän suuntaan kuljetaan. Kaikki taloudellisen toiminnan keinot ja mahdollisuudet tulee ennakkoluulottomasti kytkeä tähän kansalliseen ponnistukseen. Tähän tarvitaan kaikilla tahoilla muutoshalua ja lyhytaikaisista etunäkökohdista tinkimistä sellaisten
rakenteellisten uudistusten aikaansaamiseksi, jotka ovat välttämättömiä paremman työllisyyskehityksen turvaamiseksi.
Vaikka talous on kohenemassa, säilyy valtiontalouden alijäämä suurena ja
lisääntyvät valtionvelan korkomenot rajoittavat julkisen vallan liikkumatilaa.
Teollisen tuotannon uudelleenjärjestely maailmanmitassa ja tästä seuraava kilpailu asettavat puolestaan yhä kovempia haasteita yritysten tehokkuudelle.
Yrittäjät ovat kokeneet verotusmenettelyssä epäoikeudenmukaisuutta. Annan
kaiken tukeni pyrkimyksille näiden epäkohtien korjaamiseksi. Yritysten ja yrittäjien tulee voida saada verohallinnolta yhdenmukainen ja oikeudenmukainen
kohtelu.
Kansallisia vahvuuksiamme tulee kehittää entistä määrätietoisemmin: korkea koulutustaso, tietoliikenneosaaminen, kilpailukyky ympäristöteknologian
alalla sekä maaseutumme ovat tällaisia vahvuuksia.
Talouden kasvu ei yksin riitä. Sen edellytysten turvaaminen kansainvälistyvässä taloudessamme edellyttää valtion roolin uutta arviointia sosiaaliturvan
alalla. Oikeudenmukainen – sekä samalla työkyvyn ja -halun – varmistava sosi- 498 -
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aaliturva muodostaa taloudellisen kasvun perusedellytyksen. Oikein painotettu
valtiontalous on tärkeä kilpailutekijä.
Vauraus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansanvalta liittyvät siten kiinteästi toisiinsa. Tätä tasapainoa on syytä nytkin vaalia. Pitemmällä aikavälillä voimme näin turvata hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Pieni maa menestyy
vain sen kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista.
Suomessa tehdään paljon talouden kehitystä, sosiaalista tilaa ja henkistä hyvinvointia koskevia selvityksiä. Olisi hyvä tehdä näitä selvityksiä myös yhdessä.
Tällainen hyvinvoinnin kokonaistarkastelu palvelisi meitä kaikkia. Näin voitaisiin samalla seurata, miten kansalaisten perusoikeudet ovat toteutuneet.
Eduskunnalla on ollut käsiteltävänään useita visaisiksi osoittautuneita lakiesityksiä. Eduskuntaryhmien sisäinen yhtenäisyys on ollut koetuksella.
Hallituspuolueiden yhteistyö kohtaa monipuoluehallituksessa vaikeitakin sopeutumistilanteita. Tällöin on kuitenkin nähtävä metsä puilta. Muutosten maailmassa maatamme rakennetaan parhaiten poliittisesti vakaalta pohjalta. Sen keskeisiä tunnusmerkkejä on vaalikauden kestävä hallitusyhteistyö.
Viime syksyn kaksissa vaaleissa puolet nuorisosta jätti äänestämättä. Nuorten poliittiseen passivoitumiseen on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Nuoret on
saatava mukaan yhteisten asioiden hoitoon. On luotava sukupolvien välistä vuorovaikutusta. On kehitettävä yhteisten asioiden hoidon, politiikan, menettelytapoja.
I mars kommer statsrådet att förelägga riksdagen en säkerhets- och förvarspolitisk redogörelse. Redogörelsen utgör en fortsättning på den bedömning av utrikes- och säkerhetspolitiken i vårt land i ett Europa efter det kalla krigets slut,
som inleddes i och med den säkerhetspolitiska redogörelse som för två år sedan
förelades riksdagen. Den utredning som nu håller på att färdigställas beskriver
vår föränderliga verksamhetsmiljö och koncentrerar sig på försvarspolitiken.
I och med att det kalla kriget var över skapades en helt ny konstellation i vår
världsdel. Murar föll, kontakterna ökade och ekonomisk-politiska reformer tog
fart i Centraleuropa och i det forna Sovjetunionen. Samtidigt uppstod nya kriser.
Nu pågår en koordinering av de olika institutionernas uppgifter, av deras
medlemsbaser och av samarbetsrelationerna i syfte att förbättra säkerheten.
Förändringarna inom Nato är en del av denna process. Bakom utvidgningen av alliansen ligger närmast två strävanden: medlemskap söks av länder som
upplever att de lider av ett militärt säkerhetsunderskott. Inom Nato motiveras
åter ett öppnande av alliansen med att det ﬁnns ett behov av att stärka demokratin i Central- och Östeuropa.
Finlands ställning är en annan. För att använda ett välkänt uttryck: vi har varit producenter av säkerhet, inte konsumenter. Efter att Nato öppnats har vi ökat
vårt samarbete med alliansen. Detta innebär även framöver en möjlighet för oss
att fullt ut delta i skapandet av den gemensamma säkerhetsarkitekturen.
Vi har varit i direkt kontakt med Natos högsta representanter och framfört våra synpunkter. Vi kommer vid behov att fortsätta att upprätthålla dessa kontakter. Alla parter förstår att en återgång till det kalla krigets metoder och konstellationer inte är möjlig. Det är viktigt att bibehålla en fungerande dialog mellan
alla parter, i synnerhet mellan Nato och Ryssland.
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Vi har ökat vår beredskap att delta i internationella fredsbevarande uppgifter och krishanteringsuppgifter. Detta har varit förknippat med ett fördjupat samarbete med Nato, särskilt utgående från partnerskap för fred-programmet. Riksdagens medverkan har varit av central betydelse när vi har tagit dessa
steg.
Maaliskuussa eduskunta saa käsiteltäväkseen valtioneuvoston turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon. Se jatkaa kaksi vuotta sitten eduskunnalle esitetyn turvallisuuspoliittisen selonteon käynnistämää arviointia maamme ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa. Valmistuva selvitys kuvaa muutoksessa olevaa toimintaympäristöämme ja keskittyy puolustuspolitiikkaan.
Kylmän sodan päättyminen loi maanosaamme laadullisesti uudenlaisen perusasetelman. Muurit kaatuivat, kanssakäyminen lisääntyi ja taloudellis-poliittiset uudistukset käynnistyivät keskisessä Euroopassa ja entisessä Neuvostoliitossa. Samalla tuli esiin uudenlaisia kriisejä.
Nyt sovitetaan yhteen eri instituutioiden tehtäviä, jäsenpohjia ja yhteistyösuhteita turvallisuuden parantamiseksi.
Naton muutos on osa tätä prosessia. Liittokunnan laajentumisen taustalla on
lähinnä kaksi pyrkimystä: Jäsenyyttä hakevat maat, jotka ovat kokeneet kärsivänsä sotilaallisesta turvallisuusvajeesta. Naton piirissä puolestaan liittokunnan
avautumista perustellaan tarpeella vahvistaa demokratiaa Keski- ja Itä-Euroopassa.
Suomen asema on toinen. Käyttääkseni tuttua sanontaa: olemme olleet turvallisuuden tuottajia, emme kuluttajia. Naton avautumisen jälkeen olemme lisänneet yhteistyötä liittokunnan kanssa. Tämä tarjoaa vastakin meille mahdollisuuden osallistua yhteisen turvallisuusarkkitehtuurin rakentamiseen kaikilta
osin.
Olemme olleet suoraan yhteydessä Naton korkeimpiin edustajiin ja tuoneet
esiin omat käsityksemme. Jatkamme tarpeen mukaan näitä yhteyksiä. Kaikki
osapuolet ymmärtävät, että paluuta kylmän sodan menetelmiin ja asetelmiin ei
ole. Tärkeää on säilyttää toimiva vuoropuhelu kaikkien osapuolten, varsinkin
Naton ja Venäjän, välillä.
Olemme lisänneet valmiuttamme osallistua kansainvälisiin rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin. Tähän on liittynyt yhteistyön syventäminen Naton kanssa, etenkin rauhankumppanuusohjelman pohjalta. Eduskunnan myötävaikutus on ollut keskeinen, kun olemme näitä askeleita ottaneet.
Ulkoasiainministeri selostaa myöhemmin tässä kuussa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle Suomen toimintaa Vuoristo-Karabahin konﬂiktin välittäjänä. Kysymyksessä oli Suomen ensimmäinen merkittävä kriisinhallintaoperaatio Euroopan unionin jäsenmaana.
Suomen kannalta on ollut ensiarvoista, että Itämeren alue – etenkin Baltian
maiden asema – vahvistuu sekä taloudellisesti että poliittisesti. Baltian maiden
jäsenyys Euroopan unionissa edistäisi tätä prosessia. Sopii toivoa, että Itämerestä tulisi ensi vuosikymmenellä unionin sisämeri. Pyrimme osaltamme edesauttamaan Baltian maiden ja Venäjän välistä vuoropuhelua.
Venäjän taloudellinen tilanne on edelleen vaikea. Taloudellinen ja sosiaalinen
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tilanne rajan takaisella Karjalan alueella, johon Suomella on erityinen kiinnostus, on viime tietojen valossa vaikeutunut. Ponnisteluja Venäjän integroimiseksi kansainvälisen talouden instituutioihin tulee tehostaa. EU:n rooli on tässä yhä
tärkeämpi ja meidän asemamme unionissa Venäjän rajanaapurina tulee tässäkin
suhteessa korostumaan.
Suomi pitää tärkeänä Euroopan unionin toimintakyvyn vahvistamista. Tämä
luo edellytyksiä myös EU:n ja Venäjän suhteen tiivistämiselle, mikä lopulta on
maanosan vakaan kehityksen avainkysymyksiä.
Unionin pohjoisen ulottuvuuden vahvistaminen kuuluu meidän politiikkamme painopistealueisiin. Se edesauttaa myös pohjoismaista yhteistyötä uusissa
oloissa sekä luo uusia voimavaroja Itämeren alueen kehittämiselle.
Euroopan unionin hallitusten välinen konferenssi on tarkoitus saattaa päätökseen kesällä. Sen onnistumisella on merkitystä unionin laajennukselle, kuten te,
arvoisat edustajat, hyvin tiedätte. Pyrimme vakavasti kehittämään unionia entistä toimintakykyisemmäksi ja tehokkaammaksi toimijaksi jäsenmaiden kansalaisten etujen puolustajana.
Beslutet om den ekonomiska och monetära unionen Emu är den kanske viktigaste frågan som denna riksdag har att fatta beslut om. En medborgardebatt om
Emu är viktig och också nödvändig.
Finland strävar efter att uppfylla Emu-kriterierna så, att vi, om vi så önskar,
kan vara bland de första medlemsstaterna som går med i Emu:s tredje etapp.
Samtidigt är det skäl att understryka att kriterierna i sig för vår del inte medför några krav som inte skulle föreligga även utan strävandena att bli medlem
av Emu.
Företag och banker i Europeiska unionens medlemsstater håller redan nu i
stor utsträckning på att förbereda sig för en användning av euron som betalningsmedel. Denna monetära förändring håller på att bli en ny realitet som måste beaktas.
Euroopan rahaunionia Emua koskeva päätös tulee olemaan tämän eduskunnan ehkäpä tärkein päätettävä asia. Kansalaiskeskustelu Emusta on oleellista ja
välttämätöntä.
Suomi pyrkii täyttämään Emu-kriteerit niin, että se voisi halutessaan siirtyä
Emun kolmanteen vaiheeseen ensimmäisten jäsenmaiden joukossa. Samalla on
syytä korostaa, etteivät kriteerit sinänsä tuo meille mitään sellaisia vaatimuksia,
joita meillä ei olisi ilman Emu-jäsenyyspyrkimyksiäkin.
Euroopan unionin jäsenmaiden yritykset ja pankit ovat jo nyt merkittävässä
määrin valmistautumassa käyttämään euroa maksuvälineenä.
Tämä rahataloudellinen muutos on kehittymässä uudeksi realiteetiksi, joka
on otettava huomioon.
Ärade Riksdagsmän! Jag önskar riksdagen framgång i dess arbete till fromma för landet och dess medborgare samt förklarar 1997 års lagtima riksdag öppnad.
Arvoisat Kansanedustajat! Toivotan eduskunnalle menestystä työssään maan
ja kansalaisten hyväksi ja julistan vuoden 1997 varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Uosukainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Kuvasitte erinomaisella tavalla Suomen tilannetta niin sisä- kuin ulkopolitiikankin kannalta. Olen vakuuttunut, että eduskunta on oivaltanut jatkuvan muutoksen todellisuuden. Alati on oltava valppaana ja seurattava toimintaympäristömme kehitystä. Mutta tämä yksin ei riitä. Eduskunnalla on oltava valmiutta ja rohkeutta tehdä päätöksiä, joiden vaikutukset yltävät pitkälle tulevaisuuteen. Usein
on mahdollista vain hioa jo valmiina olevia rakennelmia, mutta aika ajoin tarvitaan tavallista suurempaa rohkeutta kansakunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Suomen eduskunta täyttää tänä vuonna 90 vuotta, mutta nämä ovat 99. valtiopäivien avajaiset. Aina ei siis historiamme aikana ole eletty nykyisessä sovitteluhenkisessä ja parlamentaarisessa ilmapiirissä. On eduskunnassa silti nähty
helpompiakin aikoja kuin nykyinen. Mainitsemanne taloudellinen kasvu ei ole
ollut riittävä tai ainakaan tarpeeksi nopea helpotus suurimpaan ongelmaamme
työttömyyteen. Työttömyyden syvyys ja vaikutuspiiri kohdataan välittömästi
tai välillisesti kaikissa tässä talossa tehtävissä päätöksissä – aivan kuten sadoissatuhansissa kodeissa Suomessa. Ongelman laajuus ja monimutkaisuus aiheuttavat myös, etteivät ratkaisun avaimet ole yksin lainsäätäjän käsissä. Koko Suomi tarvitsee entistä rivakamman lähestymistavan työttömyyden vähentämiseksi.
Kansanvaltaisuus toteutuu parhaiten avoimessa ja päättäväisessä työskentelyilmapiirissä valtiopäivien ollessa koolla. Tällöin on eduskunnalla oikeus, mutta myös velvollisuus, tehdä suuriakin päätöksiä. Yhdyn käsitykseenne, Herra
Tasavallan Presidentti, että tämän eduskunnan tärkein päätös on oleva kantamme Euroopan rahaunioniin Emuun.
Olen todennut, että merkittävimmät poliittiset keskustelut ja keskustelujen
avaukset sekä lopputulokset kuuluvat tähän taloon. Nyt alkavien valtiopäivien käsiteltäväksi tuleva valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko on herättänyt jo tähän mennessä huomattavasti keskustelua. Aiheesta
on laajasti toivottu eduskuntakeskustelua, ja nyt siihen tarjoutuu asianmukainen tilaisuus.
En demokratisk beslutsprocess kan bäst genomföras i ett öppet och målmedvetet arbetsklimat när riksdagen är samlad. Då har riksdagen rätt, men också
skyldighet, att fatta beslut även i stora frågor. Jag instämmer, Herr Republikens
President, i Er uppfattning att vår hållning till Emu kommer att vara det största
beslutet under denna riksdag.
Jag har tidigare sagt att de viktigaste politiska debatterna och debattinitiativen men
också konsekvenserna av dem hör hemma i detta hus. Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse, som riksdagen kommer att behandla under vårsessionen,
har redan nu väckt mycket diskussion. Det har i vida kretsar efterlysts en säkerhetsoch försvarspolitisk debatt i riksdagen och nu har vi tillfälle att föra den.
Herra Tasavallan Presidentti! Tarkoituksenamme on muuttaa eduskunnan
työtapoja entistä joustavammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi. Tähän työhön
tuo kenties aikanaan oman lisänsä valtiosääntömme kehittämishanke, jonka etenemistä seuraamme eduskunnassa tarkoin. Haluan jälleen korostaa valtiosään- 502 -
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tömme pysyvyyden merkitystä. Myös tässä asiassa on kuitenkin pystyttävä riittävästi ottamaan huomioon toimintaympäristömme muutokset ja valtio-sääntökehityksemme sisäinen loogisuus.
Euroopan unionin hallitusten välisessä konferenssissa lähestytään tämän kevään
aikana lopullisia päätöksiä. Suomen osalta tässä prosessissa ovat kiitettävästi olleet
mukana koko eduskunta sekä sen ulkoasiainvaliokunta ja suuri valiokunta. Niiden
kannanotot ovat osaltaan viitoittaneet Suomen puolesta neuvottelevien ministerien
ja virkamiesten linjauksia. Tätä yhteistyön henkeä ja sujuvuutta on pyrittävä näillä
valtiopäivillä entisestään kehittämään ja syventämään. Yhä edelleen on kysymyksiä,
joita voidaan pitää Suomen kannalta elintärkeinä kaikki puoluerajat ylittäen. Kansakunnan edusta huolehtiminen on asetettava kansainvälisissä ja Euroopan unionin
kysymyksissä aina muun edelle.
Herra Tasavallan Presidentti! Suomen itsenäisyys täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Suomen eduskunta siis on kymmenen vuotta vanhempaa perua itsenäisyydeltänsä.
Katson, että tämä on ollut Suomen kehitykselle onneksi. Nykypäivänä voimme kansainvälistä tilannetta seuratessamme huomata, kuinka vaikea on vastaitsenäistyneiden
maiden vakiinnuttaa kansanvaltainen järjestelmä. Suomikin on kasvukivuista saanut
kärsiä, mutta olemme oppineet paljon, ja nykyisin meillä on myös paljon menetettävää. Kansakuntamme on pieni, minkä tähden meidän tuleekin etsiä voimamme pienuuden ekonomiasta. Laatu ja omaperäisyys tuottavat tulosta.
Juhlavuottamme kuvaa tunnus, johon on tutun sinivalkoisuuden oheen otettu
punaista, keltaista ja vihreää symboloimaan rakennettua ympäristöä, peltoa ja
metsää. Olemme tottuneet elämään läheisessä vuorovaikutuksessa luontoon, ja
Suomihan elää monella tavalla metsästä. Toisaalta ihmisten jokapäiväisen elämän kannalta rakennetun ympäristön merkitys on kiistatta suuri. Näissä kysymyksissä tasapainoinen ja moniarvoinen kehitys on maltillisuudessaan kokonaisuuden kannalta edullisin.
Herr Republikens President! Det är vetenskapligt bevisat att nationell solidaritet är en av de bärande faktorerna även när det gäller ekonomisk framgång. En
känsla av samhörighet är ett viktigt element i solidariteten. Vi måste värna om
denna sammanhållning. I ett vidare perspektiv ser jag en djupare kulturkännedom som ett betydelsefullt inslag för att vi ﬁnländare skall kunna förbli ett självständigt och enat folk. Också denna riksdag är samlad för att representera Finlands folk – och enbart Finlands folk.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President, för de ord Ni yttrade, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och
försäkran om högaktning. Må Den Högste välsigna Er.
Herra Tasavallan Presidentti! On tieteellisesti osoitettu, että kansallinen solidaarisuus on yksi taloudellisenkin menestyksen keskeisistä tekijöistä. Solidaarisuuteen sisältyy tärkeänä osana yhteenkuuluvuuden tunne. Tätä yhtenäisyyttä on vaalittava. Näen laajassa mielessä kulttuurin tuntemuksen syventämisen
tärkeänä suomalaisten säilymiseksi itsenäisenä ja eheänä kansakuntana. Olemme kokoontuneet näillekin valtiopäiville edustamaan Suomen kansaa – ja yksinomaan sitä.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen. Toivotan Teille Korkeimman siunausta.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1998
presidentti Ahtisaari – puhemies Uosukainen

