49. Torstaina 27 p. helmikuuta
k:lo 7 i. p.

Päiväiädestys.
Siv.
Ilmoituksia:

Va~pautusta eduskuntatyöstä sa:a ed. Ren1lola
yksityisten a;siain vuoksi täJ:mäm illan istunnosta
se'kä 00.. Rosenqvi•st y:ksityisten: asiain v1.1101ksi
ihnomispäi'Vän istunnosta.

Ainoa käsittely:

· 1) Kulkulaitosrahasto vuodeksi 19119
8150
Asia kii1r ji at: . Valtiovarain.V!aliokunnan m~et:.i:llltö n :o 22; hallituksen esitys
n:o 39.
2) Varojen. hankkiminen vuodeksi 1919
nii!hin tarpeisiin, joihin vakinaiset va~ltion
tulot eivät riitä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Asiaki/1'\j at: ValtiovarailliVIII!liokunnan mietirutö n :o 21 ; jhallli•tuksen esitys
n:o 40.

N~men:buudossa merkitään •poissaoleviksi edusta,Jat Alkio, Huttunen, Lruntto, Lolhi, Loulrko, Mär
kelä, Ottelin, Paasivuori, Paavolainen, Ra.po, •Saarelain.en, Sdhy!bergson·, Tolonen, Va:I11kk01ja, Wrede, Vuorimaa. ja Väisämlen.

Ilmoitusasiat:
Uusi edustaja.

P u (he m i e s : Eduskunn•alle ilmoitetaan että
Viipulrin läänin läntisen vaalipiirin keSkuslautakuruta on,. senj'Oihldosta ·että: edustaja,sija sanomalE!hdentoimittaja• Pa·avo Leppäsen jä;lkeen on tullut avoimeksi, tämäin: 'kuun 14 !päivänä antanui
vrultalkirjan merikapteeni, maanviljelijä M a t t i
M a n n o .se 11•l e , asuva, Koi'Viston vitäjäissä, olemaan !hänen sijruansa eduskunna.n, jäsenenä. VaitaJkirjan on oikeusneuvos F. 0. Lilius tll!nka:Stanut
ja JJ.yväksynyt ja on siis ed. Mannonen oik,eutettu
oiltannaan sijan ja. •puihevalla,n eduskunmas·sa..

Kysymys kuninkaanvaalia koskevan päätöksen
peruuttamisesta.

P u 1h e m i e s: ·Edus'kun:nan 'kamsliaan on ed.
Raihl jättä;ruyt häm.•en ynnä 15 muun edustajan
allekirjoittaman ·eduskunnalle os•oitetun kirjelmän, jossa lli,e nojautuen valtiopäivätiä!rjestyksen
30 § :ään ehdottavat että eduskunta päättäisi selittää lQ!}m;kuun 9 päi'Väinä 1918 toimittamansa
:kuninkaan ja: kuninga:ssu~un va:alin ramennoo'ksi.
Tälmän ~ o•hdosta katson asi111ksen~ la'tlsua seura.ruvaa:
Kirjelmän aHeki!rjoittajat viittall!v:at valtiopäiväjärjestyksen 30 § :ääJn, joka llllin'J)aikika kuitenkin suo edU:Stajalle oikeuden tehdä määrätyssä trupauksesS'a ainoasta~n jokJO erluskuntae.sity;ksen tari anomusehd>otuk!Sen. Kun ~äitetty ikirjelm:ä
ei ole kumpaakaan n~istä, ei :kyseess,äiol.evaa vaJtiop.äiväjärje:Styksen pykälää mielestäni voida
tähä:n alotteeseen sovelluttaa, enkä siitä syystä
katso voivani esittää tätä kirjell'Jlää. käsiteltäväksi
siinä jäJvjesty.ksessä :kulin eduskunta-~esity.ksestä
tai anomuse'hdotuk.sesta. 'On, S'äädetty. Mutta kun
kirj.e1mässä tehty eihdatus kolbdis,tuu eduskunnan
aibisemmin vuoden 17 72 Hallitusmuodon 38 § :n
nojalla: telmmään ~äätökseen kuningas·su'Vun valitsemisesta., katson •olevani esteetön eduskunnalle
esittelemään puheenaolevan kirjelmän tällaista.
eduskunna.n 'käsiteltäivä!ksi kuuhivaa asiaa kO:Skevana.
Kirjelmä luetaan<:
Suomen Eduskun•nalle.
Ainll!kin eräissä sumnalll!isissa sanoma'lehdissä
ol.i viime v.uoden vaillltees:sa jrul:kaistu kirjelmä, jol~a. Suomen kuninkll!aksi lOikaikuun 9 p:nä 1918 va..107
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littu Hes~u prinssi Fredrik Karl epämää.räisin
sanoin ilmoitti om~sta puolesta,a•n vap8111ttavansa
edusknnn~ill suoritetUISta V1aalista.. Samalta prinssiltit oli muut.acrnia viikkoja .a.ikaisemmlin s8!a1punut
åivan toista laaiflua oleva 'kirjelmä, doka prinssin
nimenomaisesta toivomuksesta esitettiin eduskunna:l.Jle istunnossa· ma!l'raskuun 11 p:nä 19,18. Viimeiseen s~.ak'ka on turhaalll odotett~ että Eduskunna:lle esitettäisiin myöskin prinssin ja1kimmäinen kirjeltmäi, jos se on taQ>alh1mnut tosiasia. Kat~;ovatko asianomaiset, ettei prinssin jäl,kimmäinen
kivjelmäi Eduskun,twa liikuta. rva.i mistä sen esittäl't'Lii.ttä jättä.tninefi johttttt, on tun,tematonia..
Lo'lruknun 9 pärl:vti:tl:ä HH8 sruoritetusta kunink>aan ja ·lmninga,sattv.un vaalista ei oouskunta 'kuit·enkoon voi olla välinpit.amätön · ~nnelliku'in sanotun vaalin loprpuselvitys on ediUISku'11nass31 suoritettu. Kun tämä. on välttämätöntä vielä ncvllcyisessä; ]li'I1J$kunn'lt~sa, pyydämme V 3!ltiopäivii(iä.rjestyksen 30 § :n mulman 'kunnioittaen ehdottaa1,
.että Eduskunta ,pääJttäisi selittää ~loka
·kuun 9 rpäiväinä 1918 toim!ittamansa kurriJlJka,a.n ja ikuningassuvun va,alin reuenneeksi.
Helsingissä helmikuun 215 päivänä 1'911~.

