Suomen Hallitusmuoto.

Ed". Kotosen välikysymys.

Puhemies: Ulkopuolella päiväjärj-estyksen
ilmoitetaan, että ed. Kotosen valikysymykseen,
joka viime täysi-istunnossa pantiin :P'öydälle, o;n
yhtynyt 26 edustajaa, ja. tulen saattamaan sen as'l.anomaisen hallituksen jäsenen tietoon.
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2/3 annetuista äänistä on kannattanut lakiehdotuksen hyväksymistä, on lakiehdotus valtiopäiväjärjestyksen 60 § :n mukaan hyvä!ksytty, muutoin
hylätty.
Keskustelu menettelytavasta:

Ed. E s t l a'n d e r: Av talmannens medddande framgår a:tt presrdiet an:oott, att omedelbar behandling av detta över de nya valen vi~lande ärenUusia jäseniä valiokuntiin.
de ·kunde ·och borde ske. Enligt min ta:nke är fdga::n 'Olli förfrurandet härvidlag dock tvivelaktig.
V alisijamiehiltä on saavunut kirrje:lmä, joka lu- På grund arv 58 § L. 0. synes .mig, att det v/Or·e
etaan.
riktigare, att detta ärende skuille, så:som där står,
' lbetraktas såsom vid denna lantdag inkommet och
Sihteeri lukiee:
remitteras till utskotts'behandling. Av 60 §
framgå:r visserligen sedermera, a,tt utskottsbeEduskunnan valitsij,amiehet.
handlingen endast skulle bestå i att tillstyrka eller avstyrka det v]lande förslaget oförändrat, men
Helsingissä huhtikuun 24 väivänä 1919.
det synes vara oformligt, att ett ärende, som efter
nya val är eller dock kan förutsättas vara fu11Eduskunna!He.
komligt ohekant för en del av lantdagens lll'edlemmrur, ,skulle mot all övrig ,pra,xis i la.ntdagen beEduskunnan valitsijamiehet saa;tta.vat täten hanrulas utan förberedande utskotts-remiss. J ag
kunnioittaen eduskunnan tietoon, että valits]ja- förbiser härvid icke, att senare satsen i 58 § symiehet tänään pitäJmäissään kokouksessa Dvat va- nes giva1 vid hauden, att endast sådana förslag
linnleet ministeri A~lkion tilalle varsinaiseksi jäse- skulle hetraktas, såsom in·komna vid denna lantneksi p :e r u s t u s l a k i v a 1 i o k u n t a. a n ed. dag, i vilka ändring kunide äga rum, medan enligt
A. P e s .o s e n, sekä ministeri Alkion tilalle var- 60 § vilande förslag angående grundlag borde
sinaiseksi jäseneksi u l k o a s i a1 i n v a l i o-k u n- ,oförändra:de antagas. Men detta äJr enligt min
t a a n ed: K .o k o u ja varajäseneksi ministeri tanke icke en nödvändig slutsats. 58 § innehå:ller
Luopajärven tilalle ed: R a a t i k a i s :e ~ s~ä snarast ett allmänt stadgande och omfatta1r såväl
v a 1 t i o v a r a, i u v a l1 o 1k u n t a n mm11;!ter1en så:dana ärenden, där icke ändringar kunna av lantKallion, Luopajärven ja Rarmsayn tilalle varsi- dagen· vidtaga.s, 8om också 8ådana, där dylika äro
naisiksi jäseni'ksi ed. A •r f f m a n, P .. V. '~ e. i k- möjliga. Då saken elllellertid måste anses va,ra
k i n e n ja af F ·O r s e l 1 e s sekä. va:ra.]äsemksl ~a tvivelaktig, synes det mig att frågan, huruvida
maan va,liokuntaan ed. Arffmamn .Ja P. V. Hmk- detta ärende bör remrtteras eller ej, borde överkisen tilrul1e ed. L o h i ja K ä r k i sekä m a a ta: lämnas till grundlagsutskottets 'bedömande, och
1 o u ·s v a l i o k u n t a a n · varsinaiseksi jäseneksi ber jag hä:rom få väcka förslag.
ed. Hahlin tilalle ed. H a n h i s a 1 o n.
Ed. S c h a u m a n: J ag avstår f['ån ordet, ti:lls
V aJlitsi'jamiesten puo'lesta:
den av hr Estla:nlde,r 'Väckta frågan om sättet för
K. A. I1ohi.
behandlingen av ärendet avgjorts, men ber jag få
tillägga, att jag för min del hyser samma uppJ. P. Kokkio.
fattning i denna fråga som lantdag.sman Estlander.
1

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) 1917 vuoden toisilla valtiopäivillä lepäämään
jätetty esitys Suomen Hallitusmuodoksi

~ esitetllääin a i n o a t a k ä s i t t 1e 1 y ä varten.

P u h e 1m i e s: Ensin sallitaan asiassa keskustelu. Kun se on julistettu päättyneeksi, :on asiassa toimit-ettava lippuäänestys. Jos vähintäin

P u h e m i e ·s: U nderstödde ldgm Schauman
,ldf1m Estianders förslag? (Kannattiko ed . .Schauman ed. Estlanderin ehdotus,ta?)
Ed. ,S c h a u m a· n: Ja, herr Twlmin.
Ed. R. E r i c h: Minunkin täytyy havaita, että
ei ole säännöstä, joka
suoranaisesti oHsi ,tä:hän twpauks!een sovellutettavalt~opäivä:järjestyksessä
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vissa. Kysymyks-en ratkaisu joutuu riippumaan
tulkinnasta. Mutta valtiopäiväjärjestyksen ylei·
sistä periaatteista v·oid•aan minun mi-el-estän[ päätellä, että tälla.ista kysymystä, joka on saanut alkunsa ·esityksestä, ei voida ratkaista. ilman valiokuntavalmistelua näillä valtiopäivillä, j.oihin se
on jäänyt lepäämään. Valtiopäiväjärjestyksen 54
§ :ssä sanotaan: ,Keisarin ja, <Suuriruhtin·a.an, siis
hallituksen, esityksiä, •niin myös v.a.ltiopäivillä
tehtyjä ed:uskuntaesiiyksiä älköön otettako lopullisesti käsiteltäväksi, ennenkuin valiokunta on niistä antanut mietintönsä." Tämäkään säännöis ei
ole suorast·aan sovelldetta.vissa täJhän tapauks·een,
joka nyt on kysymyksessä, mutta se viittaa siihen,
että milloin esitystietä nostettu kysymys joutuu
eduskunnan käsiteltäväksi, ei sitä ole ·otettava lopullisesti ratkaistavaksi, ·ennenkuin asianomainen
valiokunta on siitä antanut lausuntonsa. Eikä
minun luullakseni voida ·edellyttää, että valtiopäiväjärjestys olisi tarkoittanut, että lepäämään jätetty perustuslakiehdotus olisi käsiteltävä niin
piniapuolisesti, ettei valiokunta ensinkääin tulisi
antamaan siitä lausuntoa. Kun on kysymyksessä
lakiehdotus, jonka merkitys on niin suuri, että s·e
valtiopäiväjärjestyksen nojalla säännönmukaisesti, nim. •ellei sitä ole julistettu kiireelliseksi, jääpi
lepäämään uusien vaalien jäiestä kokoontuviin
valtiopäiviin, niinkuin juuri perustuslakiehdotuksista; on säädetty, niin luulen, ettei olisi sopusoinnussa va.ltiopäiväjärjestyksen tarkioituksen kanssa,
.ios tällainen lepäämään jätetty lakiehd.otus otettaisiin käsiteltäväksi ilman edelläkäypää valiokuntavalmistelua. Niinkuin tässä jo aikaisemmin
on keskustelussa huoma.utettu, ei voida oletta.a sen
·eduskunnan, joka uusiel!J vaalien jäiestä kokoontuu, olevan asiaan niin perehtyneen, ·että s•e olisi
valmis sitä välittömästi ratkaisemaan, vaan on
sekin s·en selvityksen tarp·eessa, minkä valiokunta
voipi tarjota.. Minulla on sitävast.oin suuria epäilyksiä siitä, että 58 § :ssä oleva määräys antaisi
johtoa tämän kysymyksen ratkaisuun. Minun
nähdäkseni on tätä pykälää laadittaessa ajateltu
ainoastaan tavallisia lakiehdotuksia, varsinkin
kun säädetään, että lepäämään jäJtettyä -ehdot.usta on !käsiteltävä niinkuin •uutta ·ehdotusta, m~kä
tietysti ei 'Pidä paikkaansa lepäämään jät·ettyyn
perustuslakiehdotukseen nähden, koska sit"ä ei •ainakaan kaikin puoJi.n käsitiellä niinkuin uutta ehdotusta siihen kun ·e~ voida muutoksia tehdä. Siksi epäilen, että 58 § antaa meille mitään varsinaista jdhtoa tämän kysymyks•en ratkaisuun, mutta katson sen sijasta, että 54 § :.ssä julkilausuttu
periaa·te, vaikkei se tarkoita suorastaan tällaista
tapausta, kuitenkin antaa sen verran johtoa, €itä
siitä voimme päätellä, ·että valtiopäivädärjestyksen