Riksdagens öppnande den 4 februari 1998
president Ahtisaari – talman Uosukainen

Arvoisa Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Representanter för Finlands Folk!
Viime vuosi päättyi itsenäisyysjulistuksen 80-vuotisjuhlaan. Iloitsimme siitä, että 80 vuotta oli Suomea rakennettu ja että se, mikä on aikaansaatu, on osoittautunut kestäväksi. On kuitenkin syytä muistaa, että itsenäisyytemme alkuaikoihin
liittyvät myös kansamme vaiheista traagisimmat. Tänä vuonna muistamme monin tavoin vuoden 1918 tapahtumia. Itsenäistynyt Suomi oli tuolloin hajoamistilassa. Kansalaissota on painunut pysyvästi sisimpään tietoisuuteemme. Talvi- ja
jatkosotien raskaissa koettelemuksissa pelastettiin itsenäisyys ja taottiin henkisesti eheytyvää kansakuntaa. Sotien kokemukset ja jälleenrakennusvuosien tulevaisuususko ovat luoneet pohjan kansalliselle itsetunnolle ja luottamukselle selvitä ylivoimaisiltakin tuntuvista haasteista.
Riksdagen står inför historiska beslut. I vår avgörs om Finland kan ansluta sig
till den ekonomiska och monetära unionen, euroområdet, inom den avtalade tidtabellen och tillsammans med tio andra medlemsländer. Det är inte enbart fråga om verkningarna av en anslutning, utan också om vad det skulle innebära för
oss att stanna utanför Emu. Världsekonomin kommer länge att vara utsatt för
kriser och incidenter av olika slag. Euron är ett medel, med vars hjälp man inte
enbart stärker den europeiska konkurrenskraften och välfärden, utan också förmår stabilisera världsekonomin på längre sikt.
Europas integrering är i grund och botten en historisk möjlighet som gäller
alla folk i vår världsdel. Fred och frihet tränger undan ockupation och åsiktsförtryck. Europeiska unionen behöver en funktionsduglig och ekonomisk plattform. Den plattformen skapas av en gemensam valuta.
Eduskunnalla on edessään historiallisten päätösten valtiopäivät. Keväällä on
tehtävä päätös, liittyykö Suomi mukaan Euroopan talous- ja rahaliittoon, euroalueeseen, sovitussa aikataulussa ja yhdessä kymmenen muun jäsenmaan kanssa. Kysymys ei ole yksin liittymisen vaikutuksista vaan myös siitä, mitä ulkopuolelle jääminen meille merkitsisi.
Maailmantalous on vielä pitkään altis kriiseille ja käänteille. Euro on yksi
keino, jolla ei ainoastaan vahvisteta eurooppalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia vaan pitemmällä aikavälillä myös vakautetaan maailmantaloutta.
Euroopan yhdentyminen on lopulta kaikkia maanosamme kansoja koskeva
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historiallinen mahdollisuus. Rauha ja vapaus ovat korvaamassa miehitykset ja
mielipidevainot. Euroopan unioni tarvitsee toimintakykyisen taloudellisen perustan. Sitä rakentaa yhteinen valuutta.
Valtiopäivien merkittävin lainsäädäntöhanke on pitkään ja huolellisesti valmisteltu valtiosäännön kokonaisuudistus Perustuslaki 2000 -hanke. Eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi heti valtiopäivien alussa.
Nykyinen hallitusmuotomme hyväksyttiin aivan toisenlaiseen maailmaan
kuin missä tänään elämme. On merkittävää, että siitä huolimatta itsenäisen Suomen valtiojärjestyksen perustan ja toimivan kansanvallan luominen onnistui hyvin. Hallitusmuoto on osoittanut kestävyytensä ja käyttökelpoisuutensa monissa vaikeissa tilanteissa ja osaltaan turvannut kansakunnan selviytymisen. Tästä
voimme kaikessa oleellisessa kiittää hallitusmuotomme joustavuutta.
Suomi on oikeusvaltio ja parlamentaarinen demokratia. Kansanvaltaa on kuitenkin aina huollettava. Olemme vahvasti mukana kansainvälisessä yhteistoiminnassa, erityisesti yhdentyvän Euroopan rakentamisessa. Euroopan unioni
on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeä yhteistyö- ja vaikutuskanava.
Sen kansainvälistä arvovaltaa tulee vahvistaa.
Statsförfattningsreformen kan till alla väsentliga delar byggas på den grund
som skapats under vår självständighet. Avsikten med reformen är inte att omvälva Finlands statsskick, utan att förbättra dess verksamhetsförutsättningar under
det nya milleniet och på ett adekvat sätt beakta de krav som EU-medlemskapet
ställer. Den enhetliga och konsekventa utrikespolitiken är tryggad. Republikens
president leder utrikes- och säkerhetspolitiken i samråd med statsrådet enligt
etablerad praxis och under vedertagna former. Nationens framgång är i hög grad
beroende av att statsorganen kan samarbeta.
Valtiosääntöuudistus voidaan kaikessa olennaisessa rakentaa sille pohjalle,
jota itsenäisyyden aikana on luotu. Uudistuksen tarkoituksena ei ole mullistaa
Suomen valtiojärjestystä, vaan parantaa sen toimintaedellytyksiä uudella vuosituhannella ja ottaa asianmukaisesti huomioon EU-jäsenyyden vaatimukset.
Ulkopolitiikan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus on turvattu. Tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston
kanssa jo vakiintuneen käytännön ja menettelytapojen mukaisesti. Kansakunnan menestys riippuu olennaisesti valtioelinten hyvästä keskinäisestä yhteistoiminnasta.
Perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen sekä oikeusvaltion ja hallinnon
lainalaisuuden lujittaminen, edustuksellisen demokratian ja parlamentarismin
toimivuuden vahvistaminen sekä valtiovallan jaon kunnioittaminen ovat suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Niille perustuu
uusikin hallitusmuoto.
Perustuslaki ei voi eikä sen tulekaan tavoitella tulevaisuuden täydellistä ennakointia. Elämää ei voida kokonaan hallita oikeusnormein. Valtiosäännön ensisijaisena tehtävänä on luoda eräänlaiset tukipilarit valtioelinten toiminnalle ja
määrittää yksilön oikeusaseman perusteet. Perustuslailta edellytetään jatkossakin samanlaista joustavuutta kuin Ståhlbergin hallitusmuoto on osoittanut.
Eduskunta on osallistunut Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun. Parlamentaarinen tuki on antanut EU-politiikallemme lisää painoarvoa ja
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uskottavuutta. Tästä on tarkoitus pitää kiinni myös uudessa hallitusmuodossa.
Perustuslain hyväksyminen edellyttää laajaa kansallista yhteisymmärrystä.
Tämän uudistuksen valmisteluun ovat osallistuneet kaikki eduskuntaryhmät.
Omalta osaltani toivon, että eduskunta käsittelisi tämän historiallisen uudistuksen hyvän yhteistyön hengessä.
Suomen taloudellinen kehitys on ollut rohkaisevaa. Työttömyys on selvässä laskussa, etenkin palveluelinkeinot ovat alkaneet saada kovaa maata alleen.
Maan tasapainoisen kehittämisen kannalta tämä kehityssuunta on tärkeä. Erityisesti taloudellisen nousun aikana on pidettävä huoli siitä, että sydän ei kylmene tukea tarvitseville lähimmäisillemme. Paluuta eriarvoisuuden yhteiskuntaan ei pidä ruokkia.
Työllistämisen kynnystä on alennettava ja yrittäjyyden esteitä tulee purkaa.
Näihin toimiin kuuluvat koulutuksen tehostaminen ja työhön kannustavan verotuksen aikaansaaminen. Tyydytyksellä olen pannut merkille, että yrittäjien
ja muiden kansalaisten verotuksen oikeusturvan parantamista on laajasti selvitetty. On syytä uskoa, että verotuskäytäntöä voidaan tämän työn pohjalta edelleen kehittää ja vahvistaa kansalaisten tasapuolista kohtelua ja oikeusturvaa verotuksessa.
Olemme voineet viime kuukausina havaita, että huoli ympäristömme tilasta
on oikeutetusti nostattanut laajaa kansalaiskeskustelua. Itämeren tilan pitkään
jatkunut ekologinen heikentyminen kävi poikkeuksellisen hyvin selville viimeistään viime kesänä helteistä nauttiessamme. Kioton ilmastokokous oli tärkeä askel globaalin ympäristötietoisuuden aikaansaamisessa. Ilmaston lämpeneminen on aikakautemme vakavin ympäristöongelma.
Myös nuoriso on ilmaissut vakavan huolestumisensa ympäristöhaittojen vaaroista. Ympäristöasiat ovat maailman laajuisia huolia. Kasvi- ja eläinlajien väheneminen on ongelma. Nuorison piirissä on viime vuosina lisääntynyt eräänlainen polarisaatio kovien ja pehmeiden arvojen kannattajiin. Erityisesti meidän
on oltava huolissamme rasistisista asenteista ja ilmiöistä. Eläinaktivistien piirissä ovat eräät, ilmeisesti pieni vähemmistö, ryhtyneet käyttämään laittomia keinoja. Suomi on oikeusvaltio, jossa on kansanvaltaisia vaikutusväyliä. Niihin on
tukeuduttava.
Kansainvälinen tilanne on aina moniulotteinen. Perinteisiä käsityksiämme
koetellaan. Idän ja lännen vastakkainolo on etääntynyt Euroopasta. Toisaalta
Afrikan pohjoisosissa ja Lähi-idässä jännitys on lisääntynyt.
Yhdistyneitä kansakuntia täytyy tukea sen ponnisteluissa Irakin kriisin ratkaisemiseksi. Irakin hallitus kantaa nyt vastuun siitä, että tilanne on sen alueella tapahtuvan asetarkastustoiminnan keskeytyksen seurauksena ajautumassa
äärimmäisen vakavaksi. YK:n turvallisuusneuvoston on huolehdittava siitä, että
Irakin joukkotuhoaseet hävitetään neuvoston päätösten mukaisesti.
Itsenäisyytemme aikana Suomella ei ole ennen ollut hyviä suhteita samaan
aikaan kaikkiin naapurimaihimme. Nyt on. Tämän tosiasian tunnustaminen on
tärkeää. Se antaa uusia mahdollisuuksia, joista kaikki hyötyvät.
Yksi mahdollisuus liittyy Euroopan unionin toiminnan tehostamiseen Pohjois-Euroopassa. Suomen hallituksen käynnistämä EU:n pohjoisen ulottuvuuden hanke on saanut tukea sekä unionissa että ulkopuolella. Panostamme siihen
määrätietoisesti.
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Globaali aikakausi edellyttää Suomelta vientietujen hoitamiseksi kovaa ja aikaavievää ponnistelua kaikilla mantereilla. Näin edistämme sekä omaa työllisyystilannettamme että kansainvälistä taloudellista vuorovaikutusta. Taloussuhteiden tiivistäminen maailman laajuisesti luo perustaa hyvinvoinnille ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Kaakkois-Aasian ja Japanin taloudelliset vaikeudet heijastuvat koko maailmantalouteen ja myös meidän kasvuodotuksiimme.
Alueen maiden tulee päättäväisesti tehdä myös yhteiskunnallisia uudistuksia
myönteisen kehityksen edistämiseksi. Tässä tilanteessa Euroopan unionin, koko Euroopan, ja Yhdysvaltain edut ovat hyvin yhteneväiset. Tuemme kansainvälisiä ponnisteluja mahdollisuuksiemme mukaan Aasian alueen talouksien vakauttamiseksi.
Naton laajentumisen ja uudistamisen käynnistyttyä myös meillä on käyty asiasta mielipiteenvaihtoa, ajoittain jopa kiivaanpuoleista väittelyä. Olemme kuitenkin voineet tyydytykseksemme havaita, että turvallisuuspolitiikan perusratkaisu, liittoutumattomuus ja yhteistyö Naton uusissa rakenteissa, on vahvistanut
ei vain omaa vaan laajemminkin maanosamme vakauden kehittämistä. Kansallinen yhteisymmärrys on turvallisuuspolitiikan perusteista näin voitu säilyttää.
Maanpuolustuksen oikein mitoitetusta toimintakyvystä huolehtiminen on tärkeää turvallisuuspolitiikkamme uskottavuuden kannalta. Tavoitteena on luoda
puolustusvoimiin erityisiä valmiusyhtymiä, jolloin armeijamme miesvahvuutta
ja materiaalimenoja voidaan jopa merkittävästi supistaa. Kun hankintoihin osoitettavat varat vähenevät turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitetyllä tavalla, on aihetta pyrkiä lisäämään materiaaliyhteistyötä Ruotsin kanssa. Esimerkiksi helikopterihankkeessa siihen näyttäisi olevan varteenotettavia
mahdollisuuksia.
Ärade Riksdagsledamöter! Århundradet går mot sitt slut. Trots de stora omvälvningar som ägt rum har vi som nation än en gång funnit vår väg. Vi isolerar
oss inte. Vår särpräglade kultur är stark. Vår framtidstro är orubblig.
De stora förändringarna i världsekonomin och -politiken innebär en stor utmaning för oss. Denna utmaning måste vi både som individer och som nation
vara kapabla att anta. Bemötandet av utmaningen förutsätter dock kreativa och
aktiva satsningar av oss alla.
Arvoisat Kansanedustajat! Vuosisata umpeutuu pian. Olemme kansakuntana jälleen kerran löytäneet tiemme suurten mullistusten keskellä. Emme eristy.
Omaleimainen kulttuurimme on vahva. Usko tulevaisuuteen on luja.
Maailmantalouden ja -politiikan suuret muutokset esittävät meille mittavan
haasteen, johon meidän on löydettävä vastaukset yksilöinä ja kansakuntana. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää meiltä kaikilta luovaa ja aktiivista panostusta.
Toivotan eduskunnalle menestystä työssään ja julistan vuoden 1998 valtiopäivät avatuiksi.
Jag önskar riksdagen framgång i dess arbete samt förklarar 1998 års riksdag
öppnad.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Uosukainen lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Avasitte juuri tämän vaalikauden viimeiset valtiopäivät. Vuonna 1995 alkanut
vaalikausi on ollut Suomen ensimmäinen täysivaltaisena jäsenenä Euroopan
unionissa. On merkittävää, kuinka joustavasti Suomi on jäsenyyteen mukautunut. Myönteisesti etukäteen suhtautuneiden odotukset eivät olleet ylimittaiset, ja
kielteisesti suhtautuneiden uhkakuvat ovat osoittautuneet liioitelluiksi.
Ni har just öppnat valperiodens sista riksdag. Valperioden började 1995, samma år som Finland blev fullvärdig medlem av Europeiska unionen. Det är remarkabelt hur smidigt Finland har anpassat sig till medlemskapet. EU-förespråkarnas förväntningar har inte kommit på skam och motståndarna verkar ha målat upp överdrivna hotbilder.
Emme silti ole vieläkään selviytyneet voittajina 1990-luvun alun lamasta,
emme taloudellisesti emmekä henkisesti. Suuret odotukset, jotka 1980-luvun
huikea nousukausi Suomeen loi, murskaantuivat yhdellä kertaa, ja tämän turman seurauksia joudumme monella tapaa vielä korjaamaan. Säästäväisyyden on
oltava hyve sekä kansakunnan että kansalaisten tasolla.
Suomalaiset ovat Euroopan unionin jäsenyyden myötä entistä kiinnostuneempia ja aktiivisempia Eurooppaa koskettavissa kysymyksissä. Avoimuuden aika
on todella alkanut. Samanaikaisesti globaalistuminen vaikuttaa yhä vankemmin
jokapäiväiseen elämäämme. Koko 1990-luku on ollut uudelleenjärjestäytymistä
– uuden, entistä paremman asennon etsimistä ja löytämistä. Koko Eurooppa on
liikkeessä, ei vain Suomi.
Herra Tasavallan Presidentti! Mainitsitte aivan oikein, että näille valtiopäiville on tulossa hetimmiten käsittelyyn ehdotus uudeksi hallitusmuodoksi. Prosessi on tunnetusti alkanut jo 1970-luvulla, mutta se on välillä vaimentunut syrjemmälle matkan varrella. 1980-luvulla alkanut konkreettinen osauudistusten sarja
on nyt tarkoitus saattaa selkeäksi kokonaisuudeksi. Henki on ollut, että valtiosääntömme parlamentaarisia ominaisuuksia vahvistetaan. Tämä sopii luonnollisesti eduskunnalle erinomaisen hyvin. Hyvässä yhteistyössä kaikkien valtioelinten kesken luotu kokonaisuus tyydyttää toivottavasti myös kaikkia. Tärkeää
on, että uudessakin hallitusmuotoehdotuksessa on samasanaisesti muuttumaton
periaate: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”
Herr Republikens President! Ni nämnde helt riktigt att denna riksdag omedelbart får ta itu med förslaget till ny regeringsform. Själva processen inleddes
som känt redan på 1970-talet, men har allt emellanåt fått vika för andra saker.
De konkreta delreformer, som inleddes på 1980-talet, skall nu sammanföras till
ett större, stringent komplex. Ambitionen har varit att stärka de parlamentariska dragen i vår konstitution. Detta är självfallet något som riksdagen i allra högsta grad anammar. Förhoppningsvis kommer samtliga parter att vara nöjda med
denna reform som tillkommit i god samverkan mellan alla statsorgan. Det centrala är att förslaget till ny regeringsform fortfarande bygger på den gamla principen: ”Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.”
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Valtiosääntöuudistuksen humussa ei pidä unohtaa olennaista: edustuksellisen demokratian erinomaisuuden korostamista. Hyökkäykset politiikkaa vastaan käyvät yhä vahvemmiksi, eikä vaihtoehtoista asioiden hoitamistapaa edes
vaivauduta miettimään, saati esittämään.
Kansainvälistyvä yhteisö ja siinä mukana eläminen edellyttävät yhä kaukokatseisempaa politiikkaa. Parlamentaarisuuden voimistuminen on osaltaan
mahdollistanut pitkäaikaiset eli vaalikauden mittaiset hallitukset Suomessa.
Neljä vuottakin on kuitenkin melko lyhyt aika. Samalla kun hoidetaan tämänhetkisiä ongelmia, on pystyttävä pitämään yllä kansallista konsensusta suurissa
kysymyksissä, joiden vaikutukset ylittävät leikiten nelivuotisajattelun.
Tällaiseen yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan politiikkaa, siis yhteisten
asioiden hoitamista. Herra Tasavallan Presidentti, meidän tehtävämme eduskunnassa on luonnollisesti kaikin tavoin toimia niin, että ajatusten, puheiden,
päätösten ja tekojen tasolla luottamus poliittisten mekanismien toimivuuteen
paranee. Muuta mahdollisuutta ei ole.
Tähänkin haasteeseen tarjoaa uusi hallitusmuoto mahdollisuuksia, sillä se lisää eduskunnan liikkumatilaa työjärjestyksensä suhteen. Jo nykyisin sangen
tiukan ja yksityiskohtaisen valtiopäiväjärjestyksen sisällä on yritetty muun muassa elävöittää täysistuntokeskusteluja ja kyselytunteja. Haluamme myös hyödyntää teknologian mahdollisuuksia sekä tulevaisuusvaliokunnan linjauksia.
Eduskuntatyön kehittämistä jatketaan myös nyt avatuilla valtiopäivillä.
Eduskunnan kyky nopeasti oppia uutta ja luoda uusia toimintamalleja on tullut oivallisesti esille etenkin suuren valiokunnan työskentelyssä. Euroopan unionin asioiden käsitteleminen eduskunnan suuressa valiokunnassa niin tarkoin,
kuin nykyisin tehdään, on välttämätön edellytys unionin uskottavuudelle kansalaisten silmissä. Jos emme näin toimisi, olisivat puheet unionin demokratiavajeesta totisinta totta.
Herra Tasavallan Presidentti! Arvioitte erinomaisesti perustuslakiemme pysyvyyden syytä. Ne ovat riittävästi joustaneet, mutta silti kaikessa oleellisessa
kestäneet historian vaiheissa, ja ne todella tukevat meitä myös ensi vuosituhannella. Mitä teemme tai jätämme tekemättä näillä näkymin, kirjautuu historiaksi
ja vaikuttaa tulevaisuuteen – melkeinpä luo sen.
Aina on oltava valmiutta, alttiutta ja kykyä tehdä raskaitakin päätöksiä ja
kantaa niistä vastuu. Olen vakuuttunut, että myös näillä valtiopäivillä kansanedustajat tekevät parhaansa puuttuakseen niihin moninaisiin ongelmiin, joita
lainsäädännöllä on mahdollisuus lievittää ja korjata. Tässäkin kohtaa odotukset
joskus saattavat irtautua realismista.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar vill tacka Er, Herr Republikens
President, för de ord Ni yttrade ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning. Må den Högste välsigna Er – och oss alla.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen. Toivotan Teille Korkeimman siunausta – ja toivon sitä meille kaikille.
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 31. päivänä 1999
presidentti Ahtisaari – puhemies Mikkola