Eetn Hwhl.
'E!ante-i Alkio.
A. 0. Vuorimaa.
Kalle Nuiilllela.
Albin M:a,nn'itt.
Antti

JuutHa,iJn~n,.

J. A.

He:i~kinen.

J. P. iKoWlro.

Bertta Pykälä.
J uiho Niuklkanen.
Vilmku Jouka!hainen.
Iv. Fr. Lanttlo.
KUJsti Arf'flman.
A u:!!'~t Raatikainen.
Sll.n.t.eri Haa1panen.
Mikko Luopa,jäirvi.

i'(eskustelu:

:md. Ra h 1: Aluksi pyydän minä sanoa sen, että
n:tinuille on pä:äasia se, että puhemies ~entään on
katsonut ·voivansa esittää täiiDltn kinjelmän edusknnnaHe ja. että se siten on tullut puheenala,iseksi. .Muotoasia minusta, siinä on syrjäseikka.
Min•ä 1pyydän ly1hyesti koskcl.eUa ·tätä 'flSiaa selostaaksimi <edusk.unnalle mihinkä pyrin tässä. lb
ikltkoon 9 pliivi:tntil, 1918 teki 'fi!. Antila erään, esityksen, jonka ~duskunnan 200 jä·senestä 64 hyväJksyi. Tämä esitys sisälsi 3 asiaa.. EnsiJksi, että ~duskunta valitsee Hessenin prinssin Fredrik
Koonlen · ,Suomen lm.ninkaaiksi, ja' toiseksi, ett,ä
eduskunta oikeuttaa prinssin rinta;perilliset hänen j·älkeensä astumaan Suomen 'lmninga,skunnan
v:a•l:ta:istuim~lle ja vielä kolmanneksi, että eduskunt.a v-altuuttaa· pU'h>OOniesneuvost><m jäsenet cyhtymään tästä .idhtuviin t.oimen,piteisiin. Sitten

marraskuun 11 pa1vana 1918 ilmoit~ttiin tämän
kuningastoimikun,nan puolesta. tulokset.
Edus-kunnadle esitettiin prinssin vastaus, joka sisälsi
kdhteliaita vrulitteluja siitä, ettei oltu saatu uutta
haUitusmu<>too lopullisesti säädetyksi. ja myöskin
arveluita siitä, että prinssin astuminen Suomen
valt-aistuimelle voisi ·vaikeuttaa Suomen ulkopoliittista a.st~m.la&. Ja nä~hilll syvhin, tälhän asiaintilaan nä!hden ~katsoi prinssi pitävänsä :lykiiltä lopuLlisen ratkaisun a~ntamisen jonkun a~kaa, ja: tämän vastauksen ~pyysi .p,rinssi saattamaan Suomen
eduskunnan tiet-oon, niinkuin sitten ta;pa!htui. Tähän loppuivat sitten souranaisesti oo'USkunnalle
annetut tiedDt asiasta. SanomalehdiSsä kyllä vuoden vaihteessa näkyi uutisia ja kirjoituksia siitä,
että prinssi olisi lopullisesti kieltäytynyt tästä
vaaJlista.
Se ~puolue, johonka minä 'ku'Uilun, on kyl1lä tavallaan ulkopuolel'la tämän aJtian siinä mielessä, ettei se otta.nut osta kuninkaanvaaliin. Kuiten!ka.a.n
emme rvoi olla aivtl\n vä:lin~pitämättömiä sille, että
asi1a tällä tavoi·n näyttää eduskun:taan1 .näJhiden jääneen avonaisreksi. LopputUtlos on saatava näkyviin. Mielestäni on ,myös uusien vaa;lien jälkoon
kokoo:n.tuva:lle eduskunnalle u'llilta :haUitusmuotoa
sä:ädettäe.ssä 'asema, paJ.Jon selvemrpi, kun lop:puselvitys kuninkaanvaalin suhteen on täl:lit ta.voin
nä}iyvissä. On kyllä kerrottu, että prinssin jälkimmäinen kirjelmä olisi julkaistu maan vira1lisessa
sanomalehdeSsä. Mutta mitään suoranaista ilmoitusta ei ikuninkaa,nva.alin lopputuloksesila ole
'kui~nkaan eduskunnalle t,eht.y, ~uten olisi ollut
luon!llotlista ja aivan jdhdonm.ukaista silloin kun
eduskunta muutamien viikikojen aonian .iäJlkoon
kokoontui ta•mmikuussa. Kaiken tämän epäselvyyden pois-tamiseksi, mi:kä tästä malhdollisesti
johtuu, olen tuHut siihen että teen tämmöisen ehdotuksen,
että eduskunta päättäisi selittä;ä lokak:Juun 9
päivänä 1918 toi:mittaimansa :muninkaan ja kulllingassuvun vaalin rau,ennee.ksi.
,Pääministeri Ingman: Niinkuin ed. Ha.hl
'huomautti, oli edellinen krr.}elmä osotettu eduskunnan puhemiehelle 1918 vuoden ylimääräisi1lä
valtio-päivillä ja :pyy<dettiin nimenomaan että se
saatettaisiin eduskunnan tietoon. ~älkimäinen
kirje on kirje Suomen lähett.i'läälle Berliniss.ä ja.
pyydet-ään, että hän saattaisi prinssrin nimessä sen
sisällön hallituk:sen Hetoon, jot.ta ,hallitus sa,attaisi
sen Suomen kansan tietoon. Hanitus Olli · arvellut saa.tt.avanså asian Suomen 'kansan tietoon
sillä että se Olli julkaistu virallisissa 'lehdissä ja
sittemmin on ollut ju1kaistuna kaikissa sanomalehdissä.