yleisten peri:a.a.tteiden mukaa.n valiokuntavalmistelu on tällaisessa kysymyksessä ta.rpeen.
.... Ed. R i ta vuori: Esillä oleva esitys tarkoittaa monarkisen hallitusmuodon säätämistä. Kaikilla edustajilla on ·tähän kysymY~kseen nähden
epäilemättä varma kanta. Onhan eduskuntavaalit melkoiseJksi osaksi toimitettu tämän kysymyksen p01hjaUa. Edus\kunta sentähden tuskin kaipaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa voidak•
seen esityksestä lopullisesti päättää.
Valtiopäiväjärjestyksen 60 § :n mukaan on lepäämään jäänyt perustuslrukiesitys ensimäisillä
uusien vaalien jälkeen kokoautuvilla valtiopäivillä muuttamll!tta hyväksyttävä tai hyljättävä.
Mainitussa pykälässä ei edellytetä että esitystä
käsiteltäisiin 58 § :n mukaisesti kuten uutta ehdotusta, vaan siinä nimenomll!an kielletään lepäämään jäänyttä ehdotusta siten käsittelemästä.
Uuteen esitykseen voidaan muutoksia tehdä, uu~
den esityksen käsittelyä määrittelevät säännökset, ·etenkin V. J :n 57 § :n 3 momentissa, nimenomaan edellyttävät muutoksia tehtävänkin; mutta lepäämään jääneeseen perustusla;kiesitykseen
Ai saa muutoksia tehdä. Sitä ei niin ollen voida
käsitellä kuten uutta esitystä. Sen käsittelyyn
nähden on voimassa vain mitä 60 § :ssä säädetään.
Tämä säännös käsittääkseni estää käsittelemästä
esitystä siinä järjestyksessä kuin ed. Estlander on
tahtonut .
Varhemmin on lepäämään jätetty perustuslain
luontoinen esitys ollut käsiteltävänä 1917 vuoden
ensimäisillä valtiopäivillä, jolloin esitys -koski
vudkraolo,j.en järjestelyä. Esitystä ei kä.sitelty :kuten uutta esitystä, vaan se otettiin eduskunnassa
ainoaan käsittelyyn, jolloin ainoastaan maatalousvaliokunnalt·a lausunto vaadittiin siitä,- oliko esitys hylättävä va~ hyväksyttävä.
Ed. K o t o n e n: Yhdyn pääasiassa siihen käsitykseen, minkä edellinen puhuja asian oikeudellisesta puolesta täällä esiintoi. Valtiopäiväjärjestyksen 60 § :n ensimäisen momentin mukaan
ei eduskunnalla enää voitane kR~tsoa olevan asiassa muuta tehtävää kuin menetellä niin kuin herra
puhemies on ehdottanut meneteltäväksi, nimittäin että kun mahdollinen keskustelu asiassa on
julistettu päättyneeksi, toimeenpannaan lippuäänestys asetusehdotuksen joko hyväiksymisestä
tai hyl1käämisestä sellaisena miksi se asian toisessa käsittelyssä on päätetty. Asian enempään
käsittelyyn ryhtyminen sen tällä asteella ollessa
johtaisi menettelyyn., josta valtiopäiväjärj-estyksessä ei ole, niinkuin ed. Erich myönsi, mitääni
säännöksiä annettu ja jolle siis voitaisiin etsiä tu-
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kea vain joko enemmän tai vähemmän mielivaltaisesta tulkinnasta. Mutta kun otetaan huomioon,
että asian toinen "käsittely on kerran julistettu
päättyneeksi ja ettei siis valtiopäiväjärjestyksen
57§:n 4 momentti ole tähän tapaukseen sovellettavissa, ei liene mahdollista tu1kinnankaan avulla
johtua muruhun tulokseen kuin siihen, että eduskunnan tehtävänä nyt on vain keskustelun päätyttyä äänestää asetusehdotuksen hyväJksymisestä tai hylkäämisestä. Valtiopäiväjärjestyksen 60
§ :n sanamuotokaan verrattuna 58 § :n säännöksiin ei näytä muunlaiselle menettelylle antavan
tukea. Minä huomautan erikoisesti että 58 § :ssä
nimenomaan sanotaan, miten asian .käsittely siinlä .pykälässä edellytetyss'ä tapauksessa on tapahtuva. Jos lainsäätäjä olisi ajatellut että myöskin perustuslakiasioissa, joista 60 § :ssä säädetään, muu käsittely kuin äänestys toimitettaisiin,
niin odottaisi että myöskin tässä pykälässä tuosta
käsittelyiav•asta olisi annettu joitrukin määräyksm. Pidän siis, niinkuin sanoin, puhemiehen
asiasta esittämää kantaa ainoana valtiopäiväjärjestyksen mukaisena.
Ed. E s t l a n d e r: J•ag begärde ordet för att
så fort som möjligt kunna rätta det missförstånd,
till vilket lantdagsman Ritavuori gjorde sig skyldig, då han trodde, att mitt förslag gick ut på
att detta ärende skulle r.emitteras tili utskott.
M1tt förs.lag gick ut på någonting helt annat,
näanligen att frågan, huruvida sådana ärenden
som dessa böra hehandlas av uts.kott, skulle överlämnas till grundlagsutskottets utredning. Herr
Ritruvuori har meddelat ett synnerli~en betydelsefu11t och intressant fakilum, nämligen att det
enda prejudikat, som förelig~er i ett ärende som
detta, gå;r ut på a>tt lantdagen hrur tili utskott remitterat detta ärende.
Ministeri K a ll i o: Maailli1kkona on paha sekaantua keskusteluun, jossa lakimiehet väittelevät lakipykäläin tu·lkinnasta. Mutta kyllä minä
ymmärtäisin myöskin 58 § :n sillä tavoin, että
asia on käsiteltävä aivan puustavillisesti, niinkuin
tässä sanotaan, että asiaa on käsiteltävä niinkuin
uutta ehdotusta, sillä toisessa osassa tässä pykäläissä sanotaan: äJlköön ehdotusta kuitenkaan
enää jätettäkö lepääimään ellei siihen ole tehty
muutoksia. Muutoksia ·eivät voi tehdä muut ta!fls
kuin v:aliokunta. Näin ollen minusta näyttäisi,
että se olisi ·käsiteltävä niinkuin uusi asia, huomioonottamatta sitä, että tässä asiassa, joka nyt
on käsillä, eduskunta on kyllä kypsä l a u s um a a n h y l k ä ä v ä n k a n t a n s a.
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Ed. R. E r i c h: Minä tahdon ainoastaan mielihyvällä todeta, että se ennakkotapaus, johon ed.
Ritavuori on viitannut, täydellisesti tukee sitä
mielipidettä, joruka minä esitin, nimittäin että tällainen ehdotus ei olisi otettava käsiteltäväJksi ilman edelläkäypää valiokuntavalmistelua.
Ed. W u o r i m a a: V aitiopäiväjärjestyksen
57 ja ö8§:t koslkettel!evat tavallisia lakiehdotulksia.
Vasta 60 § :ssä puhutaan perustuslainluontoisista
laeista. Ja sentähden 58 § :ää ei voi ollenkaan sovittaa nyt kyseessäolevaan asiaan, joka on perustuslainluontoinen. Niinkuin täällä jo on sanottu
niin 60 § :n ensimäisen momentin lopussa sanotaan selvästi, että lakiehdotus on silloin muuttamatta hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut 2/R annetuista äänistä. Täällä on kyllä väitetty, että eduskunnan uudet jäsenet eivät tuntisi
täitä lakiehdotusta, joka nyt on kysymyksessä,
mutta on myöskin jo edelleen huomautettu, että
täällä onkin kysymys siitä, onko valittava monarkkinen hallitusmuoto vai ei, ja sitä varten on
eduskunnan jäsenet pääasiallisesti tähän eduskuntaan vaJlittu ja heillä on siis tästä täydellinen
tieto. Olen siis sillä kannalla, minkä puhemiesneuvosto on tässä asiassa esittänyt.
Ed. Koto ne n: Minun piti oikeastaan ministeri Kallion lausunnon johdosta vain huomauttaa,
että herra ministeri ei ollut lukenut 60 § :ään asti
valtiopäiväjärjestystä ja siitä johtui hänen lausuntonsa.
Ed. W u o k o s k i: Ed. Erichin lausunnon johdosta -pyydän huomauttaa että eduskunnallahan
on tietysti lupa tämänluontoinen a,sia lähettää
valiokuntaan lausunnon saamista varten, siihen
nähden olisiko se hylättävä vai hyväksyttävä.
Mutta jos eduskunta on valmis tekemään päätöksensä ilman valiokunnan lausuntoa, niin tämä ilmeisesti on myöskin oik•ein. ,
Ed. P i i t u 1 a i n e n: Koska tämä eduskunta
on valittu tämän hallitusmuotokysymyks·en merkeissä, niin se jo riittää hyl1käämään tämän ehdotuksen.
Ed. S et ä 1 ä : Minun ymmärtääkseni ei ole
kysymys si~tä, onko eduskunta kypsä tätä asiaa
ratkai:semaa.lll, vaan kysymys on siitä, mikä valtiopäiväjärj•estyksen säännösten mukaan ·On oleva
tämän asian oikea käsittelyjäJrjestys. Minun mielestäni on ainakin se selvää, että sekä valtiopäiväjärjestyksen yleruen henki että myöskitn enltinen praksis selväisti viittaavat siihen, ·että asia ai-
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nakin olisi lähetettävä valiokuntaan. Mutta minä
-en usko, -että -ed. Kallion lausuma mielipide aivan
ilman muuta voidaan lykätä syrjään viittaamalla,
että ministeri KaJ'lio ei ·ole lukenut valtiorpäiväjä:vjestyksen 60 § :ää, jorssa muka vasta prerustuslaeista puhuta;an, sillä tässä on välillä myös 59
§, joka kannattaisi lukea. Se kuuluu näin: ,Lerpäämään jäänyt ehdoltus ei estä antamasta uutta
esitystä eikä .tekemästä eduskunta:esitystä asiasta,
jota: ehdotus ki01Skee." rSiinä •On- jo ennen 60 § :ää
-ainakin pyikälä, jonka on katsottu koskevan perustuslakiasioita, yhtä hyvin kuin muita;kin. Ja
tähän nähden on käyrtäntö varma, että nimittäin
on annettu uusia .esityksiä 'perustuslakiasioi:stakin, vaikka ennestään lepäämään jätetty ehdotus
on ollut oLemassa, niinkuin täJmän päivän esityslista todistaa. Minusta asia ei ole aina1kaan niin
täysin selvä kuin eräfut .puhujat ovat esittäneet.
Jonkunmoinen selvitys siitä olisi rpaika.lla;an.
Ed. K ·O t o n en: Ainakaan ei kuka:an voi
väittää, että ·puhemiehen ehdottama menettelytapa olisi valtiopäiväjärjestJ~~ksen vast·ainen, ja sentähden sitä voidaan ilman muut.a. s·eurata. Ml!tä
58 § :n tulkintaan tulee, niin huomauta:n, että
myöskin ed. R. Erich aikaisemmin on lausunut
jyrkästi sen mielipiteen, että se ei ole tähän tapaukseen sovellutettavissa. Nyt. hän vain lausui siitä vakavia epäilyksiä.
Ed. Kaila: Koska joka ·tapauksessa näkyy
olevan epäselvää trui epätietoista, mitenkä lepäämään jätet,tyjä, perustuslakimuutoksia korskevia,
~a·kiehdJotukosia on käsiteltävä, niin minä kannatan ·ed. Estlanderin ehdotusta, että nämä kaikki
kysymykset lähetettä1siin pe:ru'stuslakivmllokunta~an seLvityksen sarumista varten.
Ed. N i u k k a n e n: Minä myöskin totean
sen, että rpuhemi<ehen menettelyä vastaan ei ole
esiteilty mi:tään p~teviä perwsteluja. Kysymys
on siis yksinkertaisesti niistä muodoista, joita tässä juhla.llisessa hautaustoimituksessa noudat-etaan,
toisin sanoen haudataanko niinkuin sanotaan,
,koulun kanssa" vaiko yksinkertaisilla menoi1la.
Minä .olen .myöskin sitä mieltä, että nämä esitykset eivät ansaitse sitä muis'tokil'joitusta, minkä
perustus'lakivrull!okunta tuhsi niihin liittämään,
vaan voidaan ne käsitellä sillä ta voin kuin puhemies on ·ehdottanut.
Ed. L o h i: :Minun mielestäni on selvää, että
perustuslain säätämistä koskee ainoastaan 60 §
eikä ensiTI'kään 57 ja 58 § :t, n:im. sinoin kun perustuslakikysymys on lepäämään jäänyt. 'Sen-