Riksdagens öppnande den 31 mars 1999
president Ahtisaari – talman Mikkola

Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Bästa Representanter för Finlands Folk!
Suomeen on valittu järjestyksessä 25. eduskunta. Onnittelen kaikkia valittuja.
Uuden eduskunnan ensimmäisiä tehtäviä on myötävaikuttaa toimintakykyisen enemmistöhallituksen aikaansaamiseen. Tulevalla hallituksella on edessään
vaativa työsarka. Erityisiä vaatimuksia asettaa Suomen asema Euroopan unionin jäsenenä ja etenkin puheenjohtajana tämän vuoden jälkipuoliskolla.
Tämä eduskunta on ensimmäinen uuden vuosituhannen eduskunta. Meidän
on kysyttävä, millaisten uudistusten avulla parhaiten menestymme tulevaisuudessa.
Tämä vuosikymmen on ollut taistelua lamaa vastaan. Nyt on luotu edellytykset keskittyä suomalaisen yhteiskunnan perustaa vahvistaviin uudistuksiin.
Vastauksia tulevaisuuden haasteisiin on etsittävä yhä enemmän yhteistyössä,
sillä ne ovat myös suuressa määrin yhteisiä: globalisoituminen, kilpailukyky ja
työttömyys. Euro luo vakautta Suomen talouteen. Kotimarkkina-alueemme on
laajentunut unionin kattavaksi.
Suomen on oltava uutta tuotantoa ja investointeja houkutteleva maa, jotta
työllisyys ja hyvinvointi voidaan turvata. Pääoman lisäksi myös työvoima liikkuu yli rajojen. On kuitenkin tärkeää, että nimenomaan oma maa, Suomi, koetaan hyväksi toimintaympäristöksi ja ihmisillä on mahdollisuus tehdä työtä kotimaassa.
Tulevaisuutemme riippuu ennen muuta siitä, että meillä on riittävästi ihmisiä,
jotka yrittävät ja luovat työpaikkoja. Kansantalouden kannalta on oleellista, että
maahamme saadaan luotua nykyistä suurempi joukko nopeasti kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä.
Työllisyyttä on päättäväisesti parannettava. Rakenteelliseen työttömyyteen
on puututtava entistä voimakkaammin. Asenteet on saatava myönteisiksi ikääntyneelle työvoimalle ja työntekijöiden ammattitaitoa on jatkuvasti kehitettävä.
Ikääntyvän työvoiman tiedot ja taidot on saatava pysymään ajan tasalla. Pitkiä työttömyyskausia ei saa päästä syntymään, koska niiden jälkeen on erityisen vaikeaa palata työelämään. Edellytyksiä työskennellä pitempään on, koska
ikääntyvän väestön terveys paranee. On luotava kannusteita pysyä työelämässä
kauemmin. Nyt nämä kannusteet toimivat osaksi väärin päin.
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Muutoksia vaaditaan muutenkin työelämässä. Työpaikoilla on oltava hyvä
ja reilu ilmapiiri. Henkinen puhkikuluminen on todellinen ongelma. Asioihin
puuttumattomuus ei ole kohteliaisuutta, kun työtoveri kaipaa tukea. Ongelmiensa kanssa painivaa lähimmäistä ei saa jättää yksin.
Julkisten varojen riittävyyttä ja käyttöä joudutaan aina punnitsemaan huolellisesti. Jos säästöjä joudutaan tekemään, on tarkoin mietittävä, miten samalla pidetään huolta hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. Suomalaiset tukevat hyvinvointiyhteiskuntaansa.
Eduskunnan on otettava vastuu tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Tämä
edellyttää paneutumista ongelmiin tavalla, joka estää niiden kaatumisen syliin.
Eduskunnan työn jänneväli ei voi ulottua vain neljän vuoden päähän. On nähtävä pitkälle yli vaalikauden.
Suomi on viimeisen viidentoista vuoden aikana lisännyt panostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen merkittävästi. Tänä vuonna käytämme jo runsaat 3
prosenttia bruttokansantuotteesta tähän uutta korkeaa osaamista luovaan toimintaan. Olemme voineet nähdä, että sijoitus on ollut monella tavalla kannattava.
Työttömyys on kuitenkin alentunut toivottua ja uskottua hitaammin. Voimme
myös aistia ja nähdä ympärillämme suurta huolta eriarvoisuuden lisääntymisestä, koskeepa se sitten alueiden tai ihmisten välistä eriarvoisuutta. Kansamme
hyvinvoinnin edellytyksenä on, että mahdollisimman monella kansalaisella on
mahdollisuudet ja innostus työhön. Vain siten voimme kunnolla huolehtia niistä
kansalaisistamme, jotka elämänsä eri vaiheissa tukea tarvitsevat.
Voimme olla ylpeitä koulutustasostamme. On silti varottava, ettei ylpeys käy
lankeemuksen edellä. Opetus- ja yliopistolaitoksemme kehittäminen on jatkuva
haaste. Olemmeko määritelleet esimerkiksi korkean osaamisen liian suppeasti?
Eikö korkeaa osaamista voi olla nykykäsitystä laajemmin käden taitojen, kulttuurin, palveluiden tai maatalouden erikoistuotannon alueella? Voisimmeko valjastaa vaikkapa sähköisen kaupankäynnin palvelemaan nykyistä paljon tehokkaammin näitä katveeseen jääneitä alueita? Voisimmeko kehittää järjestelmän,
joka liittäisi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset nykyistä paremmin myös näiden tavallista arkielämää lähellä olevien pienyritysten avuksi?
Tekesin toiminnasta saadut hyvät kokemukset voitaisiin nähdäkseni hyödyntää
palvelemaan kansaamme nykyistä laajemmin.
Käden taidot, kulttuuri, palvelut ja maatalous ovat jakaantuneet maan eri puolille tasaisemmin kuin korkea teknologia. Elvyttämällä maakuntien pieniä yrityksiä työpaikkoja voitaisiin luoda monipuolisemmin ja eri alueiden olemassa
olevia vahvuuksia kehittäen. Ennen kaikkea näen kuitenkin tärkeäksi konkreettisin toimin osoittaa arvostusta näille aloille ja luoda sitä kautta tulevaisuuden
uskoa ja elämisen mahdollisuuksia nykyistä laajemmalle alueelle.
Den internationella situationen överskuggas av de senaste veckornas händelser på Balkan. De visar hur allvarliga bristerna i dag är när det gäller det europeiska säkerhetssystemet. Detta system kan stöda sig enbart på fungerande och
öppna demokratier.
Jugoslaviens ledare Milosevics politik i Kosovo utgör en grov överträdelse av
mänskliga rättigheter, samarbete och demokrati.
Hänsynslöst våld mot det egna landets civilbefolkning kan inte tillåtas i da- 511 -
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gens Europa. Finlands regering hoppas att freden kan återställas. Därför måste
president Milosevic göra slut på våldet i Kosovo och välja fredens väg. Finlands
regering meddelade igår att humanitär hjälp ges för lindrande av ﬂyktingproblemet. Finland är redo att delta i säkerställandet av freden och i återuppbyggnadsarbetet i Kosovo.
Den ekonomiska och sociala situationen i Ryssland är svår. Ryssland söker
sin väg.
Trots dessa svårigheter har säkerhetssituationen i norra Europa förblivit stabil. Östersjöregionen håller på att utvecklas till ett nytt europeiskt samarbetsområde. Härvid är de baltiska ländernas förberedelser inför ett medlemskap i EU
av central betydelse.
Finland har i Europeiska unionen försökt stärka samarbetet mellan unionen
och Ryssland. Detta är syftet med vårt projekt för utvecklande av EU:s nordliga
dimension, ett projekt som vunnit omfattande understöd. Utvecklingen i Ryssland kommer att vara en central fråga när olika teman behandlas under Finlands
ordförandeperiod. Vi vill inte att Europa sluter sig, utan genom EU försöker vi
tvärtom bygga upp samarbete i alla riktningar och väderstreck. Europeiska unionen är Rysslands viktigaste samarbetspartner.
Kansainvälistä tilannetta varjostavat viime viikkojen tapahtumat Balkanilla. Ne osoittavat, kuinka vakavia puutteita tämän päivän eurooppalaisessa turvallisuusjärjestelmässä on. Se voi nojautua vain toimiviin ja avoimiin demokratioihin.
Jugoslavian johtajan Milosevicin politiikka Kosovossa on räikeä rikkomus ihmisoikeuksia, yhteistyötä ja demokratiaa vastaan. Häikäilemätöntä väkivaltaa
oman maan siviiliväestöä vastaan ei tämän päivän Euroopassa voi sallia. Suomen hallitus toivoo, että rauha saadaan palautetuksi. Sitä varten presidentti Milosevicin on lopetettava väkivalta Kosovossa ja valittava rauha.
Suomen hallitus on eilen ilmoittanut humanitaarisesta avusta pakolaisongelman lievittämiseksi. Suomi on valmis osallistumaan rauhan varmistamiseen ja
jälleenrakennustyöhön Kosovossa.
Venäjän taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on vaikea. Venäjä etsii tietään.
Näistä vaikeuksista huolimatta pohjoisen Euroopan turvallisuustilanne on
säilynyt vakaana. Itämeren alue on muodostumassa uudeksi eurooppalaiseksi
yhteistyöalueeksi. Tässä Baltian maiden valmistautumisella EU-jäsenyyteen on
keskeinen merkitys.
Suomi on Euroopan unionissa pyrkinyt vahvistamaan unionin ja Venäjän yhteistyötä. Tähän tähtää laajaa tukea saanut hankkeemme EU:n pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseksi. Kehitys Venäjällä on keskeisellä tavalla esillä Suomen
puheenjohtajuuskaudella. Me emme halua Euroopan sulkeutuvan, vaan EU:n
kautta pyrimme rakentamaan yhteistyötä kaikkialle ja kaikkiin ilmansuuntiin.
Euroopan unioni on Venäjän tärkein yhteistyökumppani.
Euroopan komissio jätti eronpyyntönsä jouduttuaan kovan kritiikin kohteeksi
hallinnollisten puutteidensa takia. Kun ero oli ensimmäinen lajissaan koko Euroopan monikymmenvuotisen integraatioprosessin aikana, sillä on myös suuri
periaatteellinen merkitys.
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Euroopan unionin eri toimielimissä on monia sellaisia piirteitä, jotka kuvastavat vanhentunutta hallintokulttuuria sekä riittämätöntä avoimuutta. Nyt on
mahdollisuus luoda avoin ja tehokas hallinto, joka täyttää Pohjoismaille tunnusomaiset vaatimukset. Näin edistetään myös unionin laajentumista.
Yhteisymmärrys seuraavan komission puheenjohtajasta ja Agenda 2000 -ratkaisusta ovat merkittäviä oman EU-puheenjohtajuuskautemme kannalta. Kaudellemme jää kuitenkin runsaasti ratkaistavia asioita. Amsterdamin sopimusta ja Agenda 2000 -ratkaisua on ryhdyttävä panemaan toimeen. On ryhdyttävä valmistelemaan laajenemisen mahdollistavia institutionaalisia uudistuksia.
EU:n laajenemista on siis vietävä eteenpäin päättäväisesti. Kysymys on historiallisesta mahdollisuudesta, jota ei saa tärvellä.
Puheenjohtajakautemme on siis vaativa, ja se on meille todellinen haaste.
Olemme siihen kuitenkin valmiita.
Käytyjen eduskuntavaalien yhteydessä on oikeutetusti käyty keskustelua poliittisen demokratian tilasta. Tämä punninta jatkukoon. Kalevi Kivistö on lukija-asiamiehen ominaisuudessa käyttänyt äskettäin arvokkaan puheenvuoron.
Lainaan Kivistöä:
”Jos kansalaiset eivät luota sen enempää poliitikkoihin kuin toimittajiinkaan,
demokratia voi ajautua kriisiin. Mitä vähemmän näihin demokraattisen järjestelmän tukipylväisiin luotetaan, sitä enemmän syntyy tilalle sellaisia ’totuudenpuhujia’, joita historiallinen kokemus kehottaa kavahtamaan. Tämän vuoksi luottamuksen palauttaminen sekä politiikkaan että tiedotusvälineiden toimintaan on molempien yhteinen haaste ja tehtävä. Suhteessa toisiinsa ne saavat olla varauksellisia, mutta suhteessa demokratiaan ne eivät saa olla välinpitämättömiä.” Kivistö on tiivistänyt yhteisen haasteemme hyvin.
Vid skapandet av ett bra samhälle är det knappast någonsin fråga om att enbart bruka pengar eller makt. Det behövs också en vidsynt, inspirerande atmosfär och en attityd som visar att man uppskattar sina medmänniskor.
En av de viktigaste utmaningarna på tröskeln till det nya årtusendet är övergången till ett mångkulturellt Finland. I framtiden kommer allt ﬂer sådana ﬁnländare som inte har ﬁnska som modersmål eller som inte har rötter i Finland att
bygga upp en egen tillvaro i vårt land.
Lyckligtvis har inget reellt främlingshat utvecklats i Finland, trots att vår invandrarbefolkning ökade just under de svåra recessionsåren. Vi måste dock kontinuerligt arbeta för vidsyntheten i vårt eget samhälle. Undersökningar visar att
avogheten gentemot främmande religioner har ökat. Detta är ett oroväckande
drag. Dialogen mellan religioner och kulturer måste främjas.
Hyvän yhteiskunnan rakentamisessa ei useinkaan ole kyse vain rahan- tai
vallankäytöstä. Tarvitaan myös suvaitsevaista ja rohkaisevaa ilmapiiriä ja lähimmäistä arvostavaa asennetta.
Yksi keskeisiä alkavan vuosituhannen haasteita on siirtyminen monikulttuuriseen Suomeen. Jatkossa maassamme omaa elämäänsä rakentaa entistä useampi suomalainen, jonka äidinkieli ei ole suomi tai jonka juuret eivät ole Suomessa. Suomessa ei ole onneksi kehittynyt todellista muukalaisvihaa, vaikka maahanmuuttajaväestömme kasvoikin juuri vaikeiden lamavuosien aikana. Meidän
pitää kuitenkin jatkuvasti tehdä töitä oman yhteiskuntamme suvaitsevaisuuden
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eteen. Tutkimukset osoittavat, että kielteisyys vieraita uskontoja kohtaan on kasvanut. Tämä on huolestuttava piirre. Uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua on edistettävä.
Ärade talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag önskar den nya riksdagen framgång i dess arbete samt förklarar 1999 års riksdag öppnad.
Arvoisa herra puhemies! Arvoisat kansanedustajat! Toivotan uudelle eduskunnalle menestystä sen työssä sekä julistan vuoden 1999 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Jukka Mikkola lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Aivan ensimmäiseksi, arvoisa Tasavallan Presidentti, haluan yhtyä toivomukseenne toimintakykyisen enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi mahdollisimman pikaisesti. Samalla on luonnollisesti pidettävä huolta siitä, että maassa käydään aidot, asiakysymyksiä ja osapuolten yhteistyökykyä kartoittavat hallitusneuvottelut.
Suomalaisen parlamentarismin käytännöksi on vakiintunut, että hallitusohjelmassa määritellään tarkasti hallituksen toimintalinja ja hallitus istuu koko
vaalikauden. Siksikin on tärkeää, että hallitusneuvottelut etenevät paitsi ripeästi myös todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin paneutuen.
Toimintakykyisen enemmistöhallituksen nimittämistä kiirehtii tällä kertaa
Suomen historiallinen tehtävä toimia Euroopan unionin puheenjohtajamaana.
Jo nyt niin sanotun troikan jäsenenä meillä on erityistä vastuuta maanosaamme
koettelevien kriisien ja ongelmien ratkaisussa.
Yhdyn, Herra Presidentti, käsitykseenne siitä, että Kosovon murhenäytelmä
ja siihen liittyvät räikeät ihmisoikeusloukkaukset on saatava loppumaan neuvotellun sopimuksen mukaisesti. Samalla on lievitettävä sotatoimien jalkoihin joutuneiden siviilien kärsimyksiä.
Vaikka Agenda 2000 -ohjelmasta saatiin sopu Berliinin huippukokouksessa, on Suomen puheenjohtajakausi työntäyteinen. EU:n pohjoiselle ulottuvuudelle on luotava käytännön sisältöä. Unionin hallintokulttuuria on uudistettava
vastaamaan hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteita. On valmistauduttava
myös EU:n laajentumiseen.
Juuri valitun eduskunnan tärkeänä tehtävänä on kansalaisilta vaaleissa saadun
valtuutuksen nojalla huolehtia siitä, että vakaat olot Suomessa jatkuvat. 1990-luvun alun taloudellinen lama on voitettu laajalla yhteistyöllä. Viime vuosia on
leimannut talouden kasvu ja työllisyyden parantuminen. Hyvinvointiyhteiskunnan perusta on kyetty säilyttämään. Nyt on ponnistettava tästä eteenpäin.
On tärkeää, että jokainen suomalainen voi tuntea itsensä täysivaltaiseksi kansalaiseksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Hyvä työllisyys on siinä keskeisellä sijalla. Toimintaa työttömyyden voittamiseksi on jatkettava kaikin voimin.
Uuden vuosituhannen kynnyksellä paneudumme ehkä tavallistakin herkemmin tulevaisuuden haasteisiin. Niin on syytä ollakin. Menestystekijöitä on haet- 514 -
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tava yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, hyvästä koulutuksesta, panostuksesta tutkimukseen ja kehitykseen sekä luonnonvarojen viisaasta hyödyntämisestä.
Teknologinen osaaminen on jo vahvistunut nykyaikaisen Suomen tavaramerkiksi. Myönteistä kuvaa on täydentänyt suomalaisten menestys sekä kulttuurin
että urheilun alueilla. Tämä kaikki antakoon meille voimia yhteiskuntamme rakentamisessa.
Kuluvan kevätkauden merkittävin lainsäädäntötehtävä on uuden perustuslain
lopullinen hyväksyminen. Uudessa eduskunnassa on 71 sellaista edustajaa, jotka eivät olleet hyväksymässä perustuslain uudistusta sen ensimmäisessä vaiheessa. Heille on annettava nyt riittävästi aikaa perehtyä tähän lainsäädäntökokonaisuuteen. Uusi perustuslaki mahdollistaa osaltaan eduskuntatyön kehittämisen. Se antaa tilaa poliittisen toiminnan ja demokratian laajentamiseen.
Kolmannes kansalaisista jätti eduskuntavaaleissa äänestämättä. Edessämme on puolentoista vuoden kuluessa kolmet tärkeät vaalit. On ponnisteltava sen
eteen, että kansalaiset uskovat äänestyslipun voimaan. Aidon ja toimivan demokratian kannalta on välttämätöntä, että kansalaiset osallistuvat vaaleihin siinä määrin, että äänestystuloksesta voidaan lukea kansalaisten käsitykset yhteiskunnan kehittämisen suunnasta.
Herr President! På riksdagens vägnar uttalar jag ett tack till Er, Herr
Republikens President, för de ord ni yttrade och ber samtidigt att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
Herra Tasavallan Presidentti! Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 2000
presidentti Ahtisaari – puhemies Uosukainen

Riksdagens öppnande den 4 februari 2000
president Ahtisaari – talman Uosukainen

Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Fru Talman!
Ärade Representanter för Finlands Folk!
Yhdenvertaisuus on suomalaiselle tärkeä asia. Tästä kertoo myös Akseli Koskelan toteamus, että hän täällä pohjantähden alla katsoo jokaista vastaantulijaa
omien silmiensä tasalta ”tuli niin iso herra kuin tulikin”. Näin voi jokainen suomalainen sanoa. Tämä on myös uuden perustuslain lähtökohta.
Olen voinut mielihyvällä todeta, että toimikauteni aikana on saatu valmiiksi laaja oikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistustyö. Se on vaatinut ponnisteluja sekä lainvalmistelijoilta että eduskunnalta. Kokemukset uudistuksen toimivuudesta vaikuttavat pääosin hyviltä. Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota
erääseen seikkaan.
Oikeudellisten ongelmien ratkaisujen eli tuomioiden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys nojaa paitsi selkeisiin perusteluihin myös lainkäytön yleiseen arvostukseen. Jokaista tuomiota on voitava pitää riippumattoman tuomioistuimen
lopulliseksi tarkoittamana, perusteellisesti harkittuna kannanottona. Tuomioiden vakuuttavuudelle ei ole eduksi, jos liian moni oikeudenkäynti hahmottuu
ihmisten silmissä tapahtumaksi, joka joudutaan esittämään samanlaisena alusta
loppuun useammin kuin kerran.
Suomessa on pidetty tärkeänä oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden päätöksiin ilman minkäänlaisia rajoituksia. Jos kuitenkin muutoksenhausta tulee
poikkeuksen sijaan sääntö, epäluulo käräjäoikeuksien ratkaisuja kohtaan luonnollisesti lisääntyy. Eduskunta itsekin on asettanut tavoitteeksi oikeudenkäynnin painopisteen saamisen käräjäoikeuksiin. Hovioikeusuudistuksen vaikutuksia ja kokemuksia on näin ollen syytä tarkastella pitemmälläkin aikavälillä ja
valmistella lainmuutoksia, jos aihetta ilmenee.
Turvallisen elämän varmistaminen koetaan nykyisin entistä tärkeämmäksi
julkisen vallan tehtäväksi. Valvonnan lisääminen tai rangaistusten koventaminen eivät ole kuitenkaan riittäviä keinoja arjen turvallisuuden luomisessa, sillä
ne puuttuvat oireisiin, eivät syihin.
Kestävin tapa huolehtia kansalaisten turvallisuudesta on kuitenkin taata yhteiskuntamme perustan säilyminen terveenä. Tarvitaan yhteistä vastuuta niistä,
jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tarvitaan sosiaalipolitiikkaa ja toimivia turvaverkkoja.
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Sitäkin huolestuttavampaa on havaita syrjäytymisen ja kansan eriarvoisuuden
lisääntymisen merkkejä juuri taloudellisen nousun vaiheessa. Jatkuessaan eriarvoistuminen voi olla kasvupohja monenlaisille sosiaalisille ongelmille, myös rikollisuudelle.
Ajankohtaisen esimerkin tarjoavat huumeongelman hoito ja päihdehuolto. Rikokset ja rikosten uusiminen liittyvät useassa tapauksessa päihteiden käyttöön.
Monet väkivaltarikokset tehdään humalassa, omaisuusrikokset taas ovat usein
keino huumausaineiden käytön rahoittamiseksi. Huumeet koskettavat yhä useamman nuoren elämää. Myös yhä suurempi osa vangeista kärsii hoitoa vaativasta päihdeongelmasta tai huumeriippuvuudesta.
On syytä kysyä, saavatko nämä ihmiset tarvitsemansa avun ja hoidon vai jäävätkö ongelmat hoitamatta, koska yhteiskunta ei pääse sopuun maksajasta. Kuitenkin päihdeongelmaan puuttuminen olisi tehokas keino nuoren alkavan rikosuran katkaisemiseksi. Se olisi usein myös nopein tie uusintarikollisuuden vähentämiseksi – puhumattakaan hoidolla ja kuntoutuksella saavutettavista muista säästöistä.
Sama pätee mielenterveyspalveluihin. Niissä nyt haetut säästöt voivat osoittautua kovin lyhytaikaisiksi. Lapsen tai nuoren hoitamatta jääneet mielenterveyden ongelmat voivat myöhemmin tulla perin kalliiksi kaikille osapuolille.
Rajat ylittävät turvallisuusuhat eivät nykyään ole enää yksinomaan sotilaallisia. Uudet, kansainvälisen rikollisuuden, ympäristöongelmien ja ydinturvallisuuden kaltaiset kysymykset ovat entistä vakavampia ihmisten jokapäiväisen
elämän kannalta. Suomen puheenjohtajakaudella tehty työ ja sen huipentuminen
Tampereen ylimääräisessä huippukokouksessa osoittavat, että Euroopan unioni
on meille yhä tärkeämpi keino näiden uhkien torjumisessa.
Vaikka turvallisuus tänään koetaan laaja-alaisena, myöskään sotilaallisten
selkkausten uhka ei ole väistynyt. Maailmansodan vaara toki väheni olennaisesti kylmän sodan loppumisen myötä, mutta valtioiden sisäiset ja usein myös
alueelliset aseelliset yhteenotot näyttävät pikemminkin lisääntyneen.
Civilbefolkningens lidanden är oacceptabla i situationer där staterna inte vill
eller inte förmår skydda sina egna medborgare. Det internationella samfundet kan inte stillatigande bevittna sådana situationer, detta konstaterade också Förenta nationernas generalsekreterare i sin översikt till generalförsamlingen i höstas. Utvecklingen inom den internationella humanitära rätten och inom
informationsförmedlingen har gjort brott mot de mänskliga rättigheterna till en
fråga som rör oss alla. Trots att det internationella samfundet idag uppenbart
saknar tillräckliga institutionella och materiella förutsättningar att effektivt ingripa i alla överträdelser, har vi ingen rätt att undandra oss vårt ansvar.
Under det kalla krigets dagar vande vi oss vid resonemanget att ett traditionellt, avgränsat krig inte längre är möjligt i Europa. Det gångna decenniets händelser på framför allt Balkan och i Kaukasien har dock fått oss att vakna upp
och inse den bistra verkligheten. Arbetet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och i Europarådet måste effektiveras, Europeiska unionen måste
utvidgas. Välfärd och rättvisa samt äkta respekt för de mänskliga rättigheterna
och fredlig samexistens mellan olika majoriteter och minoriteter är det element
med vilkas hjälp väpnade konﬂikter kan elimineras i vår egen världsdel.
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Siviiliväestön kärsimykset ovat kestämättömät tilanteissa, joissa valtiot eivät
halua tai kykene suojaamaan omia kansalaisiaan. Kansainvälinen yhteisö ei voi
seurata tällaisia tilanteita kylmänä sivusta, kuten Yhdistyneiden kansakuntien
pääsihteeri katsauksessaan yleiskokoukselle viime syksynä totesi. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja tiedonvälityksen kehitys ovat tehneet ihmisoikeuksien rikkomuksista meitä kaikkia koskettavan asian. Se, ettei kansainvälisellä yhteisöllä tänään ole läheskään riittäviä institutionaalisia eikä materiaalisia edellytyksiä tehokkaasti puuttua kaikkiin rikkomuksiin, ei anna meille oikeutta väistää vastuutamme.
Kylmän sodan päivinä me totuimme ajattelemaan, että perinteinen, rajoitettu sota ei ole enää mahdollinen Euroopassa. Päättyneen vuosikymmenen tapahtumat ennen kaikkea Balkanilla ja Kaukasiassa ovat kuitenkin havahduttaneet
meidät karuun todellisuuteen. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä
Euroopan neuvoston työtä on tehostettava, Euroopan unionin on laajennuttava.
Vain hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus sekä ihmisoikeuksien aito kunnioitus ja
erilaisten enemmistöjen ja vähemmistöjen rauhanomainen rinnakkainelo voivat
poistaa aseelliset selkkaukset meidän omasta maanosastamme.
Silloinkaan emme voi eristäytyä ongelmilta ja niiden seurauksilta muualla
maailmassa. Yhdistyneet kansakunnat ja siihen kytkeytyneet kansainväliset
järjestöt ovat jatkossakin meidän tärkein välineemme pyrkiessämme lisäämään
ihmiskunnan turvallisuutta. Toisaalta nämä järjestöt kehittyivät kylmän sodan
maailmassa, joka sen jälkeen on kokenut syvällisen muutoksen. Myös kansainvälisen yhteisön instituutioiden on kyettävä uudistumaan, jotta voimme taata
turvatun tulevaisuuden seuraaville sukupolville.
Päätöksentekijöiden täytyy päivänpoliittisten kysymysten keskellä pitää mielessä myös päätösten pitkäaikaiset vaikutukset. Samalla on pystyttävä ennakoimaan niitä kysymyksiä, joitten merkitys on kasvamassa. Suomen eduskunnan
työssä korostuu päätösten vaikutusten ennakointi ja yleisemminkin varautuminen tulevaisuuden haasteisiin. Tässä suhteessa eduskunnan eri valmisteluelimet
kuten tulevaisuusvaliokunta ovat tehneet tärkeää työtä, joka on ansaitusti saanut huomiota maailmalla.
Yhteiskuntapoliittinen keskustelu ja tutkimus on meillä erityisen tärkeää,
koska maamme on hyvin nopean muutoksen keskellä. Suomen maine ja myös
taloudellinen menestys perustuu nykyisin paljolti korkeaan tekniseen osaamiseen ja uuden tekniikan nopeaan käyttöönottoon. Olemme menestyneet hyvin
tietoyhteiskuntakehityksen tässä vaiheessa.
Nyt meidän täytyy ottaa jo seuraavia askelia vaiheeseen, jossa tekniikan rinnalla keskeisessä asemassa ovat ihmiset ja heidän tarpeensa. Emme saa rakentaa yhteiskuntaa, jossa vain osa ihmisistä pystyy toimimaan sen täysivaltaisina jäseninä. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla maamme asukkailla
on ikään, asuinpaikkaan ja yhteiskunnalliseen taustaan katsomatta edellytykset
selvitä, menestyä ja hallita omaa elämäänsä. Tällainen kehitys ei tapahdu automaattisesti, vaan siihen tarvitaan tietoisia päätöksiä.
Den kraftiga omvälvningen inom ekonomin har krävt en stor del av vår uppmärksamhet under de senaste åren. Vi har talat om kapitalströmmar, skuldsättning, uppblomstring och ekonomisk ojämlikhet. Marknaden är en stark
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maktfaktor, som vi emellertid inte får låta fördunkla vår människouppfattning. Kultur och bildning utgör alltjämt våra fundamentala mänskliga resurser.
Förhoppningsvis riktar det ﬁnländska samhället under det nya årtusendet i allt
högre grad in sina krafter på att främja den andliga tillväxten och kämpa mot det
hot som andligt armod alltid utgör.
Voimakkaat muutokset taloudessa ovat vieneet huomiotamme viime vuosina.
Olemme puhuneet pääomien liikkeistä, velkaantumisesta, vaurastumisesta ja
taloudellisesta eriarvoisuudesta. Markkinoiden mahti on suuri, mutta sen ei pidä
antaa hämärtää ihmiskäsitystämme. Kulttuuri ja sivistys ovat edelleen tärkeimmät voimavaramme. Toivottavasti uudella tuhatluvulla suomalainen yhteiskunta suuntaa entistä enemmän voimiaan henkisen kasvun edistämiseen ja taisteluun henkistä köyhyyttä vastaan.
Fru Talman!
Ärade Representanter för Finlands Folk!
Jag önskar riksdagen framgång i dess arbete samt förklarar 2000 års riksdag
öppnad.
Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Julistan vuoden 2000 valtiopäivät avatuiksi ja toivotan eduskunnalle menestystä sen työssä.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Riitta Uosukainen
lausuen:
Herra Tasavallan Presidentti!
Herr Republikens President!
Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette viime vuoden aikana suorittanut merkittävän työn koko Eurooppaa järkyttäneen Kosovon kriisin ratkaisemisessa ja
muutenkin Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisessa. Me, Suomen kansan edustajat, arvostamme suuresti tekemäänne työtä ja kiitämme Teitä.
Ni, Herr Republikens President, har under det senaste året gjort en stor insats
för att lösa Kosovokrisen, som skakat hela Europa, och vid sidan av allt annat
arbetat för att stärka Finlands internationella roll. Vi, företrädarna för det ﬁnska
folket, sätter stort värde på Ert arbete och vill tacka Er för Era insatser.
Suomen kausi Euroopan unionin puheenjohtajamaana oli maallemme historiallinen. Jo neljän ja puolen vuoden kuluttua liittymisestä johdimme Euroopan
unionin toimintaa määrätietoisesti ja tasapuolisesti. Euroopan yhteistä tulevaisuutta rakennettiin hyvän yhteistyön hengessä. Valtioneuvosto ansaitsee suuren
tunnustuksen tämän erinomaisen suuren kansallisen ponnistuksen menestyksellisestä hoitamisesta.
Euroopan unionia koskevien kysymysten seuraaminen ja valmistelu on noussut myös eduskunnassa keskeiseksi kokonaisuudeksi. Ainutlaatuinen järjestelmämme, jossa eduskunta ja valtioneuvosto tekevät kiinteää yhteistyötä EU-kysymysten osalta, kelpaa esimerkiksi jokaiselle jäsen- ja hakijamaalle. Se on kansanvaltaisuudessaan ja parlamentaarisuudessaan unionimaiden kehittyneimpiä.
Myös eduskunnan suuren valiokunnan yhteistyöhakuinen tapa käsitellä asioi- 519 -
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ta ja etsiä aitoa kansallista yhteisymmärrystä osoittaa oikeanlaista asioihin paneutumista.
Instituutioiden Suomi voi hyvin – mutta miten on kansalaisten laita?
Te, Herra Tasavallan Presidentti, kiinnititte puhuessanne huomiota tärkeisiin
oikeudellisiin kysymyksiin. Olemme kohdanneet viime vuosina vakavia ongelmia, jotka vaativat huomiomme. Huumausainerikollisuuden nopea lisääntyminen, järjestäytyneen rikollisuuden uhka, seksuaalirikollisuus ja silmitön väkivalta eivät saa tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
Näihin rikoksiin on puututtava määrätietoisesti ja kovalla kädellä. Viranomaisilla on oltava riittävät toimintaedellytykset ja rangaistusmahdollisuudet.
Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette kuitenkin aivan oikeassa todetessanne,
että meidän on pureuduttava erityisesti näiden turvattomuutta lisäävien ongelmien syihin. Turvallinen elämä ja elinympäristö ovat jokaisen suomalaisen perusoikeus.
Oikeudenmukaisuus on tärkeä yhteiskunnallinen arvo. Oikeudenmukaisesti
meidän on kohdeltava myös niitä kansalaisia, jotka ovat vaikeuksissa. Tämä tarkoittaa yhteisen vastuun kantamista syrjäytyneistä, työttömistä, ylivelkaantuneista ja muista vaikeuksien keskellä ponnistelevista suomalaisista.
Monilla alueilla vaikeuksissa olevien määrä on kasvussa, mikä luo silkkaa
toivottomuutta keskelle taloudellisesti hyvinvoivaa maata. Lähimmäisen huomioon ottaminen ja välittäminen ovat jääneet liian vähäisiksi. Emme saa hyväksyä itsekkyyttä osaksi suomalaista toimintakulttuuria.
Henkisiä ja aineellisia arvoja tulee kehittää rinnakkain ja kokonaisuutena.
Herra Tasavallan Presidentti!
Näiden valtiopäivien aikana, 1. maaliskuuta vuonna 2000, tulee voimaan
maamme uusi perustuslaki, joka on huolellisesti valmisteltu ja arvokkaasti ja
tarkasti käsitelty. Pidän myönteisenä, että perustuslaki hyväksyttiin lähes yksimielisesti. Uusi perustuslaki vahvistaa Suomen hallitusjärjestelmän parlamentaarisia piirteitä. Se korostaa eduskunnan poliittista asemaa ja tuo samalla eduskunnalle ja kansanedustajille lisää vastuuta. Se edellyttää eduskunnan ja hallituksen hyvää ja täsmällistä yhteistyötä.
Keskeisimpiä uudistuksia on hallituksen muodostamiseen liittyvän vastuun
siirtyminen eduskunnalle, mikä kirkastaa edelleen suomalaista parlamentarismia. Vaalien jälkeisissä keskusteluissa kansalaisten tahto ja vaalitulos korostuvat. En usko tämän muutoksen vievän maalta vakaita ja koko vaalikausia istuvia enemmistöhallituksia, jotka ovat olleet eduksi maamme myönteiselle kehittämiselle.
Uuden perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tulevaisuudessa kohtaamme kuitenkin väistämättä yhä useammin tilanteita, joissa Euroopan unionin asioina käsitellään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä.
Tuolloin tarvitaan saumatonta yhteistyötä presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan välillä. Eduskunnan on ulkopoliittisissa kysymyksissäkin omalta osaltaan toimittava kaukotavoitteisesti ja asioihin huolellisesti perehtyen.
Herra Tasavallan Presidentti!
Valtiosääntömme perusarvot ovat ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön
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vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa valtiosäännön merkitystä koko yhteiskunnan perusnormistona eikä vain instituutioiden suhteiden järjestämisessä. Tähän periaatteeseen olemme
uudessa perustuslaissamme sitoutuneet. Vaikutusmahdollisuudet ovat eduskunnan omissa käsissä.
Herr Republikens President!
Människovärdets okränkbarhet, individens friheter och rättigheter och ett
rättvist samhälle är hörnstenarna i vår konstitution. Det innebär att konstitutionen är rättesnöret för vårt samhälle, inte bara en norm för relationerna mellan samhällets institutioner. Genom den nya grundlagen förbinder vi oss att följa denna princip. Riksdagen kan själv bestämma i vilken grad den vill utöva inﬂytande.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Herr Republikens President,
för Ert tal här i dag, ber jag att få framföra riksdagens hälsning och försäkran
om vördnad.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Herra Tasavallan Presidentti,
lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen
ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Presidentti Tarja Halonen ja puhemies Riitta Uosukainen avaamassa vuoden 2001
valtiopäiviä.
President Tarja Halonen och talman Riitta Uosukainen öppnar 2001 års riksmöte.
Kuva / Foto: Vesa Lindqvist/Eduskunta
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 2001
presidentti Halonen – puhemies Uosukainen

Riksmötets öppnande den 2 februari 2001
president Halonen – talman Uosukainen

Arvoisa Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Representanter för Finlands Folk!
Suomessa valta kuuluu kansalle. Yhteiseltä kansalta on peräisin sekä kansanedustajan että presidentin valta. Suomalaiseen demokratiaan kuuluu, että valitut
edustajat joutuvat itse tekemään päätökset ja vastaamaan niistä kansalle. Vaikka
lainsäädäntömme sinänsä mahdollistaa neuvoa-antavan kansanäänestyksen, tätä oikeutta on käytetty hyvin harvoin. Mielestäni näin olisi hyvä tehdä jatkossakin, koska monitahoisten asioiden yksinkertaistaminen neuvoa-antavan kansanäänestyksen edellyttämään kysymykseen ei helpolla onnistu.
Mikä sitten on kansan tahto tai yhteinen hyvä, saattaa olla päättäjällekin vaikea asia arvioida. Vaikka erilaiset mielipidemittaukset kertovat kulloisestakin
ilmapiiristä, niillä myös vaikutetaan siihen. Presidentin, kansanedustajan ja
maan hallituksen omakin oikeus on paitsi kuunnella kansan mielipidettä myös
vaikuttaa siihen. Vastuu varsinaisesta päätöksenteosta jää kuitenkin päättäjälle
itselleen – sekä juridinen että moraalinen vastuu.
Päättyneillä valtiopäivillä kansanedustajat joutuivat pohtimaan siviilipalvelusta. Nyt alkavilla valtiopäivillä tullaan varmasti puhumaan samaa sukupuolta olevien suhteiden rekisteröinnistä, ja saattaa olla, että ennen seuraavia vaaleja vielä otetaan kantaa ydinvoimaan.
Uusi perustuslaki korostaa kansalaisten ja siten myös eduskunnan asemaa.
Eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistaminen on osa tätä kokonaisuutta. Perustuslaki rakentuu kaikessa oleellisessa vallan kolmijakooppiin, jossa lainsäädäntö-, toimeenpano- sekä tuomiovalta pidetään erillään.
Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen ja toimeenpanovallan
valvonta. Vain eduskunnan valvonta toteuttaa vallankäytön parlamentaarisen
katteen vaatimuksen. Valtioneuvoston keskeinen tehtävä on lainsäädäntötyön
johtaminen ja kokonaisvastuun kantaminen valtiontaloudesta siten, että eduskunnan enemmistö voi sitä sekä hyvinä että vaikeina aikoina tukea. Hyvät ajat
ovat usein tässä suhteessa vaikeampia, kuten hyvin tiedätte.
Ylimpien valtioelinten välinen suhde ja tehtävien jako on tärkeä ja mielenkiintoinen asia. Mutta meidän on myös hyvä kantaa yhteistä vastuuta siitä poliittisesta ilmapiiristä, jossa päätöksiä tehdään.
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Lainsäädännön määrän lisääntyminen on antanut kuitenkin perustellusti aiheen kysyä, saako kansalainen laista selville oikeuksiaan. Eduskunnan oikeusasiamies on toistuvasti kiinnittänyt huomiota lakien vaikeaselkoisuuteen, josta
koituu helposti oikeuksien menetystä. Erityisesti meitä kaikkia koskevien lakien tulisi olla kirjoitettu niin selkeiksi, että niitä voitaisiin opettaa nuorille vaikka koulussa.
Uusi perustuslaki korostaa presidentin ja valtioneuvoston kiinteää yhteistoimintaa kaikessa Suomen ulkopolitiikan johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja toiminnassa. Ulkopolitiikkaa koskevat määrämuotoiset päätöksensä presidentti tekee valtioneuvostossa sen valmistelun ja ratkaisuehdotuksen pohjalta.
Muilta osin yhteistoiminnan muodot voivat vaihdella muun muassa kulloisenkin asian valmisteluvaiheesta ja merkityksestä riippuen.
Den nya grundlagen betonar vikten av nära samverkan mellan presidenten
och statsrådet i allt beslutsfattande och all verksamhet som rör ledningen av
Finlands utrikespolitik. Presidenten fattar sina formbundna beslut om utrikespolitiken i statsrådet utgående från statsrådets beredning och förslag till avgörande. Till övriga delar kan formerna för samverkan variera beroende på ärendets beredningsskede och betydelse.
Perustuslain edellyttämä ja muukin yhteistoiminta eduskunnan, presidentin
ja valtioneuvoston kesken on mielestäni toiminut hyvin. Nizzan Eurooppa-neuvoston valmistelu, toiminta itse kokouksessa ja sopimuksen kansallinen käsittely oli tästä selkeä osoitus. Suomessa kansallinen yhteistoiminta oli laajempaa ja
yksimielisempää kuin monessa muussa jäsenmaassa.
Den samverkan som grundlagen förutsätter och den övriga samverkan mellan
riksdagen, presidenten och statsrådet har enligt min mening fungerat väl. Beredningen av Europeiska rådets möte i Nice, agerandet vid själva mötet och den nationella behandlingen av fördraget var ett klart bevis på detta. I Finland var den
nationella samverkan bredare och enhälligare än i många andra medlemsländer.
Ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon toimivuutta on tutkittu hartaasti. Erityisesti mielenkiinto on kohdistunut Euroopan unionia koskeviin asioihin.
Kansallista päätöksentekoa joudutaankin arvioimaan erityisesti sen vuoksi, että Euroopan unioni on muuttunut nopeasti. Se on toisenlainen kuin 1990-luvun alussa, jolloin nykyisen perustuslain EU-päätöksentekoa koskevat säännökset saivat kaikessa oleellisessa nykyisen muotonsa. Muutokset jatkuvat unionissa myös tulevaisuudessa. Laajentuminen ja integraation kehittäminen edellyttävät sekä juridisesti että poliittisesti kaikkien ylimpien valtioelinten myötävaikutusta. Olisi erinomainen asia, jos me voisimme saavuttaa myös mahdollisimman
yksituumaisen poliittisen tahdon näissä asioissa.
Intensiv uppmärksamhet har ägnats frågan hur det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet löper. Intresset har i synnerhet gällt EU-frågorna. Det nationella beslutsfattandet måste utvärderas särskilt därför att EU har genomgått
snabba förändringar. Unionen är annorlunda nu än den var i början av 1990talet, då de bestämmelser om EU-beslutsfattandet som ingår i den nuvarande
grundlagen utformades i alla väsentliga avseenden. Reformerna fortgår inom
unionen också i framtiden. Utvidgningen och integrationsutvecklingen förutsätter både juridiskt och politiskt alla de högsta statsorganens medverkan. Det
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skulle vara utmärkt om vi kunde nå fram också till en så enhällig politisk vilja
som möjligt i dessa frågor.
Eduskunnan hyväksyttäväksi tulevat näillä valtiopäivillä ne EU:n perustamissopimusten muutokset, joista tehtiin päätökset Nizzan huippukokouksessa.
Niiden jälkeen unioni on valmis ottamaan vastaan uusia jäsenmaita. Laajentuminen on tärkeää Euroopan vakauden ja kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hakijamaissa on selkeitä eroja, mutta kaikissa on vielä paljon tehtävää.
Niin kansalaisten sosiaaliset kuin sivistykselliset oikeudet samoin kuin taloudelliset mahdollisuudet vaativat vielä merkittävää kohentamista. Meidän kannattaa tukea tätä työtä.
EU:n perusoikeuskirja ja Tampereen huippukokouksessa sovitut virstanpylväät oikeuden alueen muodostamiseksi vahvistavat laajentuvan unionin eurooppalaista arvoperustaa, oikeusvaltioperiaatetta. Sen ytimenä ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen. Perusoikeuskirjan myötä Euroopan unioni sitoutui poliittisesti myös hyvään hallintoon. Ihmisten oikeuksien takeeksi
tarvitaan myös riippumattomia tuomioistuimia. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, johon EU:n hakijamaat jo kuuluvat, ja sen soveltaminen muodostuvat entistä tärkeämmiksi. Jotta kehityksen eheys kansalaisten parhaaksi varmistuisi, on toivottavaa, että hallitus jatkaa eduskunnan kanssa sovitun tavoitteen mukaisesti pyrkimyksiä saada EU liittymään Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen, samalla kun keskusteluja EU:n perusoikeuskirjan oikeudellisesta asemasta jatketaan.
Eurooppalaiset haluavat yhteistyöllä kehittää omasta maanosastaan avoimen
mutta myös turvallisen. Euroopan unionissa käytävä keskustelu yhteisestä tulevaisuudesta on erittäin tärkeä. Ei nimittäin riitä, että meillä on tavoite paremmasta maailmasta, vaan meidän pitää jaksaa käsitellä myös erilaisten mallien
hyviä ja huonoja puolia, ilman että meitä välittömästi leimataan joko federalisteiksi tai kehityksen jarruttajiksi. Tärkeintä on, että tulevaisuuden Eurooppa on
turvallinen ja hyvä paikka elää, myös meille suomalaisille. Valmisteilla olevan
oman turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ”väliselontekomme” ajankohta on siis
mitä otollisin.
Kansainvälisessä vertailussa maamme on toistuvasti sijoittunut erinomaisesti, oli sitten kyse yrittämisestä tai ympäristöstä. Vaikka kauneus on näissäkin
arvioissa katsojan silmässä, voimme olla tyytyväisiä siitä, että suomalaisten arkipäivän turvallisuus on vahvistunut parantuneen talous- ja työllisyystilanteen
kautta. Parin seuraavan vuoden kotimaiseen talouskehitykseen tuo vakautta ja
ennustettavuutta lopulta varsin kattavaksi muodostunut kaksivuotinen tuloratkaisu. Vaikka työllisyys on parasta sosiaaliturvaa, on meidän samalla huolellisesti paneuduttava siihen, miten voimme parhaiten lievittää köyhyys- ja syrjäytymisongelmia.
Arvoisa puhemies! Vuosi sitten aloittaessani toimikauteni puhuttiin paljon
siitä, onko kansa jakautumassa kahtia. Elämme edelleenkin taitekohdassa, jossa tuntuvat yhtä aikaa vanhan laman jälkivaikutukset, kuten korkea pitkäaikaistyöttömyys, ja uuden nousukauden aikana kasvaneet tulot ja tuloerot. Samalla
edessä on työvoiman ikärakenteen jyrkkä muutos ja työikäisten määrän aleneminen. Työstäluopumisikää pitäisi kohottaa, mutta ikääntyneiden työntekijöi- 525 -
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den on yhä vaikeampi työllistyä. Esteenä on osin oikea ja osin luuloteltu epätasapaino uusien työtehtävien vaatiman ammattitaidon ja ikääntyneiden työntekijöiden koulutuksen tai koulutusmahdollisuuksien välillä.
Keskustelu peruspalvelujen rahoituksesta on käynnissä. Minusta olisi toivottavaa, ettei kokonaisuus hukkuisi yksityiskohtiin. Sosiaalisen ja alueellisen tasaarvon kannalta tärkeintä on peruspalvelujen rahoituksen selkeys, vakaus ja tasapuolisuus. Kaikkia kuntia on kohdeltava tasavertaisesti ottaen huomioon niiden
erilainen tilanne. Kansalaiset voivat kohtuudella odottaa, että valtion ja kuntien
työnjako muotoutuu selkeämmäksi ja muuttuvissa olosuhteissa myös nykyistä
joustavammaksi peruspalvelujen vakaan saatavuuden turvaamiseksi.
Diskussionen om hur basservicen skall ﬁnansieras är i full gång. Jag anser det
önskvärt att man skulle uppfatta helheten, inte bara detaljer. Viktigast med avseende på den sociala och den regionala jämlikheten är att ﬁnansieringen av basservicen är överskådlig, stabil och opartisk. Alla kommuner bör behandlas likvärdigt med hänsyn till att deras situation är olika. Medborgarna kan rimligtvis
förvänta sig att arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna blir tydligare
och – i de föränderliga förhållandena – också ﬂexiblare än den är i dag. Målet är
tryggandet av en jämn och ostörd tillgång till basservice.
Arvoisa puhemies! Markkinatalous on tunnetusti tehokas, mutta ihmisiä ei
voi jättää markkinoiden varaan. Olen tyytyväinen siitä, että kuluneen vuoden
aikana eri yhteyksissä on ihmisten tasa-arvo otettu esille. Vastuu on meidän
kaikkien yhteinen: hallituksen, eduskunnan, presidentin, työmarkkinajärjestöjen, ostajien ja myyjien, koko kansalaisyhteiskunnan. Niin, ja myös kirkon.
Kaikkien, jotka voivat vaikuttaa yhteiseen elämään. Tarvitaan lainsäädäntöä ja
sopimista, mutta myös sitoutumista yhteiseen hyvään – eettisiä sääntöjä.
Arvoisat kansanedustajat!
Ärade riksdagsledamöter!
Kiitän teitä erinomaisesta yhteistyöstä ensimmäisen virkavuoteni aikana. Toivotan teille menestystä ja viisautta vaativassa työssänne ja julistan vuoden 2001
valtiopäivät avatuiksi.
Jag tackar er för det utmärkta samarbetet under mitt första ämbetsår. Jag önskar er framgång och vishet i ert krävande värv och förklarar 2001 års riksmöte öppnat.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Riitta Uosukainen
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Kiitän Teitä sanoista, joilla avasitte vuoden 2001 valtiopäivät. Niiden mittaan
vuonna 1999 valittu eduskunta on toimintansa puolivälissä. Olemme aallonharjalla, ja nähtäväksi jää, murtuuko aalto vai kantaako se. Työn onnistumisen mahdollisuudet ovat suuret. Takanamme on lyhyen ajan mittaan pidetyt viidet erilaiset vaalit, ja nyt voimme keskittyä parlamentaariseen työhön syvällisesti. Jokainen tietää, miten paljon energiaa vaalityö vaatii ja syö ja millaisia levottomuuden vireitä se saa aikaan.
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Arvoisa Tasavallan Presidentti! Olette toiminut virassanne viime vuoden
maaliskuun alusta, ja saman ajan on ollut voimassa uusi perustuslakimme. Lienee sopivaa, ainakin minulle mieluisaa, onnitella Teitä hyvin alkaneesta työstä.
Olette monissa kysymyksissä osoittanut todeksi, että myös uuden perustuslain
mukaan tasavallan presidentillä on mahdollisuudet vallankäyttöön; presidentti
noutaa ja näyttää valtansa tehdessään ratkaisuja, valintoja ja nimityksiä. Myös
sellaiset sanamuodot, jotka koskevat valtioneuvoston ja presidentin työtä yhteistoiminnassa, on tulkittu tietääkseni sovussa ja yhteistuumin. Ulkomaiset esiintymisenne on pantu myönteisesti merkille. Etenkin Euroopan neuvoston edessä
esiintymisenne on saanut jopa kriittiset brititkin kaunopuheisiksi kiitoksissaan.
Ärade Republikens President! Ni installerades i ert ämbete i mars i fjol, samtidigt som vår nya grundlag trädde i kraft. Det må vara tillåtet – och bereder åtminstone mig en stor glädje – att gratulera er till en god start i detta värv. Ni har
i många frågor bevisat att republikens president också enligt den nya grundlagen
har alla möjligheter att utöva makt; presidenten tillägnar sig makt och visar sin
makt genom sina beslut, val och utnämningar. Också de formuleringar som avser samråd mellan regeringen och presidenten har mig veterligen tolkats i bästa
sämja och samförstånd. Era framträdanden i utlandet har blivit omnämnda i positiva ordalag. Inte minst ert framträdande i Europarådet helt nyligen ﬁck till och
med de kritiska britterna att ta till lyriska tongångar.
Suomen uudistunut perustuslaki, joka lähetettiin oheismateriaalin kera jokaiseen kotiin, on ollut monen vaalikauden urakka. Sen säätäminen oli mielenkiintoinen prosessi, sen toteuttaminen yhtä lailla – ja sen toteutumisen seuranta
on vaatelias tehtävä. Kolmas pykälä on kristallinkirkas säätäessään valtiollisten
tehtävien jaosta ja parlamentarismista: ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta,
joka päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.” Ja jo toinen pykälä muistuttaa, että ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Näissä kahdessa pykälässä on mantraa parahiksi. Tämän
mukaan on elettävä.
Käsitykseni mukaan korkeimmat valtioelimet ovat noudattaneet kohtuullisesti valtansa rajoja kuluneilla valtiopäivilläkin, mutta pohdintaa aiheesta riittänee,
vaikka henkilöiden välisiä jännitteitä ei enemmälti ole. Olen mielihyvin pannut merkille pääministeri Paavo Lipposen valitseman valtiopäivien avauskeskustelun aiheen: Parlamentarismi ja uusi valtiosääntö. Tämän asian pohtiminen
on eduskuntakeskustelun ruisleipää ja hyvä alku uudelle valtiopäivien avauskäytännölle. Tulevien valtiopäivien avajaisissa ja avauskeskusteluissa meillä on
mahdollisuus päätyä myös toisenlaisiin aiheisiin ja toisenlaisiin menettelyihin.
Yhä uudelleen on muistutettava – kiitoksia, että myös Te muistutitte – Euroopan unionin jäsenyyden aikana, että Suomen eduskunta käsittelee eri elimissään
EU-asiat. Liian usein sanotaan niiden ja myös päätösvallan karanneen Brysseliin. Esimerkiksi Nizzan huippukokouksen tapahtumat elettiin myös Suomessa.
Euroopan unionin valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat viime joulukuussa
perustamissopimusten muutoksista, jotka ovat välttämättömiä, jotta EU kyke- 527 -
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nisi ottamaan vastaan jopa 13 uutta jäsenvaltiota – piakkoin. Eduskunta on toistuvasti lausunut, että unionin lähitulevaisuuden haasteista vain Euroopan kahtiajakautumisen lopettamisella on todellista historiallista merkitystä. Eduskunta hyväksyi kolme vuotta sitten omalta osaltaan Agenda 2000 -asiakirjan kirjauksen, jonka mukaan unionilla olisi edellytykset ensimmäisten uusien jäsenvaltioiden vastaanottamiseen vuonna 2003. Suomella ei ole syytä luopua tästä tavoitteesta.
Nizzassa hyväksytyn sopimuksen valmistelu osoitti jälleen suomalaisen EUasioiden valmistelujärjestelmän toimivuuden. Eduskunnan suuri valiokunta ja
ulkoasiainvaliokunta määrittelivät Suomen kansalliset tavoitteet sopimusneuvotteluissa. Vielä neuvottelujen ratkaisevilla hetkillä valtioneuvosto neuvotteli
suuren valiokunnan kanssa Suomen tavoitteiden tarpeellisista tarkistuksista ja
varmisti siten neuvottelutuloksen parlamentaarisen katteen.
Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös julistuksen unionin
perusoikeuskirjasta. Syntynyttä asiakirjaa voidaan pitää selvänä edistyksenä
Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän kehittämisessä. Suomen eduskunnan edustajia valmistelukunnassa ja sen puheenjohtajistossa voi kiittää erinomaisesta yhteistyöstä ja myös eduskunnan kyseessä olevien valiokuntien kanssa. Suomen
edustajien ansiosta perusoikeuskirjassa tunnustetaan muun muassa juuri perusoikeudet puhtaaseen elinympäristöön ja hyvään hallintoon.
Förberedelserna inför Nicefördraget har än en gång visat att vi har ett fungerande beredningssystem för EU-frågor. Riksdagens stora utskott och utrikesutskott formulerade Finlands nationella mål inför fördragsförhandlingarna. Ännu
i avgörande stund förhandlade regeringen med stora utskottet om behövliga justeringar i måluppställningen och försäkrade sig därmed om att förhandlingsresultatet hade parlamentarisk täckning.
I samma sammanhang antog Europeiska rådet också en förklaring om unionens stadga för de grundläggande rättigheterna. Förklaringen kan anses vara ett
klart framsteg i utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Europa. Vi får tacka
riksdagens representanter i det förberedande konventet och i dess presidium för
ett ypperligt samarbete med behöriga utskott i riksdagen. Tack vare Finlands representanter erkänner stadgan bland annat rätten till en ren livsmiljö och god förvaltning som grundläggande rättigheter.
Arvoisa Tasavallan Presidentti! Suomen kansan edustajat ovat olleet uutterasti mukana lainsäädännön parantamistyöryhmissä muualla Euroopassa. Mitä on edessämme konkreettisesti Suomen lainsäädännössä? Mainitsen vain neljä asiakokonaisuutta – ja huomaan, että meidän asiakokonaisuutemme ovat hyvin samanlaisia: päätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta on edessämme, hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta,
selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta ja turvallisuuspoliittinen selonteko.
Aiheista on keskusteltu laajalti jo ennalta, ja sähköposti sähisee. Lainsäädäntöteitse epäilemättä myös turvaverkkoa paikataan sekä köyhyys- ja syrjäytymisongelmia ratkotaan. Työllisyys on kohentunut, mutta ei tarpeeksi. Koulutus- ja
tutkimusongelmia on monenlaisia ja runsaasti. Olen aivan samaa mieltä siitä, että työllistyminen ja mielekäs koulutus ovat parasta sosiaaliturvaa, ennaltaehkäisyä. Tieto- ja osaamisyhteiskunta ei saa jäädä kliseeksi, ja perustaitoihin ja ih- 528 -
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misiksi elämisen oppimiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Arvoista on
kysymys, tunnustetaanpa se tahi ei.
On selvää, että hallituksen esitykset näistä ja muista ongelmaryppäistä ovat
edessämme myös vuoden 2001 valtiopäivillä. Erittäin olennaista on nyt juuri tämän rauhallisen valtiopäiväkauden aikana pyrkiä parantamaan Suomessa lainsäädännön laatua, jos kohta näissä hankkeissa emme jää eurooppalaisittain jälkeen. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on julkaissut valiokuntaneuvosten työn
pohjalta tutkimuksen ”Lainvalmistelun laatu ja eduskunnan valiokuntatyö”. Sen
pohjalta kokoontuu aivan piakkoin arvovaltainen, kaikki ministeriöt käsittävä
asiantuntijajoukko pohtimaan ministeriöiden lainvalmistelun laatua. Huomiota kiinnitetään hallituksen esitysten lakitekniseen laatuun, esitettyihin tavoitteisiin, tietopohjaan ja arvioituihin vaikutuksiin sekä esitysten kokonaislaatuun.
Olennaisinta on kuitenkin suunnata katse tulevaisuuteen. Saanen ottaa valokeilaan yhden, varmasti meille yhteisen asian: nuoret ja heidän olonsa. Huumausaineongelma on räjähtämäisillään. Niin kuin Ludvig Holberg aikanaan kysyi, miksi Jeppe juo, meidän on kysyttävä, miksi nuoret turvautuvat huumeisiin.
Viestit ovat tulvillaan tappoja ja surmatöitä, pahoinpitelyä, perheväkivaltaa, pedoﬁliaa, ihmisten hyväksikäyttöä seksuaalisesti ja taloudellisesti, syrjintää, rasismia, sortoa, armottomuutta ja kylmyyttä. Väkivalta nuorten parissa on liian
yleistä; nuoret rikoksentekijät ovat paremmin suojattuja kuin väkivallan samanikäiset uhrit. Vanhuksia kolhitaan psyykkisesti ja fyysisesti. Lakeja säätämällä ei ihmisiä voi määrätä rikkaiksi, terveiksi, onnellisiksi, mutta hyvän elämän
edellytykset on turvattava. Lakien toteutuminen ja vaikutukset on selvitettävä.
Onhan eduskunnan oltava heikkojen puolella. Meidän on oltava lapsista ja
nuorista kiinnostuneita ja aidosti välitettävä heistä. On annettava rakkautta ja
rajat. Hellyyden ja hyvinpitelyn evankeliumia haluan levittää tältäkin paikalta.
Riksdagen måste stå på de svagares sida. Vi måste visa ett aktivt och genuint intresse för våra barn och unga. Vi måste ge dem kärlek och ställa behövliga gränser för
dem. Jag vill sprida kärlekens och omsorgens evangelium från detta podium.
Arvoisa Tasavallan Presidentti! Saanen omistaa Teille Eino Leinon runosta
Nuorten usko vuodelta 1897 muutaman säkeen voiman lähteeksi, sillä myös Te,
Arvoisa Presidentti, aivan varmasti joudutte vaateliaitten tehtävien eteen. Näin
hän kirjoitti, muun muassa:
”Näin unta, että valkomajoissaan
siell’ asui suuri, suora, ylväs kansa,
niin kuulu kunniastaan, tarmostaan
ja vapaa, terve tavoiltansa.
Ja maassa siinä laulu sääsi lain
ja taide hallitsi ja tieto johti
ja tuomioita jakoi tunto vain
ja sääli syytöksien ponnet pohti.
Näin unta, että oli suuri maa
ja maata suurta asui suuri kansa.
Se maa se oli niinkuin Suomenmaa,
sen kansan nimi soi kuin Suomen kansa.
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Näin unta, että päältä tämän maan
nous maailmalle uuden aamun rusko.
Sen sinne nuoret nosti voimallaan –
ja nuorten voima oli nuorten usko.”
Olkoon meillä – ikään katsomatta – näillä valtiopäivillä uskoa ja uskosta voimaa.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Ärade Republikens
President, för de ord Ni yttrade, ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Arvoisa Tasavallan Presidentti, lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 5. päivänä 2002
presidentti Halonen – puhemies Uosukainen

Riksmötets öppnande den 5 februari 2002
president Halonen – talman Uosukainen

Arvoisa puhemies!
Suomen kansan edustajat!
Ärade talman!
Representanter för Finlands folk!
Olemme kokoontuneet avaamaan kuluvan vaalikauden viimeisiä varsinaisia valtiopäiviä tänä Runebergin päivänä. Ensi vuoden maaliskuussa pidettävät eduskuntavaalit tulevat todennäköisesti vaikuttamaan työskentelyyn. Suurin osa nykyisistä kansanedustajista pyrkii uusimaan valtakirjansa, ja koko joukko uusia
pyrkijöitä on jo ilmaantunut. Itse kunkin tekemiset ovat varmasti sekä tässä talossa että sen ulkopuolella tavallista suuremman mielenkiinnon kohteena.
Edessä olevia asioita on vielä paljon, ja osa niistä on hyvin vaativia. Mutta siihenhän tämä eduskunta on jo tottunut. Hallitus antoi päättyneillä valtiopäivillä 247 esitystä. Eduskunta antoi puolestaan 147 vastausta. Käsiteltävien asioiden
kirjo oli laaja ulottuen valtioneuvoston selontekojen käsittelystä valtion tulo- ja
menoarvion hyväksymiseen sekä tietysti hyvin laajaan lainsäädäntötyöhön. Nämä kaikki vaativat paljon työtä. Omalta osaltani haluan nostaa esille vaikeuden
tehdä esimerkiksi sellaista tavallista rikos- tai siviililainsäädäntöä, joka tässä
nopeasti muuttuvassa maailmassa kestää ei vain vaalikaudesta toiseen vaan jopa sukupolvesta toiseen. Toinen hyvä esimerkki kauaskantoisista ratkaisuista on
ydinvoiman mahdollinen lisärakentaminen, johon tullaan kiinnittämään tämän
kevään aikana paljon huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Me suomalaiset matkustamme eri syistä lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa entistä enemmän ulkomaille. Samoin muut löytävät tiensä meille. Olen hyvin usein puhunut demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta.
Viime aikojen tapahtumien johdosta olen aikaisempaakin vakuuttuneempi siitä, että kulttuurien kohtaamisessa on tunnettava omat tilansa ja annettava arvo
muillekin. Yhteisten moraalikoodien tarve on todella suuri.
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus ja sille pohjautuvat ihmisoikeussopimukset ovat kansojen oman ilmoituksen mukaan tällaisia moraalikoodeja. Sopimukset, saati niiden soveltaminen, eivät ole täydellisiä, mutta ne
muodostavat parhaan tiedossa olevan kehyksen. Globalisaatiokehitys tulee jatkumaan käytännössä. Uudelleen käynnistetyt Wto-neuvottelut ja Dohassa pidetyn kokouksen tulokset ovat tervetulleita. Kaupan avautuminen ja globalisaatio on tuonut paljon hyvää, mutta on mahdotonta kieltää tapahtuneen kehityksen
kielteisiäkään vaikutuksia. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön huo- 531 -
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mioon ottaminen tarvitsevat puolestapuhujansa. Olen iloinen, että pääministeri on ilmoittanut hallituksen pyrkivän vielä tämän kevään aikana sopimaan aikataulusta kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi YK:n suosittamaan 0,7
prosenttiin bruttokansantuotteesta. Yhdistyneet kansakunnat ja sen erityisjärjestöt tarvitsevat tukemme inhimillisen globalisaation vahvistamiseksi.
De ﬁnländska företagen har gjort väl ifrån sig i den internationella konkurrensen. Enligt många bedömningar anses vårt land ha ett mycket företagsvänligt
klimat. När man diskuterar beskattningen är det skäl att minnas till vad dessa
gemensamma medel behövs. Det handlar om att ta hand om människor i dag,
men också om en investering i morgondagen. Utbildning, hälsovård och hjälp
till närstående vid svårigheter innebär både ett stöd för dessa människor och en
investering i kunnande samt samhällelig stabilitet. Också de här elementen är
konkurrensfaktorer.
Suomalaiset yritykset ovat menestyneet kiitettävästi kansainvälisessä kilpailussa. Monissa mittauksissa maamme on nostettu hyvin korkealle yritysystävällisyydessä. Keskusteltaessa verotuksesta on syytä muistaa, mihin näitä yhteisiä varoja tarvitaan. Se on huolehtimista ihmisistä tänään, mutta se on myös sijoittamista huomiseen. Ihmisten kouluttaminen, terveydenhuollosta huolehtiminen tai lähimmäisten auttaminen vaikeuksien yli ovat sekä näiden ihmisten tukemista että myös sijoittamista osaamiseen ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Ja
nekin ovat kilpailutekijöitä.
Euroopan unionin laajentuminen on oikein tehtynä maanosaamme vakauttava tekijä. Eduskunta ratiﬁoi joulukuussa hallitustenvälisessä konferenssissa
vuotta aikaisemmin tehdyt muutokset Euroopan unionin perussopimukseen.
Muutoksesta on tullut niin EU:ssa kuin muuallakin pysyvä olotila. Uuteen hallitustenväliseen konferenssiin tähtäävä prosessi on jo alkanut.
EU:n tulevaisuutta pohtiva valmistelukunta eli konventti aloittaa työnsä maaliskuussa.
Konventilta odotetaan ehdotuksia unionin kehittämiseksi tulevaisuudessa.
Suurimpina haasteina on nähty laajentuvan unionin päätöksentekokyvyn tehostaminen sekä unionin kansanvaltaisen luonteen vahvistaminen. Voidakseen
tuottaa aitoa lisäarvoa unionin on keskityttävä kansalaisten kannalta olennaisimpiin asioihin ja pystyttävä tekemään niistä päätöksiä, jotka voidaan toteuttaa.
Monista tärkeistä asioista haluan nostaa esille kansalaisten perusoikeuksien
aseman vahvistamisen. Konventti tarjoaa hyvän mahdollisuuden arvioida sekä Nizzassa hyväksytyn perusoikeusasiakirjan että Euroopan ihmisoikeussopimuksen asemaa unionin toiminnassa. Mielestäni Suomen jo edellisessä hallitustenvälisessä konferenssissa tekemä esitys Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen on edelleenkin sekä oikea että ajankohtainen.
Arvoisa puhemies, ärade talman! För första gången kan representanter för de
enskilda parlamenten delta direkt i förberedandet av regeringskonferensen på
EU-nivå. I Finland har medborgardebatten redan pågått ganska länge, både på
Internet och på mera traditionella arenor. Jag tror ändå att riksdagsledamöterna
mot bakgrunden av sitt eget arbete borde ha speciellt goda möjligheter att föra in
en vardaglig synvinkel på det arbete som berör Europas framtid.
Ensimmäistä kertaa jäsenmaiden kansanedustuslaitosten edustajat voivat suo- 532 -
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raan osallistua hallitustenvälisen konferenssin valmisteluun EU-tasolla. Suomessa kansalaiskeskustelu on ollut jo hyvän aikaa käynnissä sekä netissä että
perinteisemmillä areenoilla, mutta uskon, että kansanedustajilla voisi olla oman
työnsä vuoksi erityisen hyvä mahdollisuus arkipäivän näkökulman tuomiseen
mukaan tähän Euroopan tulevaisuutta koskevaan työhön.
Euroopan tulevaisuus on monikulttuurinen. Samalla sen tulee olla lujasti demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen rakentuva. Ihmisten muuttaminen unionin sisällä ja kolmansista maista unionin jäsenmaihin tulee jatkumaan. Meidän on saatava maahanmuutolle yhteiset säännöt, kuten jo Tampereen huippukokouksessa päätettiin.
Maahanmuuttajien sopeutumisen keskeinen avain on maan kielen oppiminen.
Suomen tai ruotsin kielen opettamiseen on panostettava aikaisempaa enemmän.
Vajavainen kielen osaaminen on ollut eräs keskeinen syy myös maahanmuuttajien huonoon työllistymiseen.
Maahanmuuttajien auttaminen sisään suomalaiseen yhteiskuntaan eli, kuten nykyään sanotaan, kotouttaminen ei tarkoita, että maahanmuuttajien pitäisi
unohtaa taustansa ja kulttuurinsa. Päinvastoin. Elävä sopeutuminen rikastuttaa
niin maahanmuuttajan kuin alkuperäisväestönkin kulttuuria.
Naisiin kohdistuneet pahoinpitelyt ja jopa surmat ovat valitettavasti arkipäivää myös Suomessa. Tämä on naisten alistamista äärimmäisessä muodossa. Näitä tekoja ei ole syytä hyväksyä missään olosuhteissa eikä minkään kulttuurin nimissä. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä on viime vuosien aikana saavutettu edistysaskeleita. Tehtävää riittää edelleenkin. Lainsäädäntö on vankka perusta, mutta yleiseen arvoilmastoon vaikuttaminen on myös ehdottoman välttämätöntä. Siinä työssä me tarvitsemme sekä naisten että miesten
roolikuvan muuttamista.
Arvoisa puhemies, ärade talman! Ihmisen turvallisuus on puhuttanut meitä
kuluneen vuoden aikana muutoinkin hyvin paljon. Valtioneuvosto antoi viime
kesän kynnyksellä eduskunnalle turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon,
jossa käsiteltiin kattavasti Suomen asemaa muuttuvassa maailmassa sekä kansallisen puolustuksemme kehittämistarpeita.
Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelses ingående behandling
i riksdagens utskott och plenum utgör en förtjänstfull helhet, som ger god vägkost för att stärka vår säkerhetspolitiska ställning och utveckla försvaret. Följande redogörelse skall, enligt beﬁntliga beslut, ges 2004. Vi måste givetvis hela tiden påverka vår verksamhetsmiljö och se till att våra egna beslut är tidsenliga.
Jag tror ändå att vi har en bra säkerhetspolitisk grundlösning.
Selonteon perusteellinen käsittely eduskunnan valiokunnissa ja täysistunnossa muodostavat ansiokkaan kokonaisuuden, joka antaa hyvät eväät turvallisuuspoliittisen asemamme vahvistamiseen ja puolustuksen kehittämiseen. Seuraava selonteko on nykyisten päätösten pohjalta annettava vuonna 2004. Meidän
on luonnollisesti koko ajan vaikutettava toimintaympäristöömme ja seurattava
omien päätöstemme ajanmukaisuutta. Uskon kuitenkin, että meillä on hyvä turvallisuuspoliittinen perusratkaisu.
Puolustuksen osalta lähtökohtamme on yleinen asevelvollisuus, alueellinen
maanpuolustus ja koko maan puolustaminen. Haluan korostaa sitä, että vaik- 533 -
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ka Puolustusvoimiemme tehtävänä on nimenomaan Suomen puolustaminen, me
kannamme omalta osaltamme kansainvälisen vastuumme. Rauhanturvaajamme
ovat saaneet paljon kiitosta. Varsinaiset operaatiotehtävät on suoritettu tunnollisesti ja sen lisäksi on perinteisesti pyritty helpottamaan myös paikallisen väestön arkea. Ei olekaan ihme, että kansainvälisessä kriisinhallintayhteistyössä
meitä halutaan enenevästi nimenomaan cimic-toimintaan.
Uusin tehtävä, johon rauhanturvaajamme osallistuvat, on Afganistanin kansainvälinen turvallisuus- ja avustusoperaatio. Osallistuminen kansainväliseen
toimintaan kehittää Puolustusvoimien kantahenkilökunnan ammattitaitoa ja reserviläisten valmiuksia vahvistaen siten omalta osaltaan myös kansallista puolustustamme. Eduskunnan ripeä toiminta on mahdollistanut omalta osaltaan
suomalaisten mukaantulon aikataulun mukaisesti, josta haluan tässä yhteydessä lausua kiitokseni.
Arvoisa puhemies, ärade talman! Under det gångna året har det ibland också uppstått en del kvistiga situationer i mitt samarbete med riksdagen. Tillämpningen av nya och gamla bestämmelser i lag ger utrymme för tolkningsmöjligheter. Vår nya grundlag har ändå redan i det här skedet visat sig fungera. Det
är därför av allra största vikt att den samarbetsanda som grundlagen förutsätter
kan bevaras. Efter nästa års val bildas en ny regering i vårt land utgående från
den nya grundlagens bestämmelser. Envar har antagligen redan nu börjat reﬂektera över hur frågan skall skötas i praktiken.
Kuluneen toimintavuoden aikana on yhteistyössäni eduskunnan kanssa ollut
kiperiäkin kohtia. Uusien ja vanhojen lainsäännösten soveltamisessa on tulkinnanvaraisuuksia. Uusi perustuslakimme on kuitenkin osoittanut jo toimivuutensa. Tärkeintä onkin säilyttää perustuslain edellyttämä yhteistyön henki. Ensi vuoden vaalien jälkeen maahan muodostetaan uusi hallitus noudattaen uuden
perustuslain säännöksiä. Itse kukin lienee jo ryhtynyt pohtimaan etukäteen, miten asia käytännössä hoidetaan.
Eduskunta on Suomen kansan edustaja. Teillä on paljon merkittäviä, tärkeitä kansallisia tehtäviä ja lisääntyvässä määrin myöskin hyvin tärkeitä kansainvälisiä tehtäviä. Parlamenttien välisen yhteistyön lisäksi usealla kansainvälisellä
järjestöllä ja yhteisöllä, kuten Pohjoismaiden neuvostolla, Euroopan neuvostolla
ja Etyjillä, on parlamentaarinen ulottuvuutensa. Samoin Euroopan unionin piirissä kansallisten parlamenttien yhteistyöllä on tärkeä merkityksensä. Suomalaiset kansanedustajat ovat arvostettuja yhteistyökumppaneita. Toivon, että myös
tälle osalle työtänne tulisi kasvavaa arvonantoa.
Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat, ärade talman, bästa riksdagsledamöter! Denna riksdag inleder nu det sista riksmötet i just denna sammansättning. Jag tackar er, ärade talman, och alla riksdagsledamöter, för ett utmärkt
samarbete samt förklarar 2002 års riksmöte öppnat.
Tämä eduskunta aloittaa viimeisen kerran valtiopäivät juuri tässä kokoonpanossa. Kiitän teitä, arvoisa puhemies ja hyvät kansanedustajat, erinomaisesta
yhteistyöstä ja julistan vuoden 2002 valtiopäivät avatuiksi.
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Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Riitta Uosukainen
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Pyydän kiittää Teitä ystävällisistä sanoista, jotka kohdistitte Suomen kansan
edustajille. Kiitän Teitä yhteistyöstä kuluneiden valtiopäivien aikana. Vuoden
mittaan olette osoittanut todeksi, että uusi perustuslakimme antaa tasavallan presidentille mahdollisuuden käyttää valtaa hänelle kuuluvin valtaoikeuksin. Rohkenen muistuttaa, miten presidentinvaalien aikoina toistuvasti korostin tätä mahdollisuutta käyttäen sanontaa: Kyllä presidentti valtansa noutaa. Tuollainen proﬁloituminen on mahdollista, oikein ja myös toteutunut. Menestystä edelleen.
Niissä kohdissa, joissa korkeimpien valtioelinten kesken on pulmia esiintynyt,
mihin Tekin ystävällisessä hengessä viittasitte, ei ole ollut ensisijaisesti kysymys
perustuslaista. Joidenkin säädösten selkeyttämisen mahdollisuus on olemassa.
Perustuslain toteutumista sitäkin seurataan ja tutkitaan, ja tarvittaviin parannuksiin on tulevilla eduskunnilla tilaisuutensa.
Erityisen hyvin on Teidän, Arvoisa Tasavallan Presidentti, ja eduskunnan yhteistyö sujunut kansainvälisessä toiminnassa, joka on Euroopan unionin jäsenyyden aikana ja maailman pienentyessä vilkastunut ja syventynyt. Ne kansanedustajat, jotka osallistuvat pohjoismaiseen yhteistyöhön, Baltian maiden yhteistyöhön, Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön,
Euroopan unionin tehtäviin suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kautta ja muuten sekä muihin kansainvälisiin tehtäviin, ovat saaneet Teidän myönteisen huomionne. Asiaa onkin aiheellista korostaa, sillä Suomen kansan on syytä
tietää, että tällainen työskentely on vaativaa ja välttämätöntä, vaikkei sitä tehdä
tässä talossa eikä omassa vaalipiirissä. On arvokasta, että Te tuette parlamentaarikkoja niissä tehtävissä, jotka uskoakseni omalla tavallaan täydentävät Suomen ulkopoliittista kuvaa.
Speciellt gott har samarbetet varit mellan Er, Ärade Republikens President,
och riksdagen i den internationella verksamheten, som aktiverats och fördjupats i och med vårt EU-medlemskap och en allt mera krympande omvärld. De
riksdagsledamöter som deltar i arbetet i Norden och Baltikum, i Europarådet,
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och i Europeiska unionen,
antingen genom stora utskottet och utrikesutskottet eller på annat sätt, och i andra internationella uppdrag har fått positiv uppmärksamhet från Er sida. Det är
skäl att understryka detta, så att hela folket inser att det är fråga om ett krävande och nödvändigt arbete, också om det inte utförs här i detta hus eller i vars och
ens egen valkrets. Det är mycket värdefullt att Ni stöder parlamentarikerna i detta arbete, som på sitt sätt kompletterar den utrikespolitiska bilden av Finland.
Laekenin Eurooppa-neuvostossa viime joulukuussa päätettiin kutsua koolle valmistelukunta, johon viitattiin, niin sanottu konventti, käsittelemään EU:n
kehitykseen liittyviä ongelmia sekä tarkastelemaan vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi. Suomen eduskunta nimeää kaksi edustajaa ja heille kaksi varajäsentä. Ongelmisto ei ole vähäinen, ja se jäi ratkaisematta Amsterdamin ja Nizzan
sopimuksissa: Kuinka tulevaisuuden laajentunut, jopa 28 jäsenvaltion Euroopan
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unioni voi toimia samalla sekä tehokkaasti että demokraattisesti kaikkien jäsenvaltioiden eduksi?
Edustajamme joutuvat vaativaan tilanteeseen. Parlamentaarinen hallitustapa
perustuu koko eduskunnan vaikuttamiseen eduskunnan luottamusta nauttivan
hallituksen välityksellä. Valmistelukunnan yhteys Euroopan kansojen vaaleissa ilmaisemaan tahtoon ei ole ilmeinen. Perustuslaki ja eduskunnan uusi työjärjestys antavat kuitenkin mahdollisuudet järjestelyihin, joilla turvataan kansanedustajien ja asianomaisten valiokuntien tiedonsaanti konventissa käytävistä keskusteluista ja vaikuttamismahdollisuudet sen päätöksentekoon. Konventtimallin etuna voidaan pitää sen julkisuutta ja avoimuutta kansalaiskeskustelulle. Edustajamme ovat tilanteessa, jossa muilla parlamenteilla on suurempi
demokratiavaje. Suomen kansa eduskuntansa välityksellä ei siedä huononnuksia kansallisten parlamenttien asemaan. Eduskunta on toistuvasti ilmaissut kantanaan, että Euroopan eheytyminen on historiallinen päämäärä, johon nähden
muut kysymykset ovat välineellisiä. Tästä seuraa valmius raivata esteet laajentumisen tieltä ja tukea unionin kehitystä sen perustamissopimuksessa tarkoitetuksi Euroopan kansojen väliseksi liitoksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.
Entä mitä kuuluu eduskunnan luovaan lähikaaokseen? Eduskunta käy 12.
helmikuuta avauskeskustelun eduskuntatyön keskeisistä tavoitteista näillä valtiopäivillä. Aihe on erityisen tärkeä, koska, kuten sanottu, olemme avaamassa
vaalikauden viimeisiä valtiopäiviä. Mitä on saatu aikaan? Mitä on kirjattava jo
seuraavaa hallitusohjelmaa varten? Mitä on vielä tehtävissä ennen uusia vaaleja, joiden synnyttämä vire äkkiä muuttuu pyörteiksi?
Ensimmäisenä suurena aiheena lienevät energiakysymykset, sillä käsittelemme kohta avauskeskustelun jälkeen täsmällisesti ilmaisten valtioneuvoston periaatepäätöksen Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentamisesta tai rakentamisesta. Siinä se on. Verotuskysymykset, eläkekysymykset, työllisyys- ja ympäristöpoliittiset ongelmat ovat arkeamme varsin pian. Alue- ja kuntapolitiikka on edessämme monimuotoisena.
Kevätkaudella esitellään myös kansallinen terveydenhuoltopaketti. Vielä ennen
pääsiäistä saamme käsiteltäväksemme globalisaatio-selvityksen, kuntoutusselonteon sekä koulutuspoliittisen selonteon. Suomen eduskunnan on valppaasti
valvottava, että nämä hyvät hankkeet eivät jää suun tunnustukseksi, vaan muuttuvat konkreettisiksi toimiksi Suomen kansan ja eräiltä osiltaan koko ihmiskunnan hyväksi. Tähänhän muuten ihan virallisesti kirkkorukouksessakin tänäänkin viitattiin. Toivon tähtiä on sytytettävä aidosti eikä vaalisyöteiksi.
Kansalaisten kannalta ei ole lainkaan yhdentekevää, millainen rikoslaki Suomessa on, kuinka toimivia ovat prosessilait, miten täytäntöönpano sujuu. Tämän
vuoksi on ymmärrettävää, että lakivaliokunnan työtilanne on julkisen kiinnostuksen kohteena. Valiokunnan työtaakka on raskas, asiat usein laajoja ja vaativat mitä yksityiskohtaisinta ja huolellisinta paneutumista olematta aina poliittisesti palkitsevia. Voin vakuuttaa, että eduskunta tekee parhaansa lakivaliokunnan työtaakan huojentamiseksi. Suomea on luotsattava oikeusvaltiona ja hyvinvointivaltiona.
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Valtiopäivien avajaisissa vuosi sitten otin esille nuoret ja heidän olonsa huumeista, väkivallasta, syrjinnästä käsin. Miten kesken tuo ehkäisytyö onkaan.
Vaadin tuolloin, että eduskunnan on oltava heikkojen puolella. Meidän on oltava
lapsista ja nuorista kiinnostuneita ja välitettävä heistä. On annettava rakkautta ja
rajat. – Kuluneen vuoden mittaan ovat negatiiviset ilmiöt yhä kärjistyneet, mihin Tekin viittasitte. Elämä ei tule uusintana. Aina uudet nuoret joutuvat yhä syvempiin ongelmiin, jollei kierteitä katkaista. Ongelmaisia on autettava ajoissa.
När riksmötet öppnades i fjol tog jag fram frågan om de unga och deras villkor, framför allt problemen med narkotika, våld och marginalisering. Jag kan bara konstatera att det förebyggande arbetet inte har kommit mer än halvvägs. Jag
krävde då att riksdagen måste ta de svagares parti. Vi måste intressera oss för våra barn och unga och visa att vi bryr oss om dem. Vi måste ge dem kärlek och sätta gränser. – Under det gångna året har de negativa aspekterna tillspetsats ytterligare. Livet ges oss inte i repris. Ständigt nya unga dras in i den onda cirkeln om
vi inte lyckas sätta stopp för det. De som har problem måste få hjälp i tid.
Arvoisat edustajat ja, ennen muita, Arvoisa Tasavallan Presidentti! Käännyin
16–18 -vuotiaiden nuorten puoleen suoraan saadakseni osviittaa Suomen kansan edustajille ja Teidän tietoonne, kun edustajat alkavat valtiopäivänsä. Tämä
on suoraa sitaattia sieltä:
- Pienten lasten pahoinvointiin, kuten perheväkivaltaan, alkoholismiin jne.,
tulee puuttua herkemmin ja tehokkaammin. Nuorten lisääntynyt väkivalta
kertoo osaltaan nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista. Kuitenkin
jonot psykiatriseen hoitoon ovat tuskastuttavan pitkiä ja hoidettaviksi pääsevät
vain vakavimmin sairaat. Myös vähemmän sairaille pitää olla mahdollisuus
apuun – eikö silloin vakavampien sairaustapausten määrä samalla vähenisi?
- Suomi ei missään nimessä saa olla tuhoamassa Afganistania! Sen sijaan
meidän on osallistuttava sen uudelleen rakentamiseen ja paikallisten ihmisten
auttamiseen.
- Suomen pitää jatkaa nykyistä kehitystä: osallistua aktiivisesti kansainväliseen
yhteistyöhön myös Euroopan unionin ulkopuolella. Vain näin Suomi voi
taata sen, että mielipiteemme ja etumme otetaan huomioon Euroopan unionin
päätöksenteossa.
Selvää ohjelmaa ranskalaisin viivoin vain ilmaistuna.
Ilonaiheita:
- Suomessa koulutus lapselle ja nuorelle on ilmaista, kaikilla
mahdollisuus opiskella taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
- Myös kuntien tarjoama terveydenhoito on korkeatasoista ja asiantuntevaa.
- Turvallisuus; myös ruuan puhtauteen voi vielä luottaa.
- Sosiaaliturva
- Euroopan unionin myötä ulkomaille on ollut helppo lähteä opiskelemaan ja
töihin.
- Toimiva julkinen liikenne.
Tässä ilonaiheita.

- 537 -

2002

Korjattavaa:
- Suomen maaseutu ei saa autioitua! Pääkaupunkiseutu ei saa tukehtua
ihmisiin.
- Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia.
- Stressi ja kiire alkavat liian nuorina, ei ole aikaa elää.
- Nuoret tarvitsevat enemmän vapaa-ajantiloja ja ohjattua
toimintaa. Muuten päihteiden käyttöä ja syrjäytymistä ei saada
vähenemään.
- Suomen metsiä ei saa hävittää!
- Työttömyys ja asunnottomuus
- Nuorten rikollisuus
- Sitten erityinen asia: Kielteinen suhtautuminen nuoriin esimerkiksi erilaisissa
palvelutilanteissa, samoin median näkökulma korjattava.
- Itämeri pitää pelastaa!
- Kasvavat tuloerot
- Ja lopuksi: ylinopeussakoille katto
Arvoisa Tasavallan Presidentti! Ilokseni saatan näille nuorille ja kaikille kertoa, että lasten ja nuorten hyvinvointia koskeva selonteko tulee helmikuussa käsittelyyn. Meillä on upea nuoriso – mutta niillä, joilla menee huonosti, menee
todella huonosti. Työtä riittää, ja menneestä on otettava opiksi: Miten sanoikaan
Viron tasavallan entinen presidentti Lennart Meri: ”Tänään me katsomme tulevaisuuteen. Se on aina mukavampaa kuin katsoa menneisyyteen. Tulevaisuus on
leipätaikina, josta voimme muovata limppuja tarpeidemme, makumme ja mielikuvituksemme mukaan. Menneisyys on Pompeji, joka puhuttelee meitä ja opettaa meitä, mikäli haluamme kuunnella, ja vaikenee heti, kun koetamme kaikkitietävyydessämme sitä neuvoa.” Näin siis presidentti Meri. – On leipomisen aika, hyvät kollegat.
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar tackar Er, Ärade Republikens
President, för Era ord ber jag att till Er få framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess högaktning.
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä, Arvoisa Tasavallan Presidentti, lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset maaliskuun 26. päivänä 2003
presidentti Halonen – puhemies Jäätteenmäki

Riksmötets öppnande den 26 mars 2003
president Halonen – talman Jäätteenmäki

Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Bästa Representanter för Finlands Folk!
Nyt työnsä aloittava eduskunta on järjestyksessä Suomen 26. eduskunta. Onnittelen kaikkia valittuja. Olkaamme kiitollisia kansan osoittamasta luottamuksesta demokratiaan.
Den riksdag som nu inleder sitt arbete är den 26:e i ordningen i Finland. Jag
ber att få gratulera alla invalda ledamöter. Låt oss vara tacksamma för det förtroende för demokratin som folket har visat.
Perinteisesti vaalien jälkeen tulee muodostaa uusi hallitus. Uuden perustuslain mukaan on eduskunnan nyt ryhdyttävä kokoamaan toimivaa hallituspohjaa
ja hallituksen ohjelmaa. Eduskuntaryhmien neuvottelujen tuloksen perusteella
ja kuultuani eduskunnan puhemiestä annan perustuslain mukaisesti eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Tämä ehdokas valitaan pääministeriksi,
jos eduskunnassa toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan.
Perustuslain kirjaimen ja hengen noudattaminen edellyttää ylimpien valtioelinten edustajien olevan lujia ja laillisia, mutta myös yhteistyökykyisiä. Olen
osaltani valmis ilmoittamaan jo nyt haluni hyvään yhteistyöhön eduskunnan valitseman pääministerin ja eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen kanssa.
Arvoisa puhemies! Uusi eduskunta aloittaa toimintansa poikkeuksellisen vakavan kansainvälisen tilanteen vallitessa. Yhdysvaltojen johtama koalitio on
ryhtynyt sotatoimiin Irakissa. Me emme vielä tiedä, mihin tämä johtaa ja kuinka paljon uhreja sota tulee vaatimaan. Toivon, että sota loppuu mahdollisimman pian.
Suomi on koko ajan lähtenyt siitä, että YK:n turvallisuusneuvostolla on ensisijaisesti vastuu kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Sotilaallisiin toimenpiteisiin ei tulisi ryhtyä ilman sen valtuutusta.
Monet kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotatoimet eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisia.
Toki eräät asiantuntijat ovat esittäneet vastakkaisia tulkintoja. Kansalaisten mielipide on sekä Suomessa että muualla Euroopassa voimakkaasti sotaa vastaan.
Ärade talman! Den nya riksdagen inleder sin verksamhet vid en tidpunkt då
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det internationella läget är exceptionellt allvarligt. Den av Förenta staterna ledda koalitionen har inlett krigsoperationer i Irak. Vi vet inte ännu vart detta leder
eller hur många offer kriget kommer att kräva. Jag önskar att det fås ett slut på
kriget så snabbt som möjligt.
Finland har hela tiden utgått från att FN:s säkerhetsråd primärt bär ansvaret
för den internationella freden och säkerheten. Militära åtgärder borde inte vidtas utan fullmakt av rådet.
Många experter på internationell rätt är av den åsikten att det krigsföretag
Förenta staterna och dess allierade nu har inlett inte står i överensstämmelse
med den internationella rättens principer. Några experter har visserligen också
fört fram motsatta tolkningar. Medborgaropinionen såväl i Finland som på övriga håll i Europa är starkt emot kriget.
Arvoisa puhemies! Euroopan unionin huippukokous korosti viime viikolla
muista Irakia koskevista erimielisyyksistään huolimatta yksimielisesti Yhdistyneiden kansakuntien roolia sekä Irakin konﬂiktin ratkaisussa että sodanjälkeisessä tilanteessa. YK on demokraattisen kansainvälisen järjestelmän keskus.
Kuluneiden kuukausien aikana on käynyt selkeästi ilmi, että vaikka Euroopan unionin tavoitteena on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin käytännössä jäsenmailla on voimakkaasti erilaisia mielipiteitä ja niistä kiinnipitäminen koetaan tärkeämmäksi kuin unionin yhtenäisyys.
Mielestäni tämä tosiasia on tunnustettava. EU:n päätöksentekoa koskevien
säännösten muuttaminen ei ole mikään ihmelääke, vaan uuteen yhteiseen ulkoja turvallisuuspolitiikkaan on pyrittävä ennen kaikkea aidon sisällöllisen yksimielisyyden ja käytännön yhteistyön kautta. Toivon, että EU-konventissa ja sitä
seuraavassa hallitustenvälisessä konferenssissa tulemme löytämään oikean tahdin. Nyt työnsä alkavalla eduskunnalla on tässä koko Euroopan tulevaisuutta
muokkaavassa työssä sanansa sanottavana.
Arvoisa puhemies! Suomen taloudellinen tilanne on pitkälti sidoksissa kansainväliseen tilanteeseen. Maailmantalouden kasvu on ollut hidasta ja näkymät
ovat epävakaat. Meillä on hyvin hoidetun talouspolitiikan ansiosta nykyisessäkin tilanteessa kohtuulliset edellytykset työllisyyden hoitamiseksi ja ihmisten
muunkin hyvinvoinnin takaamiseksi.
Suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kansallisen politiikan lisäksi osallistumista täysimittaisesti EU:n yhteisiin toimiin. Talouden ja työllisyyden hoito on osa eurooppalaista strategiaa, kuten tässä samassa Brysselin
huippukokouksessa yksimielisesti todettiin.
Työllisyyden edistäminen ei ole vain suomalaisten tai eurooppalaisten asialistalla, vaan se on myös keskeinen keino köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi kehitysmaissa.
Jokaisella maalla on ensisijainen vastuu omasta kehityksestään. Ilman kansallista sitoutumista kehitykseen ja ilman konkreettisia toimia kehityksen edistämiseksi köyhyyden vähentäminen ei onnistu. Avunantajat ja kansainväliset
järjestöt voivat tukea näitä kansallisia toimia.
Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhatkokouksen tavoitteisiin. Olen iloinen siitä, että myös kehitysyhteistyö ja kansainvälinen solidaarisuus olivat esillä vaalikeskusteluissa. Ymmärrys on lisääntynyt siitä, että tämä on oikein sekä hädässä
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olevien ihmisten kannalta, heidän auttamisekseen, että myöskin oman tulevaisuutemme kannalta. YK ja sen erityisjärjestöt tarvitsevat kaiken tukemme inhimillisemmän globalisaation aikaansaamiseksi.
Arvoisa puhemies! Demokratia sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ovat modernin yhteiskunnan peruselementit. Ne elävät
vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Niiden merkitys tulee lisääntymään entisestään muuttuvassa maailmassa tänä epävarmuuden aikana, ja toivon yhteistyötä niiden vahvistamiseksi.
Ärade Talman!
Bästa Representanter för Finlands Folk!
Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Det arbete ni nu står inför kommer att bjuda på många utmaningar. Jag önskar
den nya riksdagen framgång i dess arbete Finlands folk till fromma och förklarar 2003 års riksmöte öppnat.
Tuleva työnne on täynnä haasteita. Toivotan uudelle eduskunnalle menestystä sen työssä Suomen kansan parhaaksi ja julistan vuoden 2003 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Anneli Jäätteenmäki
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Uusi perustuslakimme on ollut voimassa runsaat kolme vuotta. Sen soveltaminen valtiokäytäntöön on toiminut hyvin.
Perustuslain uudistuksen keskeisin tavoite oli vahvistaa valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä ja korostaa eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi haluttiin vahvistaa eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston asemaa.
Nyt on käsillä uuden perustuslain todellinen testi. Uuden eduskunnan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on aikaansaada uusi toimintakykyinen hallitus mahdollisimman pikaisesti.
Siirtyminen presidenttijohtoisesta eduskuntakeskeiseen hallituksen muodostamiseen on suuri muutos niin periaatteessa kuin käytännössäkin. Perustuslaissa luodun järjestelmän tarkoitus on, että eduskunta huolehtii kaikilta osin myös
hallituksen muodostamismenettelyn ohjauksesta.
Nu får vi testa grundlagen på riktigt. Den nya riksdagens första och viktigaste uppgift är att åstadkomma en ny, väl fungerande regering så snart som möjligt.
Det är en stor principiell och praktisk omställning när vi övergår från en presidentledd regeringsbildning till en riksdagsstyrd. Syftet med den mekanism
som ﬁnns inskriven i grundlagen är att riksdagen i alla lägen ska hålla i rodret i
samband med regeringsbildningen.
Eduskuntakeskeisyyden yksi kulmakivi on, että kaikki eduskuntaryhmät
ovat mukana, kun neuvottelut käynnistetään. Tämä toteutuu huomenna. Hallituksen muodostamisprosessi käynnistyy silloin virallisesti kokouksessa, johon
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on kutsuttu kaikkien eduskuntaryhmien edustajat. Tässä kokouksessa sovitaan
hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä. Perustuslaista ei löydy eikä
voikaan löytyä täsmällistä vastausta siihen, kenen tehtävä on hallitusneuvottelujen vetäminen prosessin kussakin vaiheessa. Ratkaisut voivat vaihdella joustavasti tilanteen mukaan.
Tunnustelujen jälkeen vetäjä kutsuu koolle jälleen kaikki eduskuntaryhmät
kertoakseen käytyjen tunnustelujen tulokset.
Kaikissa tapauksissa puhemiehen asiana on seurata hallitusneuvottelujen
edistymistä eduskunnassa. Tasavallan presidentin on kuultava puhemiestä ennen kuin hän antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta.
Annan suuren arvon sille, että Te, Arvoisa Tasavallan Presidentti, sanoitte
olevanne osaltanne valmis hyvään yhteistyöhön eduskunnan valitseman pääministerin ja eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen kanssa. Yhteistyöhalu
ja yhteistyökyky valtiollisten toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää myös
uuden perustuslain oloissa.
Uudella eduskunnalla on edessään mittavia haasteita.
Aloitamme työmme poikkeuksellisen vakavan kansainvälisen tilanteen vallitessa. Irakin sota huolestuttaa ei vain valtioiden johtajia vaan myös tavallisia
kansalaisia eri puolilla maailmaa. Sodan syttyminen ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta on hyvin valitettavaa. Suomi on Teidän johdollanne, Arvoisa Tasavallan Presidentti, korostanut Yhdistyneiden kansakuntien keskeistä merkitystä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden takaajana. Tämä on ollut
Suomen linja koko sen ajan, kun maamme on ollut YK:n jäsen. Suomi on myös
EU:ssa korostanut YK:n arvovallan ja toimintakyvyn säilyttämisen tärkeyttä.
Tämän puolesta on työskenneltävä nyt entistä lujemmin.
Kansalaiset ilmaisevat tänä päivänä avoimesti mielipiteensä myös kansainvälisen politiikan ja ulkopolitiikan kysymyksistä. Viime päivinä me olemme voineet nähdä kansalaisten voimakkaan vetoomuksen rauhan puolesta. Eurooppalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu, että kansalaismielipide vaikuttaa hallitusten päätöksiin. Tärkeät ulkopoliittiset ratkaisut tarvitsevat aina tuekseen voimakkaan kansalaismielipiteen, sekä nyt että tulevaisuudessa.
Arvoisa Tasavallan Presidentti! Suomen kansa kertoi äskettäin vaaliuurnilla sen, miten se haluaa asioita maassa hoidettavan. Suomi tarvitsee nyt yhteistyön politiikkaa.
Taloutemme sisäiset haasteet ja ulkoisen ympäristön epävarmuuden lisääntyminen edellyttävät määrätietoista ja tarkkaa politiikan suunnan määrittelyä tulevalle kaudelle.
Julkisen talouden liikkumavara tulevina vuosina on rajoitettu. Suomi elää yhdessä muiden teollisuusmaiden kanssa hitaan taloudellisen kasvun vaihetta, jolloin uutta jaettavaa syntyy niukasti. Käynnissä oleva Irakin sota lisää talouden
epävarmuutta entisestäänkin.
Suomalaiset ilmaisivat vaaleissa tahtonsa siitä, että yhteiskunnan peruspalvelujen on oltava kaikkien kansalaisten ulottuvilla.
Suomi on rikas maa, ja meillä on varaa hyviin palveluihin ja heikoimmista huolehtimiseen. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus luo arjen turvallisuutta, joka on merkittävä voimavara myös talouselämälle. Suomi pysyy vauraana vain,
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jos me kykenemme pitämään taloutemme iskukykyisenä. Talouden kilpailukyky on entistä enemmän riippuvainen suomalaisten osaamisesta, sivistyksen voimasta.
Vaikka taloudellinen kehitys on ollut viime vuosina monilla tavoin suotuisa,
yksi kuitenkin puuttuu: työttömyysongelman tyydyttävä ratkaiseminen. Työttömyyden alentaminen ja työllisyysasteen nostaminen onkin tulevan vaalikauden
keskeinen talouspoliittinen tehtävä.
Työttömyyden alentamiseen tarvitaan mukaan koko suomalainen yhteiskunta. Se ei onnistu ilman ennakkoluulottomuutta ja yhteistyöhalua eduskunnalta,
hallitukselta, työmarkkinaosapuolilta, etujärjestöiltä ja yrityksiltä.
Suomalainen sananlasku sanoo: ”Tunne oma tilasi, anna arvo toisellekin.”
Pyrkimys tasa-arvoon on kansalaisyhteiskunnan keskeinen käyttövoima. Meidän on edelleen pyrittävä määrätietoisesti lisäämään tasa-arvoisuutta myös sukupuolten välillä.
Ärade Republikens President! Samtidigt som jag på riksdagens vägnar vill
tacka Er för det som Ni sa nyss, ber jag att få framföra riksdagens hälsning och
försäkran om dess högaktning.
Arvoisa Tasavallan Presidentti! Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 2004
presidentti Halonen – puhemies Lipponen

Riksmötets öppnande den 3 februari 2004
president Halonen – talman Lipponen

Arvoisa Puhemies!
Hyvät Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Herr Talman!
Bästa Representanter för Finlands Folk!
Suomen uusi perustuslaki on ollut voimassa lähes neljä vuotta. Perustuslakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita oli hallitusjärjestelmämme parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen. Uudistus merkitsi huomattavaa muutosta myös valtioneuvoston muodostamismenettelyyn, jossa päävastuu siirrettiin tasavallan presidentiltä eduskunnalle. Tätä uutta menettelyä käytettiin ensimmäisen kerran viime
kevään eduskuntavaalien jälkeen. Hallitusneuvottelut ja eduskunnan suorittama
pääministerin valinta sujuivat ripeästi ja hyvässä järjestyksessä.
Uutta valtioneuvoston muodostamistapaa jouduttiin sittemmin käyttämään
lyhyen ajan kuluessa toistamiseen pääministeri Anneli Jäätteenmäen jätettyä
hallituksensa eronpyynnön kesäkuussa.
Viime kevät ja kesä osoittivat perustuslain säännökset ja eduskuntaryhmien
hyväksymät suositukset sekä poliittisen järjestelmämme toimiviksi myös vaikeissa poliittisissa tilanteissa. Edellisen hallituksen pohjalta muodostettu pääministeri Matti Vanhasen hallitus on nopeasti saavuttanut kansalaisten luottamuksen.
Viime valtiopäivien avajaisissa korostin ylimpien valtioelinten yhteistyökykyä. Tässä yhteydessä voin todeta yhteistyön pääministeri Vanhasen ja hänen
hallituksensa kanssa sujuneen kaikkinensa hyvin.
Händelserna förra våren och sommaren visade att bestämmelserna i grundlagen och rekommendationerna från riksdagsgrupperna samt vårt politiska
system även i krävande politiska situationer fungerar väl. Statsminister Matti
Vanhanens regering, som bildades med utgångspunkt i den föregående regeringen, har snabbt vunnit det ﬁnska folkets förtroende.
Vid öppnandet av det föregående riksmötet betonade jag vikten av samarbetsförmåga från de högsta statsorganens sida. Jag kan här konstatera att samarbetet
med statsminister Vanhanen och hans regering i allt fungerat bra.
Pidän tärkeänä myös tasavallan presidentin ja kansanedustajien välistä yhteydenpitoa. Olen nyt myös uuden eduskunnan aikana tavannut kaikki eduskuntaryhmät ja osan valiokunnista. Tapaamiset ovat olleet mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Olen omasta puolestani valmis jatkamaan keskusteluja eduskunnan jäsenten kanssa yhteisistä aiheista.
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Arvoisa puhemies! Eduskunta saa nyt alkavilla valtiopäivillä käsiteltäväkseen
monia tärkeitä hallituksen esityksiä ja muita asioita. Näistä tärkeimpiin kuuluvat epäilemättä neuvottelut Euroopan unionin perustuslaillisesta sopimuksesta. Unionin uudistuminen ja laajentuminen muodostavat kokonaisuuden, joka
muuttaa Euroopan poliittista karttaa olennaisesti ja vaikuttaa Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaan.
Euroopan tilanteen nopea kehitys yhdessä laajempien kansainvälisten muutosten kanssa tekee tänä vuonna eduskunnalle annettavasta turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta erityisen tärkeän. Se sisältää selvityksen Suomen
turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksista ja johtopäätökset kansallisesta toimintalinjastamme.
Edellinen selonteko annettiin eduskunnalle vuoden 2000 kevätistuntokaudella. Kun sen käsittely tässä talossa syyskaudella alkoi, terrorismi muutti olennaisesti kuvaamme kansainvälisestä turvallisuudesta. Suomessa valtiovierailulla ollut Saksan liittopresidentti Johannes Rau totesi jo syyskuun 11. päivän iltana, että maailma ei tule enää koskaan olemaan entisenlaisensa. Näin on – ja samaan eduskunta päätyi omassa kannanotossaan.
Uuttakin selontekoa valmisteltaessa meillä on vain rajoitetut mahdollisuudet
tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Siksi meidän on pyrittävä luovaan, mutta
kuitenkin realistiseen pohdintaan.
Selonteossa esitetään, miten Suomen puolustusta kehitetään ja miten eri hallinnonaloilla parannetaan valmiuttamme vastata uudenlaisiin uhkiin ja turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnat kaikissa olosuhteissa. Päätösten ja niiden toteuttamisen aikaväli on pitkä. Selonteko antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen Puolustusvoimien ja sisäisen turvallisuuden varautumisjärjestelmien kehittämiseen.
Epäilemättä myös Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitys,
Suomen itsenäinen puolustus sekä suhteemme Pohjois-Atlantin liittoon Natoon
tulevat laajasti tarkasteltaviksi.
Selonteko valmistellaan parlamentaarisesti. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto vastaavat valmistelusta ja selonteon sisällöstä. Eduskunta käsittelee selonteon ja esittää hallitukselle omat johtopäätöksensä.
Föregående redogörelse överlämnades till riksdagen under vårsessionen 2000.
Då behandlingen av redogörelsen inleddes i detta hus under höstsessionen kom
terrorismen att på ett genomgripande sätt förändra vår uppfattning om internationell säkerhet. Tysklands förbundspresident Johannes Rau, som befann sig på
statsbesök i Finland, konstaterade redan på kvällen den 11 september att världen
aldrig mer kommer att bli sig lik. Så är det förvisso – och riksdagen drog i sitt
eget ställningstagande samma slutsats.
Också nu när den nya redogörelsen bereds är möjligheterna att förutse den
framtida utvecklingen begränsade. Därför måste dessa frågor dryftas på ett kreativt men ändå realistiskt sätt.
I redogörelsen anges hur Finlands försvar utvecklas och hur man inom de
olika förvaltningsområdena avser att förbättra landets beredskap att möta nya
hot och under alla förhållanden trygga de livsviktiga funktionerna i samhället.
Tidsintervallen mellan besluten och genomförandet av dem är lång. Redogörelsen
- 545 -

2004

ger en möjlighet att utveckla försvarsmaktens och den interna säkerhetens beredskapssystem på lång sikt.
Utvecklingen i fråga om Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,
Finlands eget försvar samt landets relation till Atlantpakten Nato kommer utan
tvivel också att granskas ingående.
Beredningen av redogörelsen är parlamentarisk. Republikens president och
statsrådet ansvarar för beredningen och innehållet i redogörelsen. Riksdagen
behandlar redogörelsen och framlägger för regeringen sina slutsatser.
Selonteon valmistelu on edennyt hyvin, ja olen optimistinen sen suhteen, että
se voidaan jättää eduskunnalle suunnitellussa aikataulussa.
Käsitellessään edellistä selontekoa eduskunta edellytti, että eduskunnan keskeiset valiokunnat kytketään mukaan jo valmisteluvaiheessa ja että myös kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuslaitosten panosta hyödynnetään kuulemalla niitä valmisteluprosessin aikana. Pääministerin aikanaan asettama ja nyttemmin
edustaja Ranta-Muotion johtama seurantaryhmä on tehnyt tässä suhteessa ansiokasta työtä.
Arvoisa puhemies! Kymmenen uuden maan liittyminen Euroopan unioniin
on Suomen ja suomalaisten kannalta myönteinen asia.
Laajentuminen poistaa lopullisesti kylmän sodan jakolinjan. Euroopan integraation alkuperäinen tavoite – rauhan vahvistaminen – toteutuu entistä selvemmin. Laajentuminen tulee jatkumaan ja lisäämään vakautta Euroopassa. Prosessi ei pääty uusienkaan jäsenten osalta toukokuun alussa, vaan niiden on jatkettava yhteiskuntansa kehittämistä ja unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Unionin ja vanhojen jäsenten tulee tehdä oma osuutensa.
Laajentumisen toivotaan tuovan pontta myös Euroopan talouteen. Sisämarkkinoiden laajentuminen hyödyttää uusia ja vanhoja jäsenmaita. Laajentunut
unioni voi olla myös entistä vahvempi toimija globalisoituvassa maailmantaloudessa. EU-alueen talouden vahvistuminen luo paremmat edellytykset turvata
Suomen työllisyyttä ja hyvinvointia.
Yhä suurempi osa unionin lainsäädännöstä koskee suoraan kansalaisia ja heidän arkeaan. Yhteisin säädöksin ja toimin vahvistetaan eurooppalaisten perusoikeuksia ja poistetaan syrjintää, torjutaan rajat ylittävää rikollisuutta, suojellaan ympäristöä sekä turvataan kuluttajien asemaa ja terveyttä. Kaikki nämä
säädökset koskevat jatkossa myös uusia jäsenmaita. Säädösten tehokas toimeenpano on tärkeää, sillä kun aitoja madalletaan, on myös naapureitten asioitten oltava kunnossa.
Unionin perustamissopimusten viimeisimmät muutokset ovat lisänneet Euroopan parlamentin valtaa. Parlamentti on noussut lainsäätäjäksi jäsenmaiden
hallitusten edustajista koostuvan neuvoston rinnalle. Nyt hvk:ssa esillä olevat
ehdotukset vahvistaisivat parlamentin valtaa edelleen muun muassa komission
nimittämisessä, lainsäätäjänä sekä budjettiasioissa.
Suomessa ei juurikaan ole keskusteltu tästä kehityksestä. Voisimme arvioida, miten edistämme meille tärkeitä asioita paremmin myös Euroopan parlamentissa.
Ne neljätoista suomalaista Euroopan parlamentin jäsentä, jotka valitaan kesäkuun vaaleissa, ovat tärkeitä vaikuttajia unionissa. Aktiivinen, parlamentin
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toimivaltaan kuuluviin asioihin keskittyvä ja kotimaan tuntoja seuraava europarlamentaarikko voi antaa merkittävän panoksen myös Suomen ja suomalaisten puolesta. Vastaavasti olisi syytä pohtia, miten Euroopan parlamentin jäsenten panosta voitaisiin vahvistaa kotimaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa
ja päätöksenteossa.
Toistan tässä yhteydessä toiveeni kansalaisten aktiivisesta osallistumisesta
Euroopan parlamentin vaaleihin kesäkuussa.
Arvoisa puhemies! Suomi on korostanut johdonmukaisesti YK:n ja erityisesti turvallisuusneuvoston asemaa Irakin kriisin ratkaisemisessa. Tilanne Irakissa
osoittaa, että sotaa voi käydä yksin ja sodan voi voittaa yksin. Pysyvää rauhaa ja
turvallisuutta rakennettaessa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.
Keskustelu Irakin sodan oikeutuksesta jatkuu vielä pitkään. Keskustelun käyminen on tärkeätä kansainvälisen luottamuksen edistämiseksi. Enemmän voimia pitää kuitenkin suunnata paremman tulevaisuuden rakentamiseen irakilaisille. Viimeaikainen kehitys antaa toiveita siitä, että YK voisi saada Irakin jälleenrakentamisessa sille kuuluvan keskeisen aseman.
Suomi ja Euroopan unioni tukevat Irakin jälleenrakentamista. Tavoitteena on
demokraattinen ja hyvinvoiva yhteiskunta. Toivon, että Irak voisi mahdollisimman pian ottaa paikkansa tasavertaisena kansakuntana muiden kansakuntien
joukossa.
Tulevaisuuden rakentamisen pitää perustua irakilaisten omaan tahtoon. Uuden perustuslain säätäminen, vaalien järjestäminen ja uuden laillisen hallituksen valitseminen ovat keskeinen osa demokratisoitumisprosessia.
Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja laillisuusperiaatetta tulisi edistää koko LähiIdän alueella. Irakin kehitys voisi vaikuttaa tässä suhteessa merkittävästi koko
ympäröivään alueeseen.
Arvoisa puhemies! Eduskunta käy huomenna pääministeri Vanhasen avauspuheenvuoron jälkeen keskustelun hallituksen politiikasta vuonna 2004 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Tästä tulevasta keskustelusta nostan esille vain yhden eduskunnalle annettavan esityksen.
Hallituksen tarkoituksena on antaa näiden valtiopäivien aikana eduskunnalle
esitys alkujaan 1800-luvulta peräisin olevan rangaistusten täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.
Olen seurannut esityksen valmistelua ja vankeinhoidossa tapahtuneita muutoksia. Kokonaisuudistuksella on tarkoitus nykyaikaistaa vankeinhoito. Vankiluku on viimeisten vuosien aikana noussut. Nousua selittää osin rikollisuuden
koventuminen, kansainvälistyminen ja järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen. Suurin osa vangeista on kuitenkin yhteiskuntamme syrjäytyneitä.
Vankeinhoidon tavoitteena tulee olla uusintarikollisuuden vähentäminen ja
vankien yhteiskuntaanpaluukelpoisuuden parantaminen. Rangaistukset on pantava täytäntöön yhteiskunnan, vankeinhoidon henkilökunnan ja vankien kannalta turvallisesti sekä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita kunnioittaen.
Elinkautisesta vankeudesta voi nykyään vapautua vain tasavallan presidentin armahduksella. Armahduksesta on siten tullut elinkautisvankien säännöllinen vankilasta vapauttamisen muoto, mikä ei oikein sovi yhteen armahduksen
perustarkoituksen kanssa.
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Elinkautisen vankeuden tulee erottua muista vapausrangaistuksista, mutta
elinkautisvankien säännönmukaisen vapauttamismenettelyn uudistaminen on
tarpeen. Heidän päästämisestään ehdonalaiseen vapauteen tulisi ennemminkin päättää tuomioistuimessa. Tasavallan presidentin armahdusoikeuden käyttöalaan tulee edelleen kuulua elinkautisvankien armahtaminen yksittäistapauksissa.
Den som avtjänar ett livstids fängelsestraff kan idag bli frigiven endast genom
benådning av republikens president. Benådning har därmed kommit att utgöra
det normala förfarandet vid frigivning av livstidsfångar, vilket rimmar illa med
benådningens ursprungliga syfte.
Livstidsstraffet bör skilja sig från andra former av frihetsstraff, men det regelmässiga förfarandet för frigivning av livstidsfångar bör revideras. Villkorlig frigivning av livstidsfångar borde snarare avgöras genom domstolsbeslut. Republikens presidents benådningsrätt bör fortfarande gälla benådande av livstidsfångar i enskilda fall.
Ärade Riksdagsledamöter!
Arvoisat Kansanedustajat!
Jag önskar er framgång och visdom i ert arbete och förklarar 2004 års riksmöte öppnat.
Toivotan teille menestystä ja viisautta työssänne ja julistan vuoden 2004 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paavo Lipponen
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Edesmennyt eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa lausui valtiopäivien avajaisissa vuonna 1990 seuraavaa: ”Sanotaan, että edessämme avautuva 90-luku on raskaana jostakin uudesta. Toivon, että tuo ’uusi’ tuo mukanaan demokratian syvenemisen, toimeliaan ja moniarvoisen yhteiskunnan, aktiivisen kansalaisen – ja
sitä myötä vireää elinvoimaa parlamentarismillemme.”
Toden totta, 1900-luvun viimeinen vuosikymmen oli monella tavalla varsin
vireän toiminnan aikaa, mutta samalla välinpitämättömyys nosti päätään. Työttömyys aiheutti syrjäytymistä. Kansalaisten passivoituminen näkyi äänestysaktiivisuuden alentumisena. Toisaalta ihmiset innostuivat erilaisten yhden asian
liikkeiden kautta uudella tavalla yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Det innevarande årtiondets stora utmaningar är egentligen fortfarande desamma som Kalevi Sorsa talade om för fjorton år sedan: att fördjupa demokratin och aktivera medborgarna. Vi riksdagsledamöter spelar en viktig roll för hur
medborgarna uppfattar den representativa demokratin. Varje ledamot bär genom sin egen verksamhet ett stort ansvar för att upprätthålla respekten för parlamentet.
Kuluvan vuosikymmenen suuret haasteet ovat oikeastaan yhä ne, joista Kalevi Sorsa puhui neljätoista vuotta sitten: demokratian syventäminen ja aktiivinen
kansalaisuus. Meillä kansanedustajilla on merkittävä rooli siinä, miten kansalai- 548 -
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set kokevat edustuksellisen demokratian. Jokaisella kansanedustajalla on omassa toiminnassaan suuri vastuu parlamentin arvovallan ylläpitämisestä.
Vajaa neljä vuotta sitten voimaan tulleelle uudelle perustuslaille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Uudistuksen keskeisin sisällöllinen tavoite, Suomen hallitusjärjestelmän parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen, ilmenee
eduskunnan aseman korostumisena ylimpänä valtioelimenä sekä eduskunnalle
vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistumisena.
Kuten Tekin, arvoisa Tasavallan Presidentti, totesitte, tämä eduskunta osoitti viime keväänä ensi töikseen, että uuteen perustuslakiin kirjattu pääministerin valintamenettely ja hallituksen muodostamisen ohjauksen siirtäminen tasavallan presidentiltä eduskunnalle toimivat sekä heti vaalien jälkeen että kesken
vaalikauden.
Samarbetet mellan de högsta statsorganen har löpt väl under den nya grundlagen. Min uppfattning är att det är bra att fortsätta i samma samarbetsinriktade anda.
Korkeimpien valtioelinten yhteistoiminta on uuden perustuslain voimassa ollessa sujunut hyvin. Käsitykseni on, että samassa yhteistyöhakuisessa hengessä on hyvä jatkaa.
Eduskunnan omaa työtä ja sen yksityiskohtia on kehitetty ja hiottu ilmenneiden tarpeiden mukaan yksikamarisen eduskunnan lähes satavuotisen olemassaolon ajan. Tätä työtä on myös meidän jatkettava ja oltava valmiita jatkuvaan
kriittiseen oman työmme ja omien työtapojemme tarkasteluun sekä tarpeellisiksi havaittaviin uudistuksiin. Tässä hengessä on viime marraskuussa käynnistetty Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyn tarkistustyö. Näin siitäkin huolimatta, että Suomen eduskunnan EU-asioiden kansallisessa valmistelussa toteuttama vuorovaikutus oman hallituksen kanssa on jo nyt kansanvallan
ja parlamentarismin kannalta unionin tehokkaimpia, ellei tehokkain.
Vi bör se kritiskt inte bara på fungerande samverkansmodeller utan också på
vilka nya parlamentariska förfaranden vi eventuellt har behov av inför det konstitutionella fördrag som är under beredning i regeringskonferensen.
Toimivien vuorovaikutusmallien rakentavan kriittisen tarkastelun ohella huomiota on kiinnitettävä myös hallitustenvälisen konferenssin valmisteltavana olevan perustuslaillisen sopimuksen myötä mahdollisesti tarpeellisiin uusiin parlamentaarisiin menettelytapoihin.
Eduskunnan lisärakennuksen rakentamispäätös tehtiin eduskunnassa
13.12.2000. Harjannostajaiset on vietetty viime marraskuussa ja jo muutaman
kuukauden kuluttua, kesäkuussa, uudessa talossa alkaa tiivis työskentely. Lisärakennus on todella tarpeen eduskunnan tilanahtauden takia. Sen avulla voimme myös palvella paremmin kansalaisia. Aika näyttää, miten nopeasti uusi rakennus sulautuu osaksi parlamenttikokonaisuutta.
Ärade Republikens President!
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar vill tacka Er för de ord Ni yttrade,
ber jag att få framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess högaktning.
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 2. päivänä 2005
presidentti Halonen – puhemies Lipponen

Riksmötets öppnande den 2 februari 2005
president Halonen – talman Lipponen

Arvoisa Puhemies!
Suomen Kansan Edustajat!
Ärade Talman!
Representanter för Finlands Folk!
Viime vuosi päättyi suureen suruun. Aasian hyökyaaltokatastroﬁ oli mittasuhteiltaan poikkeuksellisen laaja ja aiheutti valtavasti tuhoa. Sen korjaaminen vie
paljon aikaa ja vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Tsunami kosketti myös meitä
suomalaisia. Olemme yhdessä jakaneet kanssaihmistemme surun. Eduskunta piti eilen hiljaisen hetken onnettomuuden muistoksi. Suru vie vielä aikansa, mutta nyt on myös rakennettava tulevaisuutta tuhosta kärsineille ihmisille. Yhtä lailla on tärkeä oppia tapahtuneesta. Mitä voimme tehdä ihmisten varoittamiseksi
ja suojaamiseksi sekä miten tehostamme avustamista erilaisissa katastrofeissa ja
muissa hätätilanteissa. Turvallisuus on yhteinen asia.
Eduskunta hyväksyi joulun alla vilkkaan keskustelun jälkeen, mutta pääosin
muuttamattomana, valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Olen tästä tyytyväinen. Selonteko valmisteltiin presidentin ja valtioneuvoston yhteistyönä. Laaja yksituumaisuus on hyvä asia keskeisissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.
Uuden perustuslain toimivuudesta käydyssä julkisessa keskustelussa on ehkä eniten kiinnitetty huomiota perustuslain ulkopolitiikan johtamista koskeviin
säännöksiin. On tärkeää, että perustuslain säännökset ovat riittävän selkeitä. Poliittisen järjestelmän kehittymiselle on kuitenkin jätettävä tilaa. Niin nykyisen
kuin edellistenkin pääministerien aikana presidentin ja valtioneuvoston välinen
yhteistyö on sujunut hyvin.
Politiikka, myös ulkopolitiikka, on erilaisten näkemysten ja mielipiteiden yhteensovittamista. Poliittiset kriisit on pyrittävä välttämään ja ratkaisemaan muilla kuin oikeudellisilla keinoilla. Poliittinen keskustelu on tärkeä osa demokratiaa. Lyhyen aikavälin poliittisen hyödyn tavoittelu hakemalla väkisin erimielisyyttä yksimielisistä kannanotoista koituu harvoin isänmaan eduksi.
Före jul antog riksdagen statsrådet säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Till största delen förblev redogörelsen oförändrad, trots att debatten om den
var livlig. Jag är tillfreds med detta. Redogörelsen bereddes i samarbete mellan presidenten och statsrådet. Ett brett samförstånd i centrala säkerhetspolitiska frågor är en god sak.
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I den offentliga debatten om hur den nya grundlagen fungerar har man kanske mest av allt uppmärksammat bestämmelserna om på vilket sätt utrikespolitiken leds. Det är viktigt att grundlagsbestämmelserna är tillräckligt tydliga, men
utrymme bör lämnas för utvecklingen inom det politiska systemet. Under såväl
den nuvarande som de föregående statsministrarnas tid har samarbetet mellan
presidenten och statsrådet löpt väl.
Politik, också utrikespolitik, innebär sammanjämkning av olika uppfattningar
och åsikter. Det gäller att försöka undvika politiska kriser och att lösa dem med
andra än juridiska medel. Den politiska diskussionen utgör en viktig del av demokratin. Kortsiktig strävan efter politisk nytta genom att med våld försöka läsa in meningsmotsättningar i enhälliga ställningstaganden gagnar sällan fosterlandet.
Suomi on ollut kymmenen vuotta Euroopan unionin jäsen. Hallitus antoi tammikuussa 1992 eduskunnalle selonteon EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomelle. Selonteossa todettiin, että jäsenyys vaikuttaisi ”Suomen oikeusjärjestykseen
ja poliittiseen päätöksentekoon laajemmin kuin mikään aikaisempi kansainvälinen ratkaisu”. Jäsenyys Euroopan unionissa nähtiin johdonmukaisena jatkona sille läntiselle yhdentymiskehitykselle, johon Suomi oli osallistunut vuoden
1961 EFTA-sopimuksesta lähtien.
Taloudessa suurimpien haasteiden arvioitiin kohdistuvan maatalouteen ja koko elintarvikeketjuun. Suomestahan tulisi osa yhdentynyttä eurooppalaista talousaluetta, jossa harjoitetaan yhteisen maatalouspolitiikan lisäksi yhteistä tullija kauppapolitiikkaa. Jäsenyyden nähtiin parantavan suomalaisten yritysten ja
niiden tuotteiden markkinoillepääsyä koko EU-alueella ja näin parantavan koko
suomalaisen kansantalouden asemaa. Lisäksi rahaliiton kolmas vaihe nähtiin tulevaksi, eikä Suomen osallistumista rahaliittoon problematisoitu valtioneuvoston selonteossa tammikuussa 1992.
Ulkopolitiikan osalta korostettiin yhdentymisen perusajatusta: Jäsenyys rajoittaisi kyllä kansallista toimintavapautta, mutta vastaavasti kansalliset pyrkimykset saisivat vahvemman kanavan ja Suomen merkitys muille jäsenmaille
kasvaisi. Vastuu puolustuksesta säilyisi edelleen Suomella.
Nyt kymmenen vuoden jäsenyyden jälkeen voimme todeta, että jäsenyyskeskustelun aikana esitetyt suurimmat toiveet tai pahimmat pelot eivät ole toteutuneet. Jäsenyyden saldo on Suomelle selkeän positiivinen. Maailma on muuttunut paljon enemmän kuin uskoimme, ja tässä muuttuneessa maailmassa Euroopan unionin jäsenyys on hyvä asia. Suomi on sopeutunut kohtuullisen hyvin
EU:n maatalouteen. Haasteena on, miten suomalainen maatalous osana eurooppalaista maataloutta sopeutuu globalisaatioon.
Suomen turvallisuuspoliittinen asema on vahvistunut jäsenyyden myötä. Jäsenyys unionissa on tärkeä osa maamme turvallisuuspoliittista ratkaisua. Unionin merkitys tulee tässä suhteessa kasvamaan uuden perustuslaillisen sopimuksen ja unionin kriisinhallintakyvyn kehityksen myötä. Osallistumme jatkossakin kokonaisvaltaisesti unionin toimintaan kaikilla aloilla.
Yhteinen raha ja sisämarkkinoiden kehittyminen ovat vakauttaneet Suomen
taloutta ja lisänneet omalta osaltaan suomalaisten hyvinvointia tässä nopeasti
globalisoituvassa maailmassa. Suomi on itse noudattanut ja puolustanut kasvu- 551 -
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ja vakaussopimusta. Olemme aktiivisesti tukeneet taloudellisen kasvun ja vakauden vahvistamista EU:ssa sekä Lissabonin strategian täytäntöönpanoa. Työllisyyden ja kilpailukyvyn on oltava EU:n vahvuuksia.
Arvoisa puhemies! Nyt alkavilla valtiopäivillä eduskunta saa hyväksyttäväksi Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen. Sopimus tehostaa ja selkeyttää unionin toimintaa, ja toivon sopimuksen ratiﬁointia niin Suomessa kuin kaikissa muissakin jäsenmaissa.
Jäsenyys Euroopan unionissa on ollut eurooppalaisille haluttu asia. Yhdentymistä on sanottu hyvällä syyllä myös rauhanprosessiksi, jonka esimerkin toivoisi leviävän muuallekin maailmaan. Suomi on korostanut, että EU:n jäsenyyden
on oltava mahdollinen kaikille jäsenyysehdot täyttäville eurooppalaisille maille.
Globalisaatio on edelleenkin keskeinen haaste niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio sai raporttinsa valmiiksi viime vuoden helmikuussa. Komission työn tuloksia on käsitelty viime vuonna usealla kansainvälisellä foorumilla. Olen erityisen iloinen
siitä, että YK:n yleiskokous hyväksyi marraskuussa yksimielisesti päätöslauselman, jossa komission suositukset otetaan osaksi YK:n Vuosituhatjulistuksen toimeenpanoa.
Suomi tarvitsee tulevaisuuttaan varten kansallisen globalisaatiostrategian.
Hallituksen asettama selvitystyöryhmä sai syksyn aikana työnsä valmiiksi. Selvitystyö ja laaja keskustelu antavat pohjan konkreettisten päätösten tekemiselle.
Emme toki ole tähänkään asti olleet toimettomia, vaan edenneet eurooppalaisen
mittapuun mukaan hyvin. Suomi on menestynyt useissa eri alojen kansainvälisissä vertailuissa mallikelpoisesti.
Hyvinvointimme ja kilpailukykymme edellyttävät jatkuvaa uudistumista ja
vahvuuksien ylläpitämistä. Meillä on erittäin hyvät valmiudet olla jatkossakin
globalisaation menestyjä. Globalisaatio ei merkitse pelkästään ongelmia, vaan
myös uusia mahdollisuuksia, ja niihin on tartuttava ennakkoluulottomasti.
Kysymys on päätöksistä ja toimenpiteistä yhteiskuntaelämän eri aloilla. Päätöksenteossa on tarpeen edetä määrätietoisesti ja demokraattisesti. Suomalaisen
yhteiskunnan vahvuus on kyky tehdä yhdessä päätöksiä ja myös toteuttaa ne.
Viime syksyn ja alkutalven aikana neuvoteltu tulopoliittinen kokonaisratkaisu
on esimerkki työmarkkinaosapuolten ja julkisen vallan yhteistoiminnasta.
Moderni demokraattinen valtio voi tehdä paljon hyvinvoinnin edistämiseksi. Mikä on ollut valtiovallan rooli ja mitä sen pitäisi olla, on mielenkiintoinen
kysymys. Kuitenkin monet muutkin päättäjät vaikuttavat tulokseen. Pääjohtaja
Jorma Ollila esitti viime viikolla huolensa suomalaisten yritysten myymisestä
ulkomaille. Se on tervetullut lausunto yritysmaailmasta. Olisi hyvä tutkia ja julkisestikin pohtia, mitä suomalaiselle pääomalle on viime vuosina tapahtunut.
En modern demokratisk stat kan göra mycket för att främja välfärden. Det
är intressant att dryfta vilken roll statsmakten har haft och hurudan den rollen
borde vara. Samtidigt påverkas resultatet givetvis av många andra beslutsfattare. Chefdirektör Jorma Ollila uttryckte i förra veckan sin oro med anledning av
att ﬁnska företag säljs till utlandet. Detta var ett välkommet uttalande från företagsvärldens håll. Det vore bra att undersöka, och också offentligt begrunda, vad
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som har hänt med det ﬁnska kapitalet under de senaste åren.
Globalisaatio merkitsee suomalaisten yritysten kasvaneita mahdollisuuksia
sekä viedä tuotteitaan muihin maihin että tuottaa niitä kaukana oman kotimaansa rajojen ulkopuolella. Tämä kehitys on lisännyt suomalaisella pääomalla tehtyjä investointeja ulkomaille.
Suomikin tarvitsee uusia investointeja – niin kotimaisia kuin ulkomaisia. Toivon, että ulkomaiset sijoitukset maahamme merkitsisivät myös uusia työpaikkoja, innovaatioita ja uusia yhteistyöverkostoja.
Suomi ei kohtaa globalisaatiota yksin. Samojen asioiden parissa työskentelevät myös useimmat eurooppalaiset valtiot. Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen olla maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin talous vuoteen 2010
mennessä. Tässä asiassa viittasin jo edellä EU:n Lissabonin strategian tärkeyteen.
Arvoisa puhemies! Yhteisten haasteiden ratkaiseminen ja yhteisten uhkien
torjuminen edellyttävät tehokasta monenkeskistä kansainvälistä yhteistoimintaa. Yhdistyneet kansakunnat on kansainvälisen kehityksen ja turvallisuuden
edistämisen kannalta ainutlaatuinen ja korvaamaton järjestö.
Maailma on muuttunut ratkaisevasti YK:n 60-vuotisen historian aikana.
YK:n perustamisen yhteydessä sovitut rakenteet ja toimintatavat eivät enää ole
kaikilta osiltaan tehokkaita. Suomi haluaa kehittää maailmanjärjestöä siten, että se on tehokas ja jäsenmaitaan hyvin edustava. Siksi YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpanoa pitää muuttaa niin, että se heijastaa paremmin nykypäivän
maailmaa. Kannatamme turvallisuusneuvoston laajentamista uusilla, pysyvillä
ja vaihtuvilla, jäsenillä. Yleiskokouksen sekä talous- ja sosiaalineuvoston työtavat tarvitsevat niin ikään tehostamista. Vuosittain hyväksyttävien päätöslauselmien sijaan pitäisi keskittyä päätöslauselmien toimeenpanoon. YK on merkityksellinen, kun sen päätökset johtavat todelliseen toimintaan ja muutokseen.
Olen edellä puhunut pitkäänkin Euroopan unionista ja Yhdistyneistä kansakunnista. Nämä instituutiot syntyivät toisen maailmansodan päätyttyä nimenomaisesti estämään uuden maailmanpalon syttyminen ja alueellisten konﬂiktien syntyminen. EU:n ja YK:n tehtävät ovat tänä päivänä moninaiset. Kylmän
sodan päättyminen mahdollisti unionin viime vuonna tapahtuneen laajentumisen entisen Itä-Euroopan alueelle. Tämän päivän maailmanpoliittinen tilanne on
käytettävä hyväksi myös YK:n uudistamiseksi. Niin paljon kuin kansainvälisiä
instituutioita arvostellaankin, on toisen maailmansodan päättymisen juhlavuotena syytä korostaa niiden työtä kansainvälisen rauhan ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Jokainen sukupolvi arvioi maansa historiaa uudelleen. Se on tärkeää erityisesti nuorten sukupolvien, mutta myös koko kansakunnan kannalta. Sota-aikoina ja kriisitilanteissa yhteiskunnan perustoiminnot ovat koetuksella ja muun
muassa ihmisten perusoikeudet vaarantuvat.
Suomessa sota-ajan tapahtumia tutkittiin myös tuomioistuimissa, osittain
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Menneisyyden tutkiminen ja selvittäminen
ovat kuitenkin olleet pääasiallisesti historiantutkijoiden työsarkaa. Perehtyminen kirjallisuuteen osoittaa, ettei historiassamme ole suuria valkoisia aukkoja.
Tutkimattomiakin alueita on ja aikaisemmille tutkimustuloksille on nyt pitem- 553 -
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pi aikaperspektiivi. Pidän tärkeänä, että valtioneuvosto on asettanut tutkimushankkeen selvittämään jatkosodan ihmisluovutuksia. Sota-aika kaikkine tapahtumineen on yhteistä historiaamme, joka meidän on tunnettava. Se on kunnianosoitus sen ansainneille ja huomionosoitus kärsineille.
Ärade talman, ärade riksdagsledamöter!
Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat!
Jag önskar er framgång och visdom i ert krävande arbete och förklarar 2005
års riksmöte öppnat.
Toivotan teille menestystä ja viisautta vaativassa työssänne ja julistan vuoden
2005 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paavo Lipponen
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Käsittelitte puheessanne globalisaatiota ja eduskunnan asemaa Euroopan unionin politiikassa. Globalisaatio näkyi jo menneen vuoden aikana valtiopäivätyön
yhä vahvistuvana kansainvälistymisenä. Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, ihmisoikeusselonteko ja pääministerin ilmoitus EU:n perustuslakisopimuksesta olivat keskeisiä esimerkkejä kansallisen ja kansainvälisen politiikan
yhteen kietoutumisesta.
Finlands grundlag främjar demokratin genom att den tillförsäkrar riksdagen
en nyckelställning i att dra upp riktlinjerna för vår EU-politik. En djupare integration betyder ökat ansvar för riksdagen för allt viktigare EU-politiska projekt.
Riksdagen har utövat sitt breda inﬂytande med stort ansvar. Därmed har den nya
grundlagen visat att den fungerar också när det gäller behandlingen av unionsärenden.
Suomen perustuslaki edistää demokratiaa asettamalla eduskunnan keskeiseen asemaan EU-politiikan määrittelyssä. Syvenevä integraatio merkitsee
eduskunnalle kasvavaa vastuuta yhä merkitsevämmistä EU-poliittisista hankkeista. Eduskunta on käyttänyt laajaa vaikutusvaltaansa vastuuntuntoisesti. Uusi perustuslaki on siten osoittanut toimivuutensa myös unioniasioiden käsittelyn osalta.
Nyt Euroopan unionille on laadittu uusi sopimus perustuslaista. Sopimuksen on määrä tulla voimaan Suomen puheenjohtajakaudella, 1.11.2006. Se pyrkii edistämään demokratiaa luomalla jäsenmaiden parlamenteille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan EU-tason lainsäädäntöprosessiin. Tähän mennessä
jäsenmaiden parlamenttien vaikutusvalta EU-asioissa on riippunut siitä, miten
kukin jäsenmaa on itse määritellyt perustuslaissaan oman parlamenttinsa aseman suhteessa hallitukseen.
Perustuslakisopimuksen mukaan parlamentit valvoisivat itse uuden ennakkovaroitusjärjestelmän ja jälkikäteisvalvonnan avulla toissijaisuusperiaatteen toteuttamista. Tämä lisäisi parlamenttien vaikutusvaltaa niissä jäsenmaissa, joissa parlamenttien vaikutusvalta unioniasioissa on verrattain heikkoa. Perustuslakisopimukseen sisältyvä kansallisten parlamenttien veto-oikeus EU:n päätök- 554 -
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sentekosääntöjen yksinkertaistettujen muutosten osalta takaa sen, että viimekätinen päätösvalta unionin ja jäsenvaltioiden toimivallanjaosta säilyy kansallisilla parlamenteilla.
Jämfört med parlamenten i de övriga unionsländerna har Finlands riksdag en
exceptionellt stark ställning. Utöver den nu föreslagna kontrollen av subsidiaritetsprincipen har riksdagen allt sedan vi gick med i unionen haft möjlighet att
påverka också innehållet i EU:s rättsakter. Därför är det inte sannolikt att de nya
mekanismerna för med sig några fundamentala förändringar i behandlingen av
unionsärenden i riksdagen. Men vi har ändå all anledning att se fördomsfritt på
de möjligheter som de nya mekanismerna erbjuder. För att systemet med tidig
varning ska kunna omsättas i praktiken krävs det samarbete också med parlamenten i de övriga medlemsstaterna.
Suomen eduskunnan asema on unionimaiden parlamenteista poikkeuksellisen vahva. Toissijaisuusperiaatteen nyt ehdotetun valvomisen lisäksi eduskunta
on jo EU-jäsenyytemme alusta alkaen pystynyt vaikuttamaan myös EU-säädösten sisältöön. Siksi ei ole odotettavissa, että uudet järjestelmät aiheuttaisivat perustavanlaatuisia muutoksia unioniasioiden käsittelyyn eduskunnassa. Uusien
järjestelyjen tarjoamia mahdollisuuksia tulee silti pohtia ennakkoluulottomasti.
Ennakkovaroitusjärjestelmän käytännön sovellutus vaatii myös yhteistyötä muiden EU-maiden parlamenttien kanssa.
Puhemiesneuvoston asettama toimikunta on tarkastellut unionin perustuslakisopimuksen vaikutuksia eduskunnan toimintatapoihin ja viimeistelee parhaillaan mietintöään. Toimikunnan työ on osoittanut Suomen perustuslain toimivuuden ja demokratian toteutumisen yhä syvenevän integraation oloissa.
Ärade Republikens President!
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar vill tacka Er för de ord Ni yttrade,
ber jag att få framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess högaktning.
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä lausumistanne sanoista, pyydän
saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Juuri uudelleen valittu presidentti Tarja Halonen avaamassa vuoden 2006 valtiopäiviä
puhemies Paavo Lipposen kanssa.
Nyligen omvalda presidenten Tarja Halonen öppnar 2006 riksmöte tillsammans med
talman Paavo Lipponen.
Kuva / Foto: Vesa Lindqvist/Eduskunta
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Valtiopäivien avajaiset helmikuun 3. päivänä 2006
presidentti Halonen – puhemies Lipponen

Riksmötets öppnande den 3 februari 2006
president Halonen – talman Lipponen

Arvoisa puhemies!
Hyvät Suomen kansan edustajat!
Ärade herr talman!
Bästa representanter för Finlands folk!
Uusi perustuslakimme on nyt ollut voimassa kuusi vuotta. Mielestäni se on toiminut varsin hyvin. Perustuslakiuudistuksen tärkeitä tavoitteita oli perusoikeuksien vahvistaminen. Ottamalla taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudetkin kokonaisuudessaan suoraan perustuslakiin haluttiin korostaa viranomaisten velvoitetta ottaa perusoikeudet huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan.
Ihmiset ovat hyvinkin tietoisia näistä oikeuksistaan, mutta eivät katso niiden
aina toteutuvan käytännössä. Tyytymättömyys koskee sekä eri väestöryhmien
välistä että alueellista tasa-arvoa. Taloudellinen kehitys vaihtelee maamme eri
osissa. Tällä on valtionapujärjestelmästä huolimatta suuri vaikutus kuntiin, jotka toimivat peruspalveluista vastaavina ja suurimmalta osalta myös niitä tuottavina yksikköinä. Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on siis erittäin tärkeä. Oikeudenmukaisesta alueellisesta kehityksestä on pidettävä huolta
ja taattava ihmisille yhdenvertainen perusoikeuksien toteutuminen asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toivon, että saman kiinnostuksen kohteeksi nousevat
myös eri sosiaaliryhmien väliset hyvinvointierot.
Ylimpien valtioelinten – eduskunnan, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston - suhteen perustuslakimme kantava teema on yhteistyö. Eduskunnalla on
kansanedustuslaitoksena ja lainsäätäjänä tässä yhteistyössä aivan erityinen asema. Tasavallan presidentti saa niin ikään valtuutuksensa suoraan kansalta. Näillä kahdella kansan suoraan valitsemalla instituutiolla on myös keskinäinen suhteensa, vaikka sen laatu poikkeaakin eduskunnan ja valtioneuvoston suorasta
riippuvuussuhteesta eli parlamentarismista.
Eduskunta ja presidentti tapaavat toisiaan virallisesti hyvin harvoin, mutta
he tosiasiallisesti vaikuttavat tämän tästä samoihin asioihin. Modernissa kansanvaltaisessa järjestelmässä arvovaikuttamisen verkostot ovat vielä paljon monisäikeisemmät. Eduskuntaryhmien, valiokuntien ja vapaamuotoisempien ryhmien vierailut ovat antaneet minulle erinomaisen mahdollisuuden keskustella
kansanedustajien kanssa. Nämä ovat olleet mieluisia ja tervetulleita tapaamisia,
ja ne ovat tapahtuneet avoimesti ja parlamentarismin pelisääntöjä kunnioittaen.
Perustuslain tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle asettama kahdensuuntainen yhteistoiminta- ja yhteistyövelvoite ulkopolitiikan johtamisessa on
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toiminut hyvin. Se on alleviivannut pitkäjänteisen ja laajaan yksimielisyyteen
rakentuvan ulkopolitiikan merkitystä. Kansainvälisyys on lisääntynyt laajasti
yhteiskunnassamme, mutta Suomella pitää olla selkeä ulkopoliittinen linja. Kun
se on luotu yhteisymmärryksessä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä ja eduskunnan tuella, on siitä hyvä pitää myös kiinni.
Den förpliktelse till ömsesidig samverkan och till samarbete i fråga om ledningen av utrikespolitiken som grundlagen ålägger republikens president och
statsrådet har fungerat bra. Genom den har betydelsen av en långsiktig utrikespolitik som bygger på ett brett samförstånd framhävts. Internationaliseringen har
ökat på alla områden i vårt samhälle, men Finland måste ha en tydlig utrikespolitisk linje. Eftersom den skapats genom samförstånd mellan republikens president och statsrådet och med riksdagens stöd är det också skäl att hålla fast vid
den.
Näiden valtiopäivien avajaiset merkitsevät yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
ja siis myös eduskunnan juhlavuoden alkua. Kesäkuun 1. päivänä tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun säädyt hyväksyivät uuden valtiopäiväjärjestyksen
ja vaalilain. Säätyvaltiopäivien aikaan äänioikeus oli vain suppean väestönosan
– harvojen miesten – etuoikeus. Uudistuksen myötä äänioikeutettujen lukumäärä kymmenkertaistui. Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja tulivat vaalikelpoisiksi valtiollisissa vaaleissa ensimmäisinä Euroopassa ja ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Nelisäätyisen valtiopäivälaitoksen korvaaminen yksikamarisella eduskunnalla merkitsi siirtymistä harvainvallasta suoraan Euroopan kansainvaltaisimpaan järjestelmään.
Tänä merkkivuotena uskaltanee myös pohtia, tarvitseeko poliittinen järjestelmämme uudistamista. Kansalaisten äänestysaktiivisuus on ollut hieman laskusuunnassa ja on heikompi kuin yleensä pohjoismaissa. Huomiota kiinnittää
erityisesti nuorten ja vähäosaisempien kansalaisten äänestysaktiivisuuden pienuus. Meidän on pyrittävä lisäämään ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin
asioihin ja yhteisten asioiden hoitoon. Edustuksellinen demokratia eurooppalaisella, valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla tarvitsee sekä aktiivisia äänestäjiä että niitä, jotka haluavat antaa aikansa ja osaamisensa yhteisten asioittemme hoitamiseen.
Ulkopolitiikkamme ja kansainvälinen toimintamme on ollut johdonmukaista.
Tästä ovat osoituksena erinomaiset suhteet naapureihimme ja laajemminkin Itämeren alueen maiden kanssa. Suomea pidetään hyvänä ja luotettavana kumppanina sekä lähellä että kaukana. Pienelle maalle tämä vakaus on sekä hyvinvointimme että turvallisuutemme kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Turvallisuuspolitiikkamme perustana on viimeisen kymmenen vuoden ajan
ollut selontekomenettely. Sen tarkoituksena on ollut lisätä keskustelun avoimuutta ja päätöksenteon pitkäjänteisyyttä. Selonteot on valmisteltu tasavallan
presidentin ja valtioneuvoston yhteistyössä. Vuoden 2004 selonteon valmistelussa myös eduskunnan myötävaikutus oli merkittävä. Eduskunnan vastaus valtioneuvostolle antaa parlamentaarisen selkänojan ja ohjenuoran ulkopolitiikan
johtamiseen. Eduskunta itse on esittänyt, että seuraava selonteko annettaisiin
vuonna 2008.
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Redogörelseförfarandet har under de senaste tio åren utgjort grunden för vår
säkerhetspolitik. Syftet med detta förfarande har varit att skapa större öppenhet i debatten och långsiktighet i fråga om beslutsfattandet. Redogörelserna har
utarbetats som ett samarbete mellan republikens president och statsrådet. Vid
beredningen av 2004 års redogörelse gjorde också riksdagen en betydande insats. Riksdagens svar till statsrådet utgör ett parlamentariskt stöd och rättesnöre
för ledningen av utrikespolitiken. Riksdagen har själv föreslagit att följande redogörelse skall överlämnas år 2008.
Maailma tietysti muuttuu koko ajan, mutta tietty pitkäjänteisyys ja laajapohjaisuus vahvistaa kansainvälistä uskottavuuttamme. Lisäksi on hyvä muistaa,
että erityisesti puolustusvoimien kehittäminen on sekä koulutuksen että varustuksen hankintojen osalta joka tapauksessa varsin pitkäjänteistä työtä. Tilannekohtainen reagointi saattaa vaatia hyvinkin nopeaa toimintaa, ja sen pohjalta
voidaan joutua miettimään rakenteellisiakin asioita.
Eduskunta käsittelee nyt alkavilla valtiopäivillä valtioneuvoston selontekoa
Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta. Valtioneuvosto informoi minua
etukäteen selonteon sisällöstä, ja olen omalta osaltani tukenut selonteossa esitettyjä linjauksia.
Perustuslakisopimus olisi selkeä parannus unionin nykyisiin perussopimuksiin verrattuna. Sen voimaan saattaminen olisi sekä unionin että Suomen etujen
mukaista. Perustuslakisopimuksen käsittely tulee olemaan vahvasti esillä omalla puheenjohtajuuskaudellamme. Kuten pääministeri Vanhanen on todennutkin,
Suomi tulee tekemään parhaansa yhteisymmärryksen löytämiseksi EU:ssa ja on
läheisessä yhteistyössä jo nykyisen puheenjohtajamaan Itävallan kanssa.
Under det riksmöte som nu inleds kommer riksdagen att behandla statsrådets
redogörelse om Europeiska unionens konstitutionella fördrag. Statsrådet informerade mig på förhand om innehållet i redogörelsen, och jag har för min del givit de framlagda riktlinjerna mitt stöd.
Det konstitutionella fördaget innebär en klar förbättring jämfört med unionens nuvarande grundfördrag. Det är förenligt med både unionens och Finlands intressen att fördraget träder i kraft. Behandlingen av det konstitutionella
fördraget kommer att ha en framträdande roll under vårt eget ordförandeskap.
Såsom statsminister Vanhanen tidigare konstaterat kommer Finland att göra sitt
bästa för att utverka ett samförstånd om fördraget inom EU, och vi har redan nu
ett nära samarbete med det nuvarande ordförandelandet Österrike.
Arvoisa puhemies!
Hyvät kansanedustajat!
Olemme nyt kokoontuneet avaamaan kuluvan vaalikauden viimeisiä varsinaisia valtiopäiviä. Ensi vuoden vaalit tulevat varmasti vaikuttamaan eduskunnan nyt alkavaan työskentelyyn. Suurin osa kansanedustajista pyrkinee uusimaan valtakirjansa, ja uusia kilpailevia ehdokkaita ilmaantuu varmasti runsaasti. Eduskunnan ja kansanedustajien työskentelyyn kohdistuu nyt alkavilla valtiopäivillä tavallistakin enemmän huomiota. Toivon, että se kannustaa teitä kansakunnan hyvinvoinnin rakennustyössä.
Ärade herr talman!
Bästa representanter för Finlands folk!
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Arvoisa puhemies!
Hyvät Suomen kansan edustajat!
Jag vill lyckönska riksdagens presidium med anledning av det förtroende ni
visats och tackar er alla för ett gott samarbete och önskar er framgång och visdom i ert krävande arbete.
Härmed förklarar jag 2006 års riksmöte öppnat.
Pyydän saada onnitella puhemiehistöä saamanne tuen johdosta, kiittää hyvästä yhteistyöstä sekä toivottaa teille menestystä ja viisautta vaativassa työssänne.
Julistan vuoden 2006 valtiopäivät avatuiksi.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puolesta puhemies Paavo Lipponen
lausuen:
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Ärade Republikens President!
Eduskunnan puolesta esitän Teille parhaimmat onnittelut uudelleenvalintanne
johdosta. Eduskunta on omalta puoleltaan valmis jatkamaan tuloksellista yhteistyötä Teidän kanssanne.
Jag och hela riksdagen vill på det hjärtligaste gratulera Er till att Ni blivit omvald till president. Riksdagen är redo att fortsätta det framgångsrika samarbete
vi tillsammans bedrivit.
Nyt avatut valtiopäivät ovat monella tavalla merkittävät. Eduskunta viettää
perustamisensa 100-vuotisjuhlavuotta. Tämän vuoden jälkipuoliskolla Suomi
toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana, mikä heijastuu monella
tavalla eduskuntatyöhön. Ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja on vielä käsiteltävä monia suuria kysymyksiä, joista tärkeimmät liittyvät työllisyyteen ja julkisten palvelujen kehittämiseen.
Pääministeri antaa ensi viikolla eduskunnalle ilmoituksen keskeisistä näille
valtiopäiville tuotavista hankkeista. Eduskunta toivoo, että hallituksen esitysten
käsittelyyn varataan riittävästi aikaa, etenkin kun syyskaudella unioniasiat teettävät ylimääräistä työtä.
Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus korostaa unioniasioiden merkitystä. Eduskunta joutuu ottamaan kantaa uuteen perussopimukseen, niin sanottuun perustuslailliseen sopimukseen, ja sen mahdolliseen ratiﬁointiin. Uusi
sopimus antaisi kansallisille parlamenteille nykyistä enemmän muodollisia vaikutusmahdollisuuksia unionin päätöksentekoon. Tätä varten EU-maiden kansalliset parlamentit ovat tiivistämässä keskinäistä yhteistyötään. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa järjestämme toukokuussa konferenssin, jossa keskustellaan unionin tulevaisuudesta. Merkittäväksi muodostuu myös Helsingissä toukokuussa järjestettävä Euroopan ja Aasian maiden parlamentaarikkokokous Asep.
Det måste påpekas att riksdagen redan har goda möjligheter att delta i behandlingen av EU-ärenden och att i det parlamentariska systemet genom regeringen påverka besluten i unionens råd. Det är ett viktigare sätt att kanalisera
medinﬂytandet än systemet med tidig varning och efterhandskontroll, som det
nya fördraget skulle föra med sig.
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Riksdagen stöder regeringens strävan att driva på unionsfrågor under Finlands ordförandeskap och få till stånd beslut i sådant som medborgarna prioriterar.
On korostettava, että eduskunnalla on jo nyt hyvät edellytykset osallistua EUasioiden käsittelyyn ja vaikuttaa parlamentaarisessa järjestelmässä hallituksen
välityksellä unionin neuvostossa tehtäviin päätöksiin. Tämä on tärkeämpi vaikutuskanava kuin uuden perussopimuksen mukanaan tuoma varhaisvaroitus- ja
jälkikäteiskontrolli.
Eduskunta tukee hallituksen pyrkimystä viedä EU:n puheenjohtajakaudellamme eteenpäin unionin asioita ja saada aikaan päätöksiä kansalaisten tärkeiksi kokemissa asioissa.
Kriisinhallintalain yhteydessä on tullut esille kysymys korkeimpien valtioelinten päätösvaltasuhteiden täsmentämisestä. Eduskunnan puolesta haluan vakuuttaa, että asian käsittely suoritetaan pitäen periaatteena korkeimpien valtioelinten keskinäistä kunnioitusta perustuslain hengen mukaisesti. Yhteistoiminta- ja yhteistyövelvoite on toiminut ulkopoliittisessa päätöksenteossa hyvin, niin
kuin Te, Arvoisa Tasavallan Presidentti, puheessanne totesitte.
Eduskunnan mukanaolo jo ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten valmisteluvaiheessa on osoittautunut hyödylliseksi sopeuduttaessa kansainvälisen ympäristön muutoksiin. Eduskuntaan nojaava parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä EU-asioissa on jo vakiintunut.
Suomi on viime vuosina saanut runsaasti huomiota kilpailukykyisenä maana,
josta haetaan esimerkkiä monessa asiassa, kuten koululaitoksen kehittämisessä,
innovaatioiden edistämisessä ja kestävässä kehityksessä.
Eduskunnan 100-vuotisjuhla nostaa esiin suurimman ylpeyden aiheemme,
suomalaisen demokratian. Eduskunta yhtyy Teidän sanoihinne kansanvaltaisen
järjestelmämme merkityksestä niin kuin myös demokratian kehittämisen tarpeesta.
Ärade Republikens President!
Samtidigt som jag på riksdagens vägnar vill tacka Er för de ord Ni yttrade,
ber jag att få framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess högaktning.
Arvoisa Tasavallan Presidentti!
Samalla kun eduskunnan puolesta kiitän Teitä lausumistanne sanoista, pyydän saada esittää Teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.
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Valtiopäivien avajaispuheet kokoaa valtiopäivien avajaisissa

pidetyt puheet vuosilta 1907–2006. Presidentin ja puhemiehen puheissa
ovat olleet esillä kulloisetkin lainsäädäntöasiat, sekä sisäpolitiikan ja
ulkopolitiikan keskeiset kysymykset.
Puhemies Kallio totesi vuoden 1931 avajaispuheessaan: »Valtiosääntömme
rakenne ja henki edellyttää läheistä ja luottavaa vuorovaikutusta maan
hallituksen ja eduskunnan kesken ja sentähden ei valtiopäiväin avajaiset
ole vain pelkkä tapa, vaan se on juhlallinen tilaisuus, jossa hallitusvalta
ja lainsäädäntövalta käyvät vuorovaikutukseen eduskunnan työkauden
alkaessa.»
Öppningsanföranden vid riksmötena innehåller alla öppnings-

anföranden i lantdagen respektive riksdagen 1907–2006. Presidenten
och talmannen har i sina anföranden tagit upp aktuella lagstiftningsärenden och centrala inrikes- och utrikespolitiska frågeställningar.
Talman Kallio framhöll i sitt öppningsanförande 1931: »Vår statsförfattnings
byggnad och anda förutsätta nära och förtroendefull växelverkan mellan landets
regering och riksdagen och riksdagens öppnande är därför ej blott en sedvänja,
utan det är ett högtidligt tillfälle, vid vilket regeringsmakten och den lagstiftande
makten träda i växelverkan vid början av riksdagens arbetssession.»
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