Kysymys

~vaalin

Ed. H a. a ta. ja : Käsiteltävänä oleva.n kirje).män ll.lleki.rjoittajat anovat, että ed:u~ku'ft.tä ~ttäisi relittä.ä viime l1>ka.kuussa toimitetun kuninvoolin ranen.:n.eek&i. He .pyytävät .että asiä
edtl8k>un!lass.& ki$it4lltäisiin M.iatttuen valtio-päivåriii'r.jestykaen 80 §:Mn. T~ <pykälässä puhutaan vain ~kuntaesityksistä tai anommehilo··
tukeista ja nii.d,M :kli!$itteilygtä. Kiltjelmä ei Jrui·
teitkMn ilmteieesti ole, kuten h~rra .pdhemi.es on
oikein !huoll'l1.auttanut, kmrum:aksikaan niistä bt.
.sottfL·n. Kirjelmän aHe.kirjåittajain on si-is töiytynyt joko erehtyä ki•rjelmänsä laatuun nijjh(len i.ai.
perustll!a 'P'YYntönsä asian k.älsittelemisestä vääT'iWiln l11.kipykf:iiläliJIIt. Kun .kirj-elmä ei ole edusfknn..ta:e.sitys eikä> anomusehdotlll•s, mutta sen alle·.
kirjoittajat ovat kuitenkin tahtoneet sen jompa.na.kum.pan&. niistä kas.itelt.ä"\'itksi, voi syystä a.setiaa. k(v~n.a.laiseksi, onko ollut oikein ollenkaan
.eeiUM kiriMmää eduskunnalle. Onha.n puhoemiehen, koo !hiän on asian esittimyt, tmytyiityt antaa.
kir.;j(llm!!ill.e kdk()naan toin-en luonne, kuin minkä
sen ahloe'kirjoitt:aj.at itse 'Oiv~t tall'ikoittaneet tai vaatineet kir.ielmälle annBt.tavaksi, ja, syystä voi kyBYå, ooko herra puhemiehellä ollut oikeus tehdä
nä.in '\'ilkivalt&a allekirjoittwjain omalle ta:hdolle
asiassa.. Puol'estar1ri \Otlis·mkin lk~sonut oik~a:tn- .
mahi, cltei ikirjeb:nää rmai.Mtusta syygtä olisi
edt1$kunnaHe ollenkaan esitetty.
K:un sen >esittäJrninen kuitenkin on tarpahtunut,
·ei ee ole voinut tapalhtua va.Itiopäivmjärjestyiksen
:30 § :1'll nojalla eikä yleens.ä::käåln: valti01>äiväj-äJrjes:ty!ksen noja;lla, va:an on ollult, niinkuin !herra i
pubem!ie\hen lausunto o~oitti, :perus•te haettruva
siihen .mutualta:. Ja ainoa ma!h<lollinen .peruste
esittäJrniselle löytyikin vuoden ·lr772 hallitu.smuodon kunin:ka,an vaalia koskevasta 38 .§ :st.ä. Mu&
sendrin rp~hjalta asiaa katsoen näyttää rmahdolliSll!lliS •kirjelmän kä:sittely.y.n sangen epäi.bnksen
alaiselta, 'silläi vdhutaa·lllhan siinä vain kuninkaan
vaalin toimittamisesta, mutta· ei mistäiiJn sellaisesta toimenpiteestäi, jdhon nyt tälssäJ !kirjelmässä
pYJYidetään cy/hodyiltäväJbi. Ja meidän on ·huo-mat-tava, että rvaltiqpäiväjäirjestyksen säännö'ksiä
siitä, ro~iten ja mitä al'Otteita voidaan tehd·äi, ei ole
oikeus laajenfua yli sen, 1mitä n'6 >nim·enoma;a.n
säältäJväit. Ma·alaisliiion kannalta 'luuli·si ki!Uelmän käsittelyn. .perustamisen- ha1lituS'lllUOOtm 38
§ :ään oMvan sitäkin malhdot.tomam:p-aa, kun !heidän ta;holtaan on monissa lausunnoissa eduskun~
na.ssa nimenomaan väitetty, -että :koki() thaUitusmUIOdoo 38 § ei ole voima•ssa. Heidän •on joko
asetuttava $ille h:a·nnalle, ettei 'heidän a,lotettan:sa
voida ollenkaan käsitellä!, rta.i twlee heidän tunnU:&taa ha'llitusmuodon 38 §:n voimassaolo, jonka
he siis tulevat tekemään:, jos ihe asian asialliseen
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käsiitetlyYn ottavat osaa. Kun kirj-el:tnäu Juonne
ja oontstoot sen 'ki.Sittelylle '<Wat tä1laiset, on ilm~istä., että se oo. 'ki-eltämäliön todistus s-en lillt!kirjoittaja,:in suuresta harkitsem~S.:tt,Qmuud-esta· ja
kyp8y:mattömyydMtä;, -vieHi.pä tietämättömyyd•-

täkin.

.

Samaa osottaa kirjelmän asiaJllisen .puolen ta.rkaM.&ltwin-en. Siinä moititaa-n lb.aJlitugtai siitä.
ettei se ole esittänyt eduskoona.lle kii'j•elmää,
jossa Prins~i Fr~:rich Karl ki&li®ytyy ottamaft.a.
vastun !hänelle taaiott• ~unilllknutta. Voi kysyä, eivältkö kirje.).män allekirjoittaja$ tiedä, että
tämä Prinssin vaSfta·us on ollut julbistuna. Suom..en virallisiB:Sa Jeihdissii 28 ;pälivänä. vi~me juu.lu- ·
kuuta ja että tualia ta..-adla julkaistu a:sia:1drrja
on katsottava virallisesti tulleenkin ka.itkkien 8uom~n kanaalaiSiten tietoon. Ed•. Haihl la.usni, .ttä
on ke:f!l'!Ottu s-en olleen julk!aistuna. Nihdäksenii.
olisi :kohtuuden mtllkG.an voinmt eld. Hruhmta vaatia, että lhän ~i olisi, :kun •h!m .kerrat» tnoUaisen
aJotteen tekee, tyytynyt tietoon siitlil, mitä joku
on hänelle kertonut, vaan olisi asiasta ottanut
ainakin se]koo... Ja .ky,syi. sopii m~öskin, eivätkö
allekill'!}oitta.}at m>y'ÖS'koon: tiedä, että tuon :kirjelmiLn julkaiseminen virallisissa. Ie:hdissä. tarpaihtui
a.ika,na, jolloin -eduskunta ei ollut koolla. ja. jolloin siis muuta. ilmoittami.sta asiaS:i:l'a ei voitu antaa. Moitteen sijasta luulisi siis 'hallitu1ksen mieluum~i~ a.nsainnoo~ ~i~tosta siitä, että se viipymä.ttä srllom ~aattm ki.rJelmän tuolla tavalla Suomen :kan~a~ tietoon.
.
Kun .br~·elmässä pyy.detäiän sehttwmään t~mi
tet~u v~ah. >ra~n~.ooksi,. on otettava !hu:om~o~,
etta Prmssm kreltaytymmen on luonnolhses.tr JO
its-estään whny~ vaalin. rauenneeksi ·eikä siinä sitä
varten enäiä m1kääm hsäipäätös ed:uskUThl1&1l 'PU'Ol·eHa ole ta:rpeen. .Siltäkin kannalta siis kirjelmä.n edus~kunnalle jättäminen on ollut tarpeeton
toimeDpide. Ehdotan että kirjelmä ·ei antaisi airhet:ta mihin'kään to~menpiteeseen eduskunnan puQlelta.
F.Ai. T a k k u 1 a : Minä ·pyydän kannattaa ed..
Haihlin tekemää ehdotusta.
Ed. B ä c k: Jag kan i sak fullkom>ligt förena
mig om det vad hr Haataja här uttalat. J ag kan
icke nog förvåna mig över att man' nu i lantdag:ens
elfte timm-e kommit fra.m med den skriv-else, som
hä:r nyss blivit föredragen. J ag tycker, att man
til'l och med på a.grarhå1l 1hade lbort vara på det
klara med att konunga.vi.l.et, som sked:de senaste
sGmmar, g:enom prinsens avsä,gelse har nått det
slut, vilkoet man P'å sagda håll önskar. Jag ber
kort och gott få instämtna i hr Haata.ias förslag.
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Ed. K o k ik o: Kun edu.slmnnau• •64 jäsentä
ulhmaten silloin •mpesi .kuninokaanvaaliin, vaikka
tasavaltainen hallitusmuoto oli äänestetty lerpäämiLän, ja. 'V'aå.lkka,pa .silloin emme ltun11111staneet
vaaJia lailliseksi emmekä vielrukitä.n tunnusta sitä,
mutta, kun kuiten!Jrin vaail.i on tapa!htunurt, niin_
emme epäile, että jos tänp.ä rpTinssi tai lhänen. jäil1:eläisensä ovca:t yhtä vä!kivaltaiså.a ja ullikamieli- !
siä kuin meirdiän moMrkistimme olivat silloin ja
nyt, hän voi maihdollisesti tuppautua Suomen
kuninka:aJJmi -sen vaalin .pwusteella ja sentäJhd-en
tälm:ä väkivaltruinen 1päiäJtös, vaikka Iille emme -tunnu:strukaa,n sitä vaalia lailliseksi, .niin tiLmä mo~arki~tien valitsem;a J?rinssi v~i pitää ~~tä 1!1-~~~.i~~ j
Ja .me1dän monarhstrmme vowat myos p1taru s1ta
laillisena, :senvuoksi me vaaJd:imme ja pidäm-me
luonnollis·ena, että sellainen lainvasta-inen päätös
olisi pitänyt ainakin valtiopäivillä eduskunnassa
peruuttaa ja ~ peruuttamispäätös eduskunnan
pöytäkirjoissa tunnetuksi. ·Ed. Haatruia teki monia tkys·YlJllyksiä. ,Sopii kysyä, soipii lcysyä".
Nyt saattaa .hänelle teJhd:ä ·saman huomautuksen,
jonka lhän joku aika; ta:kaperin teki meille, että
yksi sa~t~. ky·syä eneiiDimän kuin yihdeksän
Yasta:ta. Jos s]1loin ei ollut valtiopäiviä koolla
kuin ~rinssin ki~jelmä tuli, ·niin valtiopä:ivät ovat
jäJlkeenpäin -olleet 'koolla ia IIDonM'!kistien ·olisi
pitänyt tehdä prinssin :päätöksen kanssa sen mi·tä
tekiväJt ensimäisen kirjel-mäin kans1sa, nim. merkity<i:.tää eduskunnan ip'Öytäkirjoihi'll•. Kannatan
;;:entälhden ed. Hahlia..

Ed. T a n s k a ne n: Vaikkapa niin on tapahtunut, :kuin täälllä on esitetty, että .kuninkaaksi valitun porinssin kieltäJytyminen astumasta tSuomen
valtaistuimelle jo on julkaistu maan virallisissa
lehdissä, -niin ·ei mielestämi tä,män opitäisi välhäär
kään estää eduskuntaa selittäa:nästä;. viime lOkakuussa toimitettua kuninkaanvaalia ra.ueiineeksi.
Minä tahtoisin sanoa ma.aiiDIIDe monwkisteiUe,
että! n~ V'oitte tehdä sen hyJVällä o.ma<lla:tunnolla.
sentähden että tuo prinssi, joka valittiin, ei tullut, niin te~llä on täysri oikeus julistaa opuolesta.nne valitsemis'päältös p-eruutetu'ksi. i!\luuten taas
tässälkin 'keskustelussa täällä eduskunnassa on
hyvin usein kuultu s-e syytös, että me maalaisliittolaiset olemme taitamattomia ja tyhmiä.
Tottahan se jonkunve:m-:an l~eneekin. Mutta minulle johtuu :kumminkin mieleen tässä eräs viisaan -mi-ehen sananla·~ku, mikä täällä maailmassa
on •lausuttu jo tulhansia vuos-ia. sitten ja ,s·e kuuluu
näin: .,Joka itseään· ylön viisaana. tpitääi, enempi
on silloin toiV'oa ty.hmästä .kuin thänestä." Nyt
minä voin sanoa, että tSuomen kansa toivoo tällä
heikellä ·enemmän meistä tylunistä maa•laisliitto-

laisista kuin teistä viisaista monarkisteista.. Seon ovarmaa, että Suomen kansa ei tahdo kuni-ngas-,
ta eikä tahdo sitäi täJhän maaihan tulevaksi ja s&
rranhoittaisi Suomen ·kansaa hyvin suuresti, että"
eduskunta nyt ju!listaisi kuninkrua.nvaaJin rpernutetuksi. Ilma.n. rpitemmit:tä selittelyittä h11USUn.
·puo.lestani, että tälmiL kirjelmä on aivan oikein ja
'J)a:ika.llaan esitetty eduskoona.ssa, ja ih€1l'ra. puhe- .
mies 'On t-ehnyt hyvin viisaasti, 'kun: on laskenut
soo keskusteluun. Toivoisin -vaan, että eduskunta julistaisi viime lokakuulla tehdyn kunin·kaan-.
vaalin ra.uenneeksi.

Ed. Ha h 1: Minä äsken jätin varta .vasten laisinkaan koslmtteloematta tämän IJruninkaanvaalin.
iaillisuuteen tai 'la.ittomuuteen. Se on minusta sivulla tästä kysymyksestä. Sehän täällä tunnetaan,.
•että me emme tunnusta sitä lailliseksi Tätä ·kirjelmää suunnitellessani minä myös 'käsitin sen, mitä
nyt on tapahtunut, että nämä monarkistiset pykälaherrat kyllä löytävät pykä!liä tätä asiaa vastaan,
mutta minä .pidän kiinni ainoastaan valtiopäiväjärjestyksen hengestä ja 30 §:n hengen mukaista.
on, oetta tällainen asia pitäisi voida ottaa esille tä'llaisessa tapauksessa. En minä myöskään maininnut sanomalehtiuutisista siinä mieles3ä, että olisin hallitusta: moittinut siitä, ·että se on julkaissut
tämän virallisissa lehdissä, mutta minä kaipaan
sen lisitksi, ·-että, jos hallitus tai tämä kuniugaslähetystö, ennen muita .pääministeri Ingman, olisi
tahtonut ol'la johdonmukainen; niin olisi hänen pi.
täny-t ni·el'lä tämä kalkki pohjaan asti ja oesittää
myös ~ huonompi kirjelmä eduskunnalle, sen jälkeen kun hän oli esittänyt sen paremman 'kirjelmän.
Ed. K. E. L i n n a: Vaikka minäkin pidän tapahtuneen kuninkaanvaalin purkautuneena, 'kun
valittu prinssi oil kieltäytynyt nousemasta valtaistuimelle, ol-en minäkin sitä mieltä, että päätöksen jul'kaiS('minen myös eduskunnan viralHsissa
asiakirjoissa olisi ollut asianmukaista. Samojen
eduskuntavaalien kautta valittu eduskunta.han
kummin:kin kokoontui heti sen jälkeen, kuin tä,..
m,ä kir.i-elmä oli tullut tänne, ja sillä minun ymmärtääkseni olisi ollut oikeus myös saada se tietää suoraan eduskunnassa eikä tarvitsemaila mennä hakemaan sitä viral'lisista lehdistä. Minä pi,.
dän tapahtuneen vaalin kumoutuneena, mutta toiselta puolen luulisin, että eduskunta myös puolestaan putkamaHa tekemänsä päätöksen saisi aikaan sen, että mitään jälkir.ettelöitäkään ei olisi
pelättävissä. Täällä huomautettiin jo, että sellaisia voi tulla, ja kukaan ei niistä ole etukäteen
varma. Tämä päätös on purkautunut vain yhden-
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pualiseHa sopimuksella ja se -on kuitenkin tehty
bksipuolisella, siten että eduskunta ·on tarjonnut
"'alitulle valtaistuinta, tnutta asianomainen prinssi
ai ole suostunut. Siten on vaali purkautunut vain
toiselta puolelta, ja luulisin, että tulevaisuudelle
·<Olisi eduksi, jos purkautuminen olisi mol:emmin
·pudlinen.
Ed. E s t 1 a n d e r: Det nu a.v ta:lmannen föredragna ärendet, som hänför sig till det förslag,
vilket i all sin klumpighet, såsom d~t också har
karaktäriserats av föregående talare, här blivit
.väckt, är icke egnat att tilldraga sig något in·tresse. Det enda, som 'beträffande detsamii).a synes
'mig vara att överväga, är det formeHa förfara.nde,
som beträffande d·etsamma. 'borde inslås, och i detta avseend•e vore anJ.edning att nu yrka på bordläggnii.ng av ärendet. J ag viU emel:lertid åtminstone för ögonblicket icke väoka detta förslag, då
ärend·et har uppkommit i lantdagens sista timme
och måhända därav skulle föra:nledas, att detsam:ma icke hunne slutbelhandlas. För min del kan
jag också, tillsvidare åtminstone, om icke några
andra omständigheter tiUkomma, förena mig om
uet Yl'kande, som här redan gjorts, att förslaget.
iicke måtte til'l någon åtgärd föra!l'leda.
Ed. B j ö r k: Hr Linna. har redan uttalat det
väsentliga av det jag hade velat anföra. För min
del finner jag också, att den av hr Hahl gjorda
framställningen är bäde sakligt och formellt
berättigad. Vilket slut lantdagen i salken kommer
till, är·av mindre vikt, men den erinran, som ingår
i denna. framstM·lning av hr Hahl, är i a:Ua faU på
sin pl~~::ts och hade bort ta.gas ad notam. Det förefaller mig, som om regeringen i detta avseende
'hade gjort sig skyldig till en försummelse, som
hade bort i tid rättas.
Ed. J u u tila i ne n: Mitä tulee asian siihen
puoleen, onko eduskunnalla ollut syytä ottaa tämä
asia esille, yhdyn siinä ed. Hahlin, Linnan ja
Björkin 1ausuntoihin. Virallisessa. Iehdessä, jota
:leviä:ä j.oitakin satoja ~appaleita, kyllä t3;valJisesti
ilmoitetaan konkurss1hakemulrset, vuos1haasteet,
nimenmuutokset ja muut senluontoiset asiat, avioerot myöskin. Siltä kannalta katsoen on hallitu.S
ottanut aivan oikein asian kun S{l on julkaissut
tämän kuningashankkeen il<Jippunäyiielmän myös
viralUsessa lehdessä. Muuten 6lisi ol'lut aivan
tarpeel'lista että eduskunta olisi pyyhkinyt kirjoistaan ·pois ·sen seikkailuhankkoori niitä tämän
'kuninkaan valitseminen tietää. Mutta ed. Haa~
turvautunut tässä; lainselittelyihin eikä
lOle ka.}onnut: itse asiaan •ollenkaan.
··· ·

on

Ed. H a a J) a ne n: Maalaisliiton eduskuntaryhmää on täällä syytetty siitä, että tämä kirjelmä on jätetty yhdennenätoista hetkellä eduskunnan käsiteltäväksi. Se ei muuta sitä tosiasiaa,
että eduskunta puolestaan ei ole selittänyt tätä
valitettavaa päätöstä rauenneeksi. Meidän tahol-ta on odotettu tähän saak'ka, että eduskunnan
jäsenistä ne, jotka ovat tässä puuhanneet, myöskin
pitäisivät huolen siitä, ·että päätös aikanaan tulee
peruutetuksi. Kun näin ·ei ole tapahtunut, on
meidän taholtamme näyibtänyi vä:lttämättömäksi
tämä kir.i·elmä esittää. Kohtuus ja oikeus vaatii,
että sen ponsi hyväksytään. Varmaa on, että jos
tämä ponsi nyt hyväksytään, se tietää helpotuksen huokausta koko maassa ,ia silloin päästään
niistä ikävistä jälkiseurauksista, joihin edi. Linna
viittasi. En näe mitään estettä tämän ponnen hyväksymiSeen. Koenties oikeiston taholta. on siihen haluttomuutta, mutta tämä; ei saa suinkaan
e&tää. Turhaa on myöskin täällä riide'llä niistä
muodoista, miten asia olisi käsiteltävä. Asia asiallisesti on selvä, jonka oikeistokin myöntää.
Nijin ollen mielestäni ei ole mitään syytä olla
hyvä.ksymättä jättämämme kirjelmän pontta,
.ionka mukaan edUISkunta nyt selittää: 'kuninkaanvaalin rauenneeksi.
E1d. Manner: Käsitän että prinssi Friedrich
Karl oma5ta puolestaan on luopunut Su'Omen
kruunusta ja tämä päätös on saatettu i:lmi asianmuikaisella tavalla Suomen ka.1,1sa.n .tietoon. Mutta.
eduskunnan päätös koski muutakin, nimittäin
prinssin suvun oikeutta hänen jälkeensä astua
Suomen valtaistuimelle. En käsitä, oliko prinssin
vastaus sellainen että se käsitti myöskin luopumisen hänen sukunsa puolesta oikeudesta astua
hänen jälkeensä Suomen valtaistuimelle. Mutta
selvintä minusta olisi että sentapainen P<Qnsilauselma nyt hyv.äksyttäisiin kuin ed. Hahl on esittänyt, sillä sillä tavalla tästä ·hämäryydestä selvittäisiin. Minä taas käsitän sen seikan, ettei
oikeistossa olla halukkaita ponsilauselmaan yhtymään, sillä taval'la että oikeistossa ta.hdottaisiin
prinssin suvul'le säilyttää oikeus prinssin jälkeen
astua Suomen valtaiStuimelle.
·

-Ed. J o u k a h a i n e n: Samalla kun kanna.tan niitä mielipiteitä, joita. ed. Hah1, Linna, Björk
ja muut ovat tämän ensimäisen ponsilauselman
puolesta puhuneet, en ·voi olla. huomauttama-tta.
~.iitä · liukkaude&ta, jolla pääministeri koetti tästä
asiasta selviytyä. Hän huomautti että virallisissa
lehdissä tämä peruutus on saatettu Suomen 'ka.ti~
,ga.n tietoon. Ymmärtääkseni Suomen kansalla ei
{)Je ollu.t mitään tekemistä: tämän vaalin kanssa.

ovat toimoonpanneet ainoastaan monar~tiset
eduskWJ:taryhmät ja jos kerran a$ia tahdotaan
sa$-ttaa. .}onku.n tietoon, on se vaalintoimitta.iain.
lluuten pidän luonnollisena että kun a11ia on täJlän
a~te~an joutunut, se kauniisti ja yksinkertaisesti peruut-etaan.

.ll$fl.

MinU$ta on omitu~ta
että. ed. Haataja sekä pääministeri tahtovat ikäänkuin ohimen,nen ja, silmänkää.ntötempulla sivuuttaa kc:iko tämän tärkeän kysymyksen.. Lisää.n siihtn ajatu~n. minkä 00:. :Manner toi esille, sen
että voi tuUa esim. oikeusjuttuja siitä että kuninkaaMuku vaatisi eläkettä Suomen valtiolta. tai
jotain sentapaista siitä huolimatta ettei hän
tänne tulisika-an. Kun nyt ollaan jo selvillä siitä
että jos H~;tSsenin prillilBistä otetaan ero ei eroa
hallitus, ~ivät pila.annu ulkopoliittiset syyt, j. n. e.
ei mjelestäni dli$1. .myöskään oikeunolla. mitään
syytä pitää kiinni siitä että eduskunta ei saisi
kuninga.späätöstänsä ju1kisesti peruuttaa. Ed.
H&ata.ia tää:llä lausui että maalaisliittolaiset, jotka
tämän kir.iehnän ovat aUekirjoittaneet, eivät ole
kypsyneitä harkitsemaan tätä asiaa, kypsyn-ei·tä
antam;t.a.Jl 'kuninkaalle er~a. Tämä <m kovin omituinen johtopäätös. Minun käsittääkseni myöskin
monarkistit it.se lienevät täJysin ky.psyneet siihen,
sillä kuten yleisesti tied<etåän, joulun edellä monarkistit itse antoivat Hessenin p.rinssille !hienoisen
viittaukisen, että. M,n ·o.lisi niin ystäväJllinen ja
luopuisi Suomen kuningaskruunU~~ta. Kun nyt kerran täimä kuningashomma on m.enn~t s-ellaiseksi,
kuin se on mennyt, .ia kun pitäisi olla jokseenkin
.va:rmaa m. m. sen, että tulevaisuuden ·Saksa, ta!lavaltalainen Saksa~ ei ko&kaan tule antamaan
H~sseniu prinssille eikä hänen -perillisilleen edes
matk,apassia tänne Suomeen, niin olisi kai kaikkien rettelöideu vä:lttäimiseksi viisainta. selvittää
myös eduskunnan puolelta lhänen kanssaan väJlit
lopullisesti ja antaa thä.n.elle 11· s. ulosseteli.

Ed. Niukkanen:

· Ed. P i i t u 1a i n: e n :

Mielestäni kysymy.k~-· alainen kuninkaa.uvaali 9 p.:ltä viime lo:'ka'kuuta oli va.ianaisen edlli>kunnan päätöksellä
ai'kaalliSaatu. Kun nyt tuo valittu kuningas on
luopun.ut hänelle tarjotusta .kruunusta niin mi-eleitäni tekisi eduskunta. viisaimmin, että se pel'Uuttaiai mainitun pä;äiöksensä,
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edu.akun~n

hajaantumista. Sillä tä.mä on ta.v&!-

laa.n sella.inen l'Oll'Pu!håutaja.istilaisuns sille ku-
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ninkaalle ja ae olisi ,hyvä. monQrki.st•ille ja, ylee!lsä niiden tM.täNäikiu. Ensin olisivat edll8k1lill·
nassa nälmä hautajaiset ta-pwhtuvat. Olisi paa-empi, että monall'kistit ~tyisivät ed. Ha!hlin tekemään ehdotukseen ja tekisivät n~.t Jo;pu:u ike:rrassaan koko jutll'Sta eikä. pulhuttaisi uuden eduskunnMl: ai'bna siitä ikel'l'Rssa.a.n mitään.

Ed. Lund s on ; Kun kuniukåanvaali toimit-ettiin, ilmoitin silloin, etten voinut ottaa QSaa
vaalin toimittamiseen :sy~täi, don·ka mainitsin..
Nyt, 'kun on kysy•m.:vs 1heräJtetty sannan· vaa;lin julisiamiSQSt.a ra.uennoo'ksi, 'Pidän s~kä oilreana että
,}Q'hd.onm ukaisena, että -pidättä.ydyn m'Yös otta-.
masta osaa -päätöksen tekemiseen siitä,
K€1Skustelu julistetaan -päättyneeksi.
P u h e mies : Keskustelun, kulue.ssa on ed.
Ha;hl ~d. Takikulan kannattamana ehdoflta.nut, ett-ä. oouskll'ni;a. pä.ä.tj;äisi selittää }pka:kuun 9 :päivänä 191'8 t<limittama.nsa .kuninkaan ja, kuningassuvun va.a1in rauenneeksi. l.Kutsun tätä ehdotn&ta
ed. Hahlin ehidotu'ksekai. Ed'. Haat.a.ja 001. Bookin
kannattamana on ehdottanut, että ehdotus ei ai'heutta.isi ·mitään toimen-pid~ttä oou.skunnan puolelta. KutsUin tätä ed. Haataja.n e'hdotubaksi.
On siis toimitettava äänestys ed. Hah:li1.l ja 00...
Raata.jan ehdotusten välillä.
SeLostus myönnetään oikeaksi.

Åiinestys ja pliä*ös :

Ken hJ;vv&ksyy ed. Rahlin ~otu·ksen, ö.ä.nestää
,jaa"; jos ,ei" voittaa; on ed. Haatajan elb.dotus
h~äksytty.

Äänesrtyk~ssä annetaan 37 ,,jaa-" ja 56 ,ei-"

ääntä.
Edllijkunta on $iis, hyväksymällä .00. Haaf.a.jU
päättänyt, että esitetyssä kirjelmiiMi'
tehty ehdotus ei a.iheuta; toimelllpidettä edusktu»naru puolelt.a.

~hdotuk~n.

Ed.

Ta k k ula : Tosiasia on, että prinssi
tule saapuroaan tänne meidän ku~
niu'ka.ak-semme ja. se asia on siis sellaisenaan elär
vähä kuollllt. Minusta monaJrkistit saisivat olla
h.vvin ·kiitollisia siitä; ed. Hahlille, että h~ on
ottanut tämän ~kysymyksen esille ennen tämillon

ei

~l~n
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Esi.Wlään 'valtiovarainvaliokunna.n mieti.J:d&
a :o 22 a ja otetaan j a t k e t t u n n a i no a 11. a