tahden ei tämä 60 § ainakaran velvoita siihen, ·että
olisi vaaditta.va valiokunnan la.usuntoa .sen hyväksymisestä tai !hylkäämisestä. Voidaan kyllä
tulkita sillä tavalla, että eduskunt,a on oikeutettu
lausunnon asianomaiselta valiokunnalta hank!kimaan, mutta .tämäkääm ei sisällä sitä, ett'ä ,ehdotusta :käsiteltäisiin niinkuin uutta ehdotusta, josta
säädetään 58 § :ssä. Mutta niinkui:q edellinen puhuja huomautti, tämä asia on sitä laatua, että tämä ei enää kaipaa sita selvitystä eikä sitä kunniaa. Minä hyväksyn täydelliseisti puhemiehen meIllettelyn.
Keskustelu menettelytavasta juli:steta,an päattyneeksi.
Puhemies: Va:stoin puhemiesneuv-oston ehdotusta on ed. Estland-er ehdottanut, että eduskunta. päattäisi pyytää p·erustuslaJkivaliokunnan
lausuntoa si]tä, onko senlaatuisrsta asioista kuin
esillä oleva pyydettäNä perustu\sla!kivaliokunnan
lausuntoa vai ei.
1Selostus myönnetään oikeakosi.
·p u h e m i e s: Äänestys ·on sns toimitettava.
Äänestys ja päätös:

I{jen hyväksyy puhemiehen ehdottaman menettelytavain, äänestää ,jaa'; jos ,ei" voittaa, on ed.
EsrtJanderin ehdotus hyväksytty.
Äämestyksessä annetaan 138 ,jaa:' ja 43 ,ei"ääntä.
P u h em i e s: Eduskunta on si:iJs päättänyt
hyväksyä rpuhemiesneuvoston ehdotuksen wsiassa.
Haluta;anko itse a:siassa keskustelua?
Keskustelu:

Ed. S c h a u m a n: J ag hrur enda:st tänkt
fmmhå.lla några omständigheter, som stå i samband mecl Mlkoonsten av det föreliggande försrlaget, det första av ele vi~ande fö.rslagen till regerrn~sfmm.

Ett av de verks·ammaste medel, som den dåvara.nde regering1en använde för att söka genomdriva den monark:i:ska regeringsf.ormen, va,r åberopandet av Tysklands önskningar. Den 17 juli
1918, tre dagar efter det la.ntdagen med en m.ycket
,obetydlig majuritet föredragit det monarkiska: regeringsf1o,rmsförslaget fra:mför det republikanska,
meddelade u'tri!kesministern Stenroth l'antdags-
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grupperna, a:tt tyska mini,stern i Helsingfors lämnat senatens ordf,örande Svinhufvud :följande officiella meddelande: ,Tyska reg.ering,en anser, att
ur Finlands och ur de ömsesidiga inrtressenas sy'nrpunkt ' den monarkiska styrelseformens i k~aft
trädande är ändamlåls,enli,gast." Min uppgift om
detta medd,elande har jag från ett cirkulär, .som
utfärdat,s a.v ,en: kommitte, som kallar si,g ,JN uoren tSuomen turvaamiskomitea", och cirkuläret
är undertecknat av kommittens ordfö11ande professor Suolahti, som numera sitter i lantdag.~n.
'EmeUertid har d,etta meddelande senare blivit
på ett mycket 'viktigt sätt kompletterat genom ·ett
uttaJande, som tyska rikets statssekreterar·e för
utrikesärenden v. Hintze avgav uti tyska rik&dagens Hauptausschus, huvuduts.kott, den 24 septemJber 19,18. Tyska utrikesministern yttrade i sitt
tai: ,Finlands reg.erin·g har vämt sig till Tyskland med en anhållan att få tiU sin reg.enil en
priJ?-S från ett av Vlåra. k~nglig~a hus, nämligen
KeJ;sarens son. Hans Ma;Jestät Kejsaren har av
sävskild an}ednling icke känt sig hugad 1a!tt samtycka till denna anhållan. Man ha.r sa.gt den
finska reg·eringen, att fråga.n om r,egeringsJormen är den finska reg.eringens egen angeläJgenhet. På finska. regeringens önskan (au:f Wunsch
der finnischen Regierung) hava vi ~åtit vårt sändebud halvofficiellt (halbamtlich) meddela, att
det icke kan bliva tai om något slags in1blandning
från vår sida i ,fråga. om regerin.g,sformen, men
att man i Tyskland li,kväl med symuati ,skulle
häl:sa bevarandet av en lkonstitutionell montariki."
Av detta officiella. uttaland·e a.v tyska utrikesminist•ern framgår för det f.örsta, att Finlands dåvarande reg·ering; innan fråga,n om regeringsformen ännu var aVlgjord, vänd·e sig till tyska kejsaren med anhållan om att :l!å en av hans s'öner till
kung i Finland. :Fiör !det andira framgår av v.
Hintzes f,örklaring, att vår regering uti en rentinre
finsk angelägenhet anhållit .om ·en främmande
makts, Tysklands, uttalande för att kunna påverka lantdrugen i den av regeringen önskade riktningen. För det tredje framgår av förklaringen,
att den version 1av tyska regering.ens. framprovooera.de uttal:amd~, som medd€lades lantdagsgrupperna - såvida den• UJppgift, lpå. ,viiken jag . stött
mig, är riktig - icke v·ar densa.mma, som tyska
regeringen oftficiellt meddelade vår regering.
J ag hade tänkt, för d-en händels-e at:t det vilande försla.get hade blivit remittevat till grundl.agsutskottet, anhålla om at!t grundlagsutskottet
ville fästa sin uppmärksamhet vid denna sak och
av r·egeri,ngen infordra alla protokoll och handlingar, som tillkommit i ärenCLet, icke blott för
att bringa fullstä:ndig Harnet i saken, utan också

.129

för at·t gra.nska lagenEgheten av d·en. ,embet.såtgärru, som llåg till grund för Tysklands in'blandnin'g i denna rent finska angelägenhet. Det är
nämli.gen att märka, att vid tidpunkten för vår
regerings hänvändning till ruen tyska reg.ering·en
lagen angående ansvarighet flör ämlbetsåtgärder,
~om styrelseledamöterna vidtagit, redan hade trät~
I kraft. Såsom sa:k,erna nu ligga,, odh då frågan
kommer att redan vid detta plenum dil'ekt avgöms, har jag intet särskilt yrkand·e att göra..
Jag behöver kna:ppast meddela, att jag för min
del komi~wr at.t rösta nej, a1ltså för förkastande
av det vilande förslaget.
E_d. Setälä: Minäkin puolestruni olisin hyvin
uteha:s näkemään niitä asiakirjoja, joita ed. &lhau~a,n '?n ol-ettanut olevan täissä asiassa. Minullt>
amakin nuo sekä asiakirj<at ·että keskustelut, joita
·ed. .S~hauman edellytt~ä hallrtuksessa pidetyn,
ovat aivan tuntemattomia. Hän mainitsikin että
S!1k~an ulk~mini~teri Hi~Jtzen lausunl1;o, j.os 'minä
mkem kuuli~, _oh 24 'Päivältä syyskuuta., jolloin
·edu:skunt~ oh .10 päätöksensä t,ehnyt. Ei oLe siis
tä~sä mttään selvitystä siitä, oliko ministeri
HmtzeHä ollut muistissansa, mi'kä on tapahtunut en~en ja milkä_ on ta.p,a.htunut jälkeen, ja
ovatko ylipäänsä ne t1edot, joita ministeri Hintze
lausunnossaa;n ·On ,antanut, aivan täsmällis,et.
Siinä majnittiin m. m., että Suomen haJlitus oli
muka. pyytänyt jonkunmoista lausuntoa ja ,painos'tusta Sa.ksan hallituksen puolesta iSuomen
hallitusmuotoasiassa. Siihen katsoen minä ainakin ,puolestani saatan vakuuttaa, ·etten ole milloinkaan ollut läsnä missään semmoisessa hallitu~s.en istu~~ossa, jossa tämmöistä .olisi päärtetty
tm JOSsa ohsi edes keskustelua tämmöisestä asiasta ollut. Myöskä;än se säJhkösanoma joka mainittiin, jonka Saksan täkä.läinen ministeri ant.oi
ulkoministerille - sen meidän ulkoministerimme
to~·ellakin on esittänyt ryhmille - , sekään ·ei
milloinkaa.n ole ollut keskust.elun alaisena hallituksen istunnoissa. Se saa.puikin aivan viimeisenä
päivänä .ia esiteltiin ryhmille välittömästi. Minulla ·ei ti,etysti ole mahdollisuutta. a.rv.osilella,
'Oliko ministeri von Briick'in sähkösanom~ niide~
ohjeiden mukainen, joita hän oli hallitukseltaan
saanut vai ·ei. Joka ta.pauks,essa .on se syytös,
että hallitus olisi ryhtynyt minkään:la,isiin toimiin
pyytääkseen jonkinmoista. painostusta. Saksan
hallituksen puolelta taikka. myöskään 1Jyytämyt
jonkinlaista ehdokasta Suomen haJlitsijaksi, ·en-:
nenkuin eduskunta oli tehnyt asiast~, päätöksensä,
aivan kerrassaan perätön - sen minä puolestani
saatan vakuuttaa.
Ed. W u ori maa:
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heen johdosta pyydän häneltä kysyä, onko se sähkösanoma, jota silloioon pääministeri näytt·eli
suuressa v·aliokunnass.a ja jossa -esitettiin Saksan
hallituks·en mielipid·e, että Suomi olisi monarkia,
hänelle tuntema.ton, tai olisiko se ollut Saksan sen
omasta. initiatiivis·taa.n lälhettämä vai olisiko se
ollut täältä til.at•tu ja mitenkä se oli sen toisen
sähkösanoman laita, j·ota myöhemmin ryhmille
esiiRttiin?
Ed. 1S et älä: •Minä en ole koskaan kuullut
puhuttavan kahdesta sähkösanomasta,, enkä ole
koskaan ·nähnyt muuta. kuin sen yhden, jonka. ulkominis·teri esitti ryhmille ja jonka sisällys oli
luullakseni semmoinen, mikäli minä vertailematta
asiakl.rjoja voin muistaa., kuin herra Schauman
esitti.
Ed. 1S c h a u m a n: Av lantdagsman 1Setäläs
andragande tyckes :cl.ig fmmgå, att enligt hans
u:ppfattning den dåvarande regeringen ieke tillgjort någonting i d1en sak, vilken ja>g här upptagit
till diskusosion. Emellertid framgick det, att herr
Setrulä icke kan hestrida rik:otigheten av den officiella förklaring som tyska rikets uiJrikesminister
har inför tyska riksdagens huvudutskott avgivit.
Utrikesministerns andragande blev omedelbart
avtryckt i alla tidningar och genom W olffs telegramibyrå sänt till utlandet lbland annat ock>så till
våra tidningar, oclh det citat, som jag uppläste på
svenska, har jag från Huvudstadsbladet. Mitt
intrydk av herr Sefälä:s flörs.var - om ja.g får
kalla det försvar - är det, att enligt hans uppfattning det icJke egentligen har funnits någon regering i denna fråga, uta.n oansvariga krafter hava
drivit sitt spel. Detta synes mig vara i hög grad
betänkligt, om det verkligen varit fallet, och jag
måste säga, att jag med viss bävan ser framtiden
an. Det är icke omöjligt att det ookså framdeles
lwmmer att inträffa, att regeringen säger: vi hava
in~enting gjort, men att andra krafter drivit sitt
spel med den påföljd, att regerin~n slutligen står
bunden till händer och fötter, och efter regeringen lantda.gen, ifall den sätter för mycket lit t:iJll
regeringen.
Ed. N i u !k 1k a n e n: Ed. SatäJllän llliUS'unto herätti yhä suurempaa miel.anlriintoa. ni~hin släJhkösanomiin, joita viiilme kesän :kw]uessa näitä esillä ole"via halliltusmuotok,ys}'lmyksiä iklä:sitel~äessä aina
"tarvitt8Jessa saaJpui tänne Saksasta. Ed. Setälä
nimittäin selitti:, •ettei ole ollut olemassakaan kuin
yksi alkuperäinen sälhkösanoma. Koska viime kesä.nä kumminlkin useampaan !kerta:am täälLä esit.etWn sählk!ösanomia tosin ikyllä s•amaa asia1a: tarko't-

tavia,, mutta eri sanamuodoissa., >niin pyydän kysyä; onlko a:si•a siis käsitettävä siten, -ettlä on tulLut
a1~noastaan ylksi slä,hkösanomla, mutta ert:tä siitä oli
sitten aina tarvit:bmessa otettu uusi painos? (Hilpeyttä vasemmalta).
Ed. A r 1a järvi: Minä katson olevani p·akoi-

treirtm ~ässä rs1unno~1sa ltod~kisi ilmoittamaan sen,

mitiä ed . .Siet.äll!ä täällä .lausui. CM:rinäkäläin hallitulksen siHoisena jäsenenä en tunne nillistä asioista, joihin ed. 'Schauman viittasi, muuta,, kuin ed. Setälä
täälLä esitti. (Vasemmalta: .Se on s·elvä.) Jos edesvats;tuuttomia lainBksia. on ollut ~ii!kk:eellä, se on .eri
asia. Kyllä minullarkin on ollurt ti-edossa ,ettJä Sa.1rsassa on lilillikunu>t m. m. er!äs Mil'm ,S,chiaumanlkin
näJi,ssä asioilssa ja \toiminut tietysti oma]lia ta,vlallansoa. hänlk'in, mutta se ei ole v~a1kuttanut hallituksoo toimintaan sitä ·e~kä tätä. Hallitus ,on täJssä.
asiassa, niin paljoru kuin minä t~edän:, toiminut ainoastruan sen muikaan kuin eduskunta on sen osottanut ja velvoittanut 'toimimlaan.
Eod. P i ·l k 'k 1a: Eod. Setälän lawsunnon voi sanoa olevan tämän vainacian ipesem:iJs.iJä slanan täydessä m.erki'tylk/siessiä. Mlinä uskon, eiltJä tämä edus·knnta on 'kuitenlkin nyt aivan täysin S>anoismko
k:v•psynyt trumläll' 1hlalli1ms.muodkm täydell~sesti h81utala.maan. Onhan: tu'Il!ne'ttua mleine jo'kaise1Jle tuo
vanha isuomiaJ•ain·eln sananparsi: ,>suo kuninkaan
kuulua, .eii nälkyä". 'Tämä ·hallitusmuoto ;kuitenkin
edB>l'l:vlttää sii'tä, että :kuningals ei 10lisi ainoastaan
kuuluvilssa, muitta myös niälky-vooissä. Jos :katselemme kirjojen 'ki:daa, nfuin huoma!a.mm\e siellä eräässiä
11aikassa vanhass1a. testamentissa mer'knlis1et sanat.
Kun Samu>elilita. tulivat ThraeliJn [apset pyytäm1äiän
'kuningasta, niin hän huomautti: ,,älllmä pyytä.'lro
kuningus'ta6 sillä tämäJ !tulB>e teimemään teidän poilro,nne or.iiks·een j.a tyttärenne piioiiJkisoon," j. n. e.
Trumläkin osalta1a.n jo meiUe todistaa, mihin kunin'kuus tlähtää. Näin ollen usklon, eft:ä ·eduskun'ht
on täydieiUislesti tvalmis tälle .ha11'it.UjSmuod>oUl·e antamaam viimeisen hauta..ulksen.
Ed. E 1st l a n d e r: Man måste v'i8rkligen fråga cui hono herr Sclhauman tagit · U!P·P dess•a frågor, S(')lli nu syss·elsäHla lantdJagen? Att föredra,ga
mooarkli framför republik, d·et lbehöver icke h;wa
någ10t att ska.ufa med ut.rilkiespolitlk och med frågan om ett närmande till Tyskland eller tili entenilesitaternla. Och jag 'IDan försälkra att på många
hMl dessa frågor alls idkie varit förlbundna. Och
framför a1lt hava dessa ifrågor numera ännu :mindre sammanha.ng äln de tidi;gare hava 'haft. Uppf,a,tt.ningen å ena sid!an om moniarki å l!lnd\ra sid>an
om repuib[ik såsom lä:mpl'igastle re~ringsform lbe-

Suomen Hallitusmuoto.

röres icke alls av de händelser, som inträffat eft.er
det det nu vilande försilaget antogs. Såvlit't jag
känne:r till, ltor-<le dädör heUer ri.cke åtmilnsto~
inom den sv:enska befolkning"en i l•and-et nåJgon
väoontlig förändring eller fö)i1Skjutning i ås~kterna
ägt rum i denrna sak. V ad min .personliga uppfatt.ning ibeträffa.r, så anser jag närmast. att lantdagen nu gjordle klokt i att icke ävlas med att
genomdriva ·en ny reg-eringsform, byggd vare sig
'På den ena ·eller andra ·basen, utan tvärlom taga
lärdom av vad som s'ke!r runt om oss i v:ä.rldern och
förs~ktligt bliva vid status quo. Då [ikvältf.ör när·
Vlamnde i dennta saik omrös'tn~ng böll" äga rum och
röstandet. därvid lkOIIDmer a~t uppfatttas såsom ett
val emlellan de tVJenne grundåstkådnin:gar, som jtag
har antytt, her jag för min del franihålla, att jag
.k;ommer att :riösta fö~ det nu vilande f•örslagets aniJa,g1andte.
J a.g ser mig, ehmu mtotvilligt tvungen aitt ylttra
några oll"d i anledning ·av herr Sclhaumans utta1-ande. Man hade aUra :minst väntat, att herr
Schauman i denna sak slmlle riva upp, vad som tidens händlelser 11edia1n låtit ,:försjunka i gillömska.
Herr Schauman har ansett sig bö\ra 'ta}a om oansvariga 1krafter, som varit i röl'else i denna saik.
J 1rvg tror mig •giva uttryck åt en allmän ovilja åtminstone i lpolitislkt lklartänlkta kreltsar över det
sällsynt iUojlal·a sätt, på vilke't herr :Schauman he.drivit sin verksam!het i Tyskland:,' i det han ansåg
sig 'höra motverka vad som dock var Finlands lantdags lagliga beslut.
1

Ed. W u ori maa: Senaatori !Setälän lausunnon johdosta, ettei hän tiedä ;muuta kuin yhd·estä sähkösanomasta ja senaattori· Arajärven
lausunnon johdosta, .att·ei ihän myöskään tunne
muuta, mutta että mahdollisesti edesvastuuttomat
voimat ovat 10Heet liikkeessfu, pyydän k·ertoa S'€Uraavaa: Silloin kuin tämä hallitusmuoto kfusiteltjin suuressa valiokunnassa, oli silloinen senaatin
pääjohtaja, Paasikivi, saapuviUa. !Si'l'loin vähän
ajan .perästä saapui sinne myöskin ulkoministeri
.Stenroth ja toi erään paperin., jonka. hän antoi senaattori Paasikiv·elle. Senaattori Paasikivi avasi
kir-jeen, luki s·en mitä siinä oli, toi sen j1a !lläytti
muutamille -edustajiUe eri ryhmistä, muiden muassa ylioikeuden päämiehelle, professori Ståhlbergille ja minulle. Tässä oli jot.enlkin näin !kuuluva la.usunto: ,S.aksan hallitus on sitä mieltä,
että !Suomen .etu vaatii, '€itä sillä on mona.rkkinen hallitusmuoto." Siinä: oli vielä jotakin muuta,
mutta hän peitti kädellään sen, mitä .siinä oli
alemp·aira (Eduskunnasta naurua). Minä kysyin~
mistä se on tullut ja. hän vastasi, että se .on tullut
Sak·sasta. Pyydän 'kysyä sitten tämäln johldosta,

13]

ova.t.ko nämät henkilöt edesvastuuttomia ja toiseksi, eivätkö hallituksen muut jä.seruet mitään ti·etäneet siitä!, mitä pääsenaattori ja ulkoasian seruaattori tekivät?
Ed. Schauman: Jag ber kammaren om
tillgift för !att jag måste taga. kammarens tid i
anspråk f.ör ett yttrande av rent personlig a.rt.
·Man har hänvisat tili den verksam1l:et, som ja<g
under en resa utöv·at i TysHand, och ka.Uat den
en nansvarig mans v·erksamhet. Jag .företog emell·ertid min resa på uppdra.g av de republikan.ska
partierna i la.ntda•gen, med utrikesministerns v•etskap, med anteckning av tyska. minist•ern i Helsingfors på mitt p:ass •att resan gäller ,p·olitische
Besprechungen". Min resa. ha.r således fullt öppet:
företagits, och myndigheterna hava. vetat a.v den...
l\fin verksamhet i Tyskland är ja·g- färdig att när·
som hälst .stå tili svars för, och jag frruga.r slutlig.en d·en talare, som mot mig utka.s·tat heskyll.ningen för illojalitet: vem lhar varit mera illojal ..
den, som har stått på den ståndpunkt, som lantdagen· enhälligt intO'g <len. 6 december 1917, eller
d·en, som med fl'ång-ående av dienna ståndpunkt
försökt, dtå lantda·gen icke mera va;r fuUta.lig,
driva. en ·reaktionä:r politik med införande av monarki och fö.rsök att i.nskränka allmänna rösträtten o. s. v.?
Ed. La. he r m 1a: Me olemme täältä vasemma:lta !kylmäveri8'8Sti ja vaijet.en: kuunnelleet sitä
pientä ·perhekinastelua, jota .porva:rilliset ryhmät ovat käyneet viime vuouna ·alkama.nsa..pyykin
johdosta. Meillä ei ole mitään vastaan, •että porvarillisilla ryhmillä on tällaista perheselvittelyä ja
mielelläänhän sitä kuuntelee. Mutta minä taohtoisiJ?- tältä taholta. huomauttaa., että tämä pyykki
ohsi nähtävästi jäänyt tekemättä, tämä ikuinen
häpeä maalle suorittamatta., jos keskustaryhmiHä,
jos porvarillisilla vasemmistolaisilla olisi ollut se1!kärankaru, olisi ollut todel'lista ta.htoa vahaa kansan etua. Häpeällisesti näyttelemällä edustavansa
Suomen kansaa vajalukuisena eduskuntana he
luulivat othjaavansa ikuisiksi ajoiksi tämän maan
kohtalot ja kilvoittelivat sen karitsan keritsemisessä, jonka he niin ·perinpohjin viime vuoden aikana olivat lyöneet. Nykyisyys on osoittanut,
että se karitsa, Suomen työmies, jota täällä viime
vuonna kerittiin, ja jonka villoja p·ari vuotta
eteenkinpäin laadituiHa, la.eiHa vars~ll!kin verotutkS'Bn alalla keritään, on nousemassa ja nousee varmasti. Edesv.a.stuuttoma,t piirit ·eivät minun nähdäkseni ole olleet yksinomaan sillä ta.holla, jonka
puolustus'Puhujina tä:ällä silloiset valla•nkaappauksen ministerit ovat olleet. Edfflva.stuuttomi.a pii-
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rejä minun nähdäkseni ·oliva:t koko silloista Suomen laillista ·eduskuntaa edustava porva.rilli·nen
kokoomus, joka häpeällisesti t.a:hrasi tämän maan
main·een. Porvarillisella vasemmistolaisaineksella
oli·si ollut kyllä tilaisuus näy>ttää maailmalle, että
se ajaa, todella kansan .etuja. Mutta. kaikesta
tästä huolimatta he istuivat tääillä tyyn·esti vielä
·pitkälle täitä vuotta, laativat lakeja jos minkälaisia, jotka. tul·evat olemaan tuhoisia täll-e kansalle.
Meillä ei ole tämän ,pyykinpesun johdosta, mitä:
porvarillisten ryhmien kesken tänä iltana on käyty, paljon sanottava,a. Mutta haluaisin lyhyesti
todeta, että p.orvaristo voi kyllä pienissä asioissa
kinastella., se voi kinastella. kysymyksestä, onko
valtion päämiehen nimenä kuningas vai presidentti, mutta suurissa asioissa, silloin 'kun on kysymys
suurten ka.nsanjoukkoj·en orjuuttamis·esta, työväestön sortamises•ta, siinä he ova,t yhtä ia pitävät puolensa. Silloin 'kun valta, on pistimien
avulla. hei·dän käyt·että;vissää:n, laativat he jos minkälaisia lakeja pitääkseen vallan käsissään. Heidän puheensa kiB.nsanvallasta. on narripeliä, on
tekopyhyyttä. Viime vuoden työ on ollut kuumeista. hosumista niinkuin tulipalossa.. Lakeja
:on syydetty kuin turkin hihasta, on jos mink~
laisi.a häipeällisiä: ha1litusmuotoja ja. er.hdotu'ksia
tehty tukuttain ja. vielä hä:peällisempiä muita
lakeja, jotroa tä:llä hetkell~ä ~asit~:avat m~:at~ raskaasti, sotalaitoksesta pwmmpnn yksitylskohtiin asti. Porvaristo nähtävästi 'kyllä tietää, ·etteiv·ät ne o1e pysyväisiä. Mutta se ·ei nähtäväs~i vi·eläkään ole ·oikein selvillä, että sen t.fj,ytyy .10 nyt
pa1a. palalta ryhtyä repimään alas sitä työtä, jot!l'
se täällä niin yksimielisesti viime vuoden teki.
Me 'puolestamme 'toivomme että he sruavat ryhtyä
tätä työt.änsä· purkamaan nyt k~ire;ellise.st~,. ja
hallitusmuodon yhteydessä, joka nämä pälvmä
tulee tois-elta.kin. taholt.a- esiUe, tämä purkaminen
voi hyvin alkaa.
. .
Ed. A l k i o: Ed. La.herman puhe ei ollut
omintakeinen. Hänen sisästään puhui entinen
edustaja Kuusinen . .Kun ed..Kuusinen o.li t.ääll~
v'altiopäivillä ennenkuin kapma. puhkesi, pU'hm
hän jokseenkin samalla nuotilla kuin nyt ed. Lah-cr~a. ,Ja tämä näyt<;i johtavan siihen että silloinen Suomen '2001 päätä. käsittävä edus·kunta
tuli ;.enäläisten bolshevihen komennon kautta
ajetuksi ·pellolle. S1lloinen ed. Kuusinen ja. kumiJpanit tekivät liiton venäläisten bolshevik~·en kan~
sa kumota,kseen mJnöskin ne tasaVlaltalm·set penaat,t,eet, joille .Suomen hallitusmuoto oli joulukuun 6 päivänä 1917 pä!ä"betty rakentaa. He ryhtyivät aseisiin suoma.laista yhte~skunta.a, vast~:&n,
johon kuului myöskin silloin Suomen työväki, se

työväki, joka syntynreen' ·bolshevikidiktat.uuri.n
pakotuksen alaisena täällä Helsingissäkin ajettiin rintamille taistelema&n ryssän vaUa,n puolesta
.Suomen va1pa.utta. vastaan. Ol·en ka,tsonut v·elvollisuudekseni ed. Lahermalle sanoa, tämän. Minä
sanon sen hänelle tavallista kovemmalla äänellä
siitä syystä, että minun luullakseni ed. Laherma
oli silloin jo sy·ntynyt, rtioesi mitä tapa.htui ja luullakseni kävi miehen kengissä. Mutta. ju1kisuudessa en ole kuullut kertaakaan ed. Laherman'
kohottavan ääntänsä estääkseen sitä kapinaa, joka
vei ·Suomen• sosialidemokraa:ttis·en puolueen sen
nykyiseen surulliseen tilaan. .Senvuoksi on ed.
Laherman sopimatonta. käyttää sellaista ruma,a
äänilajia <tässä ·eduskunnassa kuin hä.n nyt käytti.
·Ed. Laherma saooo, ett.ä heille sosialisteille,
on muka mieluista kuulla porvarillisten ryhmi·en
keskeistä pyykinpesua,. Mitä miellyttävää sii.nä
saattaa olla puhtaall.e sosialid.emokra:atille? EUei
teill.ä ole mielyttävämpiä aiheita iloonne täällä,
niin tämä on toki liian vährupätöinen. Minun käsitt<ääkseni me elämme s•ekä täällä eduskunnassa,
Suomessa, koko Euroopassa ny'kyään si'ksi vakavaa aikaa;, ettei sosialid·emokraatin sovi olla mielissään sii.tä ·eHä .Suomessa riidellruän, silloin kun
täällä olisi l<aa.dittava Suomelle hanitusmuotoa
joka 'perustaisi kansan vaJti:allisen vapauden.
Erue1leen l·eima.a ed. Laherma häpeälliseksi sen
ty.ön, mitä eduskunnan t:a.sava1tala.iset ,tekivät
silloin kun eduskunnan s'Osialid•emokroo.tit olivat
kapinan vuoksi eduskunnasta ·poissa. Ellei tällä
työllä ollut mitä;än muita 'tuloksia, voitettiin
a.inakin se että II;l'~illä on nyt, ilman kapina<M .nosiam:atta sitä kuningasVJa1taa vastaan, j.ota .täältä
oikealta suunniteltiin, tilaisuus ratkaista rakennetaanko Suomen hallitusmuoto tasavaltaiseHe vaiko monarkistiselle pohj13.Ue. :Sekin on jo jotain.
Kun minä olen niitä, jloka olen taistellut ja tulen
taist·elemaa,n kaikin keinoin sitä vastaan, ·ettei
mitä,än syytä tässä maassa sa3Jtaisi. uuteen kapina,an, olen sitä mieltä, ·e'lltä ne, jot.roa tä·ällä ovat
taistelleet tasavaltaisen hallitusmuodon puolesta
tähän a,sti. koko viime vuod·en, ovat tehneet. isänmaaUeen kii.tosta. ansaitsevan työn. E.nnen kaikkia muita olisi puhtailla, oikeilla. sosiaJidemokraateilla s.y,ytä tämä lausua. Mutta niillä, jotka toivovait uuden bolschevistisen kapinan puhkeavan,
on .tietysti syytä pU'hua niinkuin. ed. Laherma on
puhunut. (Ed. Laherma: Ei toivota).
Edelleen ed. Laherm.a merkitsi, että mikki
hallitusmuotoehdotukset jotka täällä on tehty
ovat ,häpeällisiä". Minkävuoks:i!? Minun käsittääkseni ed. Laherm:an lausunto tässä suhteessa
oli syyntakooton, Sillä jos ed. La!herma on jotain muuta kuin holsheviiki, hänen täytyy
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myöntää -että ·nyt on valittava tasa v alla n
tai m on a r k i a n välillä. Ja jompi·lmmpi niistä
ei voi olla häp·eällinoen.
Mutta minun tävtyy sanoa jotakin myöskin ed.
Estland·erin äskeig.en lausunnon johd.osta.. Ed. Estlanderin lausunto sisälsi jotenkuten tällaisen ajatuben: Eduskunta tekisi viisaimmin, jos se ottaisi huomioon paraillaan tapahtuvia maailmanta.pauksia, josta syystä siis ei olisi kiirehdittävä
hyväksymään kumpaakaan ha,Ui>tusmuotoa. Näen
tässä ed. Estlanderin tahtäävän siihen mihin hiLn
eduskun:ta-,alotteidenkin tekijänä ·pyrkii, ja. mihin
äskettäinen Hufvudstads·bladetin kirjoituskin
viittasi,- ettei meillä olisi nyt muka kiire hallitusmuotoa säätämään! Tämä on vaarallista politiikkaa. :Se on edesvastuutonta polirtiikk,aa. Kun
minä as·etan ed. Estla,nderin j1a ed. Laherman
ajatukset vasta:kkain, täytyy minun sanoa ettli
herrat :ovat liian k1a.ukana. siitä politiikasta, jota
Suomessa 'Pitäisi noud,attaa. Varsinkin kun• tätä
tarkastetaan nykyisiä maail'manta.pauksia. vasten.
Tärkein aslml mitä .Suomella valtiollisella alalla
on n,yrt; otetta.va..on h :a ll i t u s m u o d o n n op e a a. i k a a n s a a m i· n •e n. Se vakaannuttaa
<Suomen asemaa. Se va.kaannutta:a täJällä. kansanvallan, ja. se horjuttaa luokkava.ltaa, ha.rjoitettiin
sitä sitten oik·ealta. tai v:a.semmal,ta. Senvuoksi on
tärkeätä että se hallitusmuotoehdotus, joka nyt on
käsittelynalaisena., saat,etaan täällä kunnia.lliseen
loppuun, ja. sen jä1lkeen ryhdytään säätämään
hallitusmuotoa joka kokoaa tämän ka,IllSa•n. Minä
senvuoksi toivon että keskustelu siinä äänila.jissa,
missä s-e on täällä käynyt, loppuu.
Ed. N i s k a ne n: Kun tämä surullisen kuuluisa kuning"lasjuttu tänä iltana joka. tapaubessa
r.äköjänsä tulee päJältöbeen, niin ja.tkamatta keskustelua koska keskust>elu on näin pitkälle kehit.tynyt. lausuisin että tälle sumUisen kuuluisalle
kun:in~asjutulle nyt sen hauta, luo:taisiin ja, lasikettaisiin siUe ikävänä muistona seppele, viimei·senä 'palv-eluksena.
Ed. Setälä: Ed. Wuorimaan uudistetun kysymyksen johdosta, joka koskee sähkösanomaa,
j~ senjohdosta, että hän myöskin luki jonkinlaisen sähkösanomat.ekstin, minä .puplestani en voi
muuta ymmärtää, kuin että se oli sama sähkösanoma, kuin min:kä ed. Sclhauma.n ailkaisemmin oli
esittänyt. Sisällys oli aina:kin aivan sama ja muotoa herra Wuorimaalla nähtävästi ei ollut käsillä. Ed. Schaumanin viittauksen johdosta ministeri Hintzen lausuntoon minun puolestani täytyy
sanoa, että mikäli puheenalainen lausunto sisälsi
sellaisen tiedon, että Suomen hallitus on la.usunut
jonkinmoisen toiveen kannan ilmaisemisesta 'Sak-
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san puolelta Suomen hallitusmuotoa.siaJSsa, tämä
lausunto ei ole ollut tarkka.. Mitä vihdoin tulee
edesva.stuuttomien voimien toimintaan, täytyy
minumkin olla samaa mieltä kuin ed. Estlander,
ettei ed. Schauman ole ollut Sruksassa minkäänla.isena. laillisena, oedustaciana. Hänen: mat.ka.nsakin on
suoritettu, ainakin sen mukaan kuin minulle on ilmoitettu, toisessa tarkoituksessa kuin mitä alkuperäisin on ilmoitettu. Yliopiston kansleri on minun kysymykseni johdosta ilmoittanut, että ed.
Schauman oli saanut virkavapautta yliopistollisesta virkatoimestaan lähteäikseen Saksaan tutkimaan 'kirjasto-oloja.
Minulle samoinkuin ed. Estlanderille ei
kuitenkaan tä:ssä ole ollut kysymys siitä, mitä
muiden maiden ja kansojen puolelta on ajateltu
tästä meidän sisäisestä kysymyksesiämme. Minun käsitykseni mukaan Suomen hallitusmuoto
on ollut puhtaasti suomalainen kysymys. Minä
en ollenkaan katso tarpeelliseksi ryhtyä puolustama.an sitä, että täS'sä maassa on kansalaisia, joid·en käsityksen mu:kaan ·kansan itsenäisyyden,
täysivaltaisuuden ja vapauden täysimpänä eduskuvana sekä myöskin turvana mahdollista enemmistösortoa vastaan on ,että kansakunnalla. on
semmoinen valtionpää, jonka asettaminen ja erottaminen ei riipu kulloinkin vaLlassa olevista puolueista, vaan jolla on ainakin mahdollisuus asettua puolueiden ulko- ja ylrupu6lelle. Ja että tällaisen valtionpään olemassaolo ei myöskään estä
•kansanvallan toteuttamista eikä ka.nsakunnan vapautta., siitä ovat tddistuDrsena ne Europan maat,
joissa vanhoista .ajoista todell'inen 'k:ansalaisvapa.us
on ollut olemassa. Minä tarkoitan Skandinavian
maita ja Englantia.
_
Minä puolestani hyväksyn tämän esilläolevan
hallitusmuotoehdotuksen senvuoksi, että minä pidän sen vapaamielisen& ja kansanvaltaisena, ja
myöskin sen vuoksi, että sen sisällys on t u n ne tt u. 1Sitäv.astoin en minä eikä kukaan muukaan
tässä huoneessa tiedä, minkälainen se hallitusmuoto on oleva, jonka. tämä eduskunta vastedes
saa.ttaa hyväksyä. .Sen että vastustajilla tämän
johdosta on tilaisuus leimata tämän hallitusmuodon puolustajat taantumuksellisi1ksi, pitäisi tuottaa heille ainoastaan iloa., sillä musta.a taustaa
vastenhan loistavat om'inaisuudet kirkkaimmin tulevat näkyviin.
Ed. Andersson: Gentemot ldgsm. Estianders påstående, att det .svenska folket ännu står
bakom den mona:rkiska taniken, önska.r jag framhålla att :de svenska arbetarena och det svenska
småfolket aldrig uppburit den monarkiska. statsiden.
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Men senaste sommar då den svenska högern var
så angeläJgen att få den monarkistiska statsformen genomförd i 1antdagen, lyckades man verkligen genom hänsynslös agitation i den svenSJka
tidningspressen inbilla stora lager av det svenska
folkel·ementet här i Jandet och synnerligast dem
på landsibygden, att d:e voro ett ,konungsligt folk".
Men .sedan dess har man kunnat konstatera en
väsentlig tillnyktring i denna fråga på landsbygden. Många av dem som då tillsammans med
högerelementen ropade: Giv oss en konung; betra;kta nu detta såsom höjd•en av oförstånd och stå
numera bakom den republilkanska statsformen.
Ed. L o h i: Minullla ei ole tässä juuri pialjon
lisä:ttäviää ISooj·äDkieen !kuu ministeri 'Alikio 'käyitti
puheenV'U'oroa. Tahd1on iliuitenkin huomauttaa ed.
La.herman lausunnon j'CJihdosta, e'tiiä pitäisi tosia1an
vasemmiston'kin ajatella :vaika.vammin, missä tilanteessa tosiaan oltaisiin, jos tässä ed!uskunnas,sa Siinä
ailmna, <kuin täänä ha:lliltusmu:oiJokysymys oli täällä esi]ilä., ei olisi ollut vasiemmistol:aisia porvarililJisia aineks'ia, jotka saivat ailkaan sen, että tätä hallitusmuotoasiala. ei saatu silloin :r:aij)Jmistuksi, .mutta
että nyt ed. La.herm:a; 1muiiltten vasemmistolais tien
kanssa saa olla meidän mukanamme tätä eihdotus:ta
haut8!amassa. :Silloin 1kun ~ämä ·ensimäinen mona~kinen hialliimsmuotoesitysl olti ra11kaistavana, silloinhlan oli maailman yl!eis,polii!'ttinen tHanne vie]ä
sellafunen, että j1os /tämä hallitusmuoto .olisi saatu
silloin raillriaistUJkSi, Imilien todiennäköisyyden mu'k.a:an silloin olisi mon:arkinen hail[~'tlsija meidän
maahlamm1e asetettu. Mikä siitä olisi ollut Siei'urauksena? Minru rohmenen ikuvit~lla, etltä se hallitsija ei olisi täällä enää. Mutta täällä mahdolli~
s-esti olis·i bols'hev~kineuvostovrullta ja koko ed. Lahermam. lausunnon henki viittasi 5iihen, että hän
tätä ennen kaikkea olisi toiv:onnut. Se hyökkäävä
äänil.aji, mikä siinä olil niitä ikohtaan, d·Oitkla saivat
SJen a~kaan, ettlä nyt ·ollaan :tii1aisuudes1sa tämä kysym:vs rotkaista., :se juuJri osoitti, ·että hän pitii katkerana i!kävyY'flenä silf:.äJ, •että \tämäi ,hJallifusmuotokysymys 5a:aida:an nyt' raruhal[ista tietä ratil~a~s
tuksi eikä ole .ioud:uttu siilhem onnettomaan asemaan, mihin ma.hdollises<ti olisii jouduttu, josltämä
'kys:vmys olisi 1silloin iJuNult Lopullisesti ratka.istulksi.
1

1

Ed. P i i t u 1 •a i n 'e n: Minä en olisi odottanut
taholta sell:alisess.a äJänilajissa esiintymistä ikuin •ed. DS:hernna ·esiintyi •vasemmiston 'PUOlelta. Hän nimittäin :mainilhsi häpeälliseksi soo,
että täiäll.ä on -puolustelttu kansanvaltaa sinä aikana, jolloin 1mnsan.vaHan viralliset .puoUajat
asett!uruv:a:t kanslanvaltaa vastaan. Ed:ell:oon pyyva5·emm~ston

täisin :mimä •ed. Laherman & kumpp. mietittäväksi jättää, miten !kunniallinen oli se teko, jolloin
vaili1Jtiin n. s. 'kansanvaltuuskunta j,a oliiko s·e mit.en
lwkonaisen vain •puolikaseduskunnan valitsema.
Ed. Ta k k u 1 a: M<i!nä voisin luopua puhleenvuoros1Jani ·ministeri A11kion laUJSiunnon j':äJ]koon,
mutta pyydän vaan ed. La:hermalle vielä lisälksi
huomauttaa, että s:e lamsrunlto, milllikä hän täällä
antoi, ei kuulu nykyiseHe eikä 1enti5elle porva.ristolle, vaan se kuuluu Mannerillle ja Sirola.lle ja
se olisi ollut pidettävä Pietarissa.
E'd. K. E. Linna: Ed. Es:t.]tanderin lausunnon johdosta täytyy minun todeta, että hän .pi~ää
nykyisien välitilan j.a~kumista tpaljon suotavampana lkuin hallitusmuodon nopeaa rafkaisua. Onko
tämä pidettä.vä myös mer:kkinä !siitä, mikä ·kdh:talo
odoUtaa. tasavaltaista hal1iiJu5muotoa, sitä en v;a!-maan tiedä. Jos niin on, •pidän 'sitä •erittä:in va:lit.ettavana, sillä mitä pitemmälle nykyistä ,näJlitilaa .i'atkuu, sitä suurlempi m<a.hdolflisuus on katkenlaisten kumoulk:s~oo yrittämisiin., kumouksien, joita tulee sielltä ja illäältä. m1si ehdOttolill.asti !()nnelHsinta .SuomJen :kan5alle, mitä nop·elammin sill-e saatai,si'i.n säläde'tyksi tasavalta~nen harr!litusmuoto. -Ed. La!herman lausunnon johdosta minun täytyy
vaan todeta, että s•eln keritS*'lmis:koneen, jo!Sita. hän
ma.inå.ltsi, pani käy·ntiin sel ;s:os.ialistinen vlasemmisto,
jonka täysiveris~mäJ jälkeläisenä ed. Laherma. tääll'ä on esiintynyt.
Ed. Ampuja: Kuninkaan tekijät ja ha:kijat
voisivat rehelli~Sesti tunnuStiala tekottl.sia. <Sillä 'tässä ma.assa .ffi. viielä ole tullut s·ellainen: tilanne, että
senkinlaå.sesfu va;]ti.opetobesta asetettaisiin syytt-eeseen. Ed. AQikion suu'ri :sluu'ttumus Kuusi·sen
heng1en esiin manaami5esita on minusta vaxsiln aiheeton, sillä -ed. Alkion tai tministleri Allkion samoinkui;n kailkikli!en muidfmikin on m}"ö'lnnettävä:,
että siilnä 80 edus't·adass.a, mit;kä; vasemmi1stossa
on, 'kai on melkoinen jouk!ko ed. Kuusris1en henkeä
samoinkuin silf:iä on tämän maan t:y~ö.viäenlu01k.assa
yleensä. T1e !ette ole onnistuneet •hävittämään sitä.
N-e varoitUI'kset, mit.kä ed. Kuusinelnlausui marraskuun al'kupuolella 19117 lporvarilstolle, että te pela:atte syyntalkeettoman peliiä, ne v.aroitulks:et tulevat kaikumaan va-semmiston taholta aina, mil[oin
tämän maan ·porvaristo vakavana ja ra.tkaisevana
het:kenä os:oit.taa s·ellaista typerää itsepäisyyttltä.
Tämän eduS<kunnåln lkokoontumisai!lrona on suureUa huol,ella iläyiyn:vi "Vla:semmisi:on ajat~Ha asemaa, -eftä tul-eeko taaslkin .kentie's samall81inen itilanne 'k!uå1n toislta vuotta taka,plerin. Vasemmisto
siiä ·ei toivo, mutta ennenkuin sosialidemokratia
1
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siitä olivat herrat minist·erit kyllä rpitäneet riittävästi huolta.
Paitsi sitä että tämän haHituJsmuodon aja.minen
tapahtui näin poikkeuksellisissa oloissa, oli sen
ajamiselle ominaista vielä kaikki ne monenlaiset
Ed. v o n W e n d t: Redan '.från första början •pikkukeinot i'a konstit, joilla sitä koetettiin silloiförirrade sig diskussionen från ämnet och tyckes sissa oloissa läpi saada. Täällä ·on ·ed. •Schauman
fortfarande visa en blenäigenhet f•ör d-etta,, som icke tio antanut pienen kuva.uks·en si}tä,, millä tavalla
hådar gott föi- framtii1en. I sak vill jag framhåJlla., ulkomaisia. voimia. koet,ettiin sekottaa tähän meiatt oJ)eroende 'av moniarki och repulbli\k na:tionali- dän puhtaasti sisäis·een kysymykseemme .ia sentetsfrågan 'är så brist:bälligt liöst i dlet 'föreliggande kautta painostaa va:s.ta:hakoisia, eduskunnan jäseförslag·et a'tt jag ·ej Jmn röslta di:Lrför och ja1g undrar niä ihyv'äksylffiä:lLn monarkkinen hallitusmuoto. Ja
viiken svensk som kan göra detta lliU och sedaJn kun täällä on heitetty ·ed. Schaumanin kasvoille
se syytös, ·että hän menetteli epälojaalisesti toimiställas inför slina valmlän.
essa.a.n vastoin eduskunna.n tahtoa, niin täytyy miEd. T 1a n 'ne r: Kun minun aaneni on pa~ •nun puolesta.ni lausua, että minun käsitykseni
nuksissa, rohkenen käyttää oikeiston puhujala.- mukaan hän jos kukaan menetteli lojaali.sesti ja:
vaa. koslka se, mitä minulla on sanottavana, on S€ •puolikased•nskunta, joka tämmöisiä asioita. ryhtyi ajamaan, oli vähintäin epälojaa.linen. Mehän
etupä;ässä tarkotettu oikeistolle.
Tämä käsi,teltäväruä oleva. asia tuo meiUe edus- nä;emme nyt, että tämä puolikaseduskunta ·ei ·eduskuntaan tuulahduksen niistä ummehtuneista. olois- tanut k1ansan mielipidettä. Ed. Schauman näkyy
ta., joissa. tämä kansