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Päiväjärjestyksessä oleva asia:
Presidentin juhlallinen vakuutus.

Presidentti Ståhlber.gin saavuttua eduskunnan
varapuhemiesten saattamana ·eduskuntaan lausuu
Puhe m i e s: Hallitusmuodon 2!4 § :n mukaan
on presidentin toimeenastuessaa.n annettava eduskunnan edessä kyseessäolevassa. pykälässä sanamuodolleen lähemmin määritelty .iuhla.llinen vakuutus. Kehoitan Teitä, Herra Presidentti, täyttämään tämän Hallit.usmuod•on määräyksen.
Seisaalleen nousten lausuu
Presidentti S t å h 1 b e r g: Minä Kaarlo Juho
Ståhl:herg, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että
minä presidentintoimessani tulen vilpittömästi ja
uskollisesti noudattamaan ja. voimassa pitämään
tasavallan va.ltiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.
Ja.g Kaarlo Juho St.åhliberg, som av Finlands
folk valts tili president för republiken Finland,
försäkrar härmed, att ja1g skall i utövningen av
presidentuppdra.get redligt och troget iaktia<ga
och upprätthålla republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga if:>efrämja det
finska .folkets välfärd.
Tämän jälkeen lausuu

Herra Presidentti!
Poikkeuksellisen vaikeana ajankohtana on Suomen kansan eduskunta valinnut maalle ensimäisen presid-entin. Mieliala maassa ei käydyn kansalaissodan jälkeen ole vielä ehtinyt rauhoittua.
Jälkimainingit v·eljessodasta vyöryvät vielä voimakkaina. Ymmärtämättä toisiaan seisovat eri
kansalaisryhmät toisiaan vastassa tuntematta
kyllin voimakkaasti sitä sidettä, joka kaikesta
huolimatta sitoo tämän rikkirevityn kansan yhdeksi kansaksi. Ei yksistään sisäinen tilanne
maassa ole vaikea. Suhteemme ulkovaltoihin vaativat vielä paljon voimaperäisiä työtä, ennenkuin
ne saadaan riittävässä määrin vakiintumaan. Mutta vaikkakin tilanne monessa suhteessa näyttää
tavattoman vakavalta ja sellaisenaan antaa aihetta syvään huolestumi·seen, ei se suinkaan ole
toivoton. Samalla kuin hajaannus kansamme
keskuudessa on pelotta.va, samalla voimistuu kaikissa kansankerroksissa päivä päivältä tietoisuus
siitä, ettei onnellista tulevaisuutta voida tälle maalle rakentaa ilman, että katkeruus eri ka.nsanryhmien kesken saadaan häviämään. T'ätä tietoisuut·ta on
.iokaisen isänmaan ystävän voimiensa mukaan
tuettava. V-elvoittavana on meidän jokaisen kuunneltava sitä ääntä, joka meitä tällä hetkellä kutsuu yhteiseen voimaperäiseen sekä rakentavaan
työhön yhteisen rakkaan isänmaamme hyväbi.
Niille raunioille, jotka vel.iessota. jätti jälkeensä,
on ehdotonta lainkuuliaisuutta ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen kunnioitusta aseina käyttäen
rakennettava luja. oikeusvaltio, j·ossa jokainen
kansalainen, kuulukoen hän sitten mihin kansanluokkaan, mihin kansalai.sryhmään tahansa, nauttii samanlaista lain turvaa, oikeusvaltio, joka lainalaisuudellaan luo itselleen arvonannon ulkomaittenkin silmissä. Luottaen siihen, että me tässä
iyössämme lopultakin tulemme onnistumaan, siihen, että tulevaisuuden Suomesta on muodostuva
onnellinen Suomi, on meidän tällä historiallisella
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hetkellä rohkein mieEn käännettävä katseemme
käydyn veljessodan kauhuista kohti tulevaisuutta.
Herra Presidentti! Samalla kun toivotan Teille
parasta onnea siinä korkeassa tehtävässä, jonka
Suomen kansa eduskuntansa kautta, on Teille uskonut, samalla uskaHan julkilausua sen va.kaumukseni, että 'Te tässä tehtävässänne tulette Suomen kansan ·onneksi .ia menestykseksi onnistumaan.
Lopuksi pitää Presidentti S t å h l b e r g suomeksi .ia ruotsiksi seuraavan puheen:
Suomen kansan edustajat!

Finska folkets representanter!
Finlands riksdags enli.gt grundlagen vidtagna
beslut Iänder mig tili efterrättelse. Thlt ålig~ger
m~g att övertaga det ansvarsfulla kallet ;såsom
presid-ent för repuibliken Finland. J ag gör det
under d.iupt medvetande av att det förtroende, som
av riksdageri på finska folkets vägnar kommit
mig till del, förpliktar, och mitt uppdra.g skall
jag söka efter f.örmåga fylla med finsk lag samt
Finlands och finska folkets väl såsom rättesnöre.
Vårt lands ställning är utsatt för faror. Försvar och stadga kräva såväl dess yttre säkerhet
som iure förhållanden. M-ed den nyss stad.fästa
regerings.formen har en fa:st grund lagts för det
genom världshistoriska händel.ser och finska medhorgares bmgder till oberoende höjda Finlands
existens samt fullt självständiga stats- och samhällsliv. Ett livsvillkor för dessa är emellertid,
att alla angrepp mot landets yttre sä.kerhet ;samt
inre rättsordning och den lagliga statsmakt-en avvär.ias och &tt försorg drages om härför nödiga
medel. Men tillika ibör fasthållas, att i det offentligas t.jänst anställde skola uppfylla. sin plikt, så
att var.ie medborgare känner sig åtnjuta lag!Lgt
rättsskydd; och genom statsåtgärder under samverkan av riksda.g och regering samt genom ·fri
med:borgerlig verksamhet skall politisk och social
solidaritet åstadkommas, medförande fasthet även
i yt.tre avseende. Emås d-etta och om därjämte
det intensiva, allvarliga a:rlbete i fredens värv, var- ,
av nu på alla det of.fentliga och enskilda livets
områden ,göres behov, på fullt allvar vidtager,
·skall vårt land, därom är jag fullt förvissad, under
säm.ia och .fruktbringande vexelverkan med andra
makter, kunna fylla sin plats såsom rättsstat och
vårt folk ·såsom ett kulturfolk, utvecklande våra
förhållanden för tillgodoseende av den nu levande
generationens behov, för kommande generationers
bästa.

Suomen kansaneduiikunnan perustuslain mukaan
tekemää päät.östä on minun noudatettava. Minun
on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin
vastuunalaiseen toimeen. Teen ·sen syvästi tuntien, että eduskunna.n Suomen kansan puolesta
minulle osoittama luottamus velvoittaa, ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää, oh.ieenani
Suomen laki ja tSuomen maan ja kansan menestys.
Vaaranalainen on maamme asema. Puolustusta ja vakaannuttamista kaipaavat sekä ulkonainen turvallisuus että sisäiset olot. Askettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja. :pohja
maailmanhistoriallisten tapausten .ia Suomen kansalaisten maine-hikkaiden tö~dren kautta itsenäiseksi kohonneen Suomen olemassaololle sekä täysin omintakaiselle valtiolliselle .ia yhteiskunnalliselle elämälle. Elinehtona näille kuitenkin on,
että kaikki hyökkäykset maan ulkonaista turvallisuutta se-kä sisäistä oikeusjärjestystä .ia laillista
valtiovaltaa vastaan torjutaan ja että sitä va.rten
tarpeellisista keinoista huolta pidetään. Mutta
samalla on vaadittava, että julkisissa toimissa
olevat te-kevät tehtävänsä niin, e-ttä jokainen kanr
salainen tuntee nauttivansa laillista oikeusturvaa,
ja valtion toimenpiteillä eduskunnan j!l h~lli.tuksen
yhteistoimin sekä vapaalla kansala.IstOimmna.Ila
on rakennettava valtiollista ja yhteiskunna.Ilista
eheyttä, joka tuo lujuutta myöskin ulospäin. Jos
P u h e m i e s: Seuraava täysi-istunto on tätämä onni·stuu ja .ios sen ohella täydellä todella
nään
k :lo 1 päivällä.
ryhdytään siihen voimaperäiseen, vakavaan rauhan työhön, jota. nyt tarvitaan kaikilla julkisen
.ia yksityisen elämän aloilla, niin maamme, siihe!l
varmasti luotan, voi eläen sovussa ja hedelmälli'Täysi-istunto päättyy k:lo 11,20 a. p.
sessä vuorovaikutuksessa muiden valtojen kanssa
täyttää paikkansa oikeusvaltiona .ia kansamme
Pöytäkirjan vakuudeksi:
sivistyskansana, kohottaen olo.ia.mme nykypolven
tarpeiden tyydyttämiseksi, tulevien sukupolvien
Eino J. Åhla.
hyväksi.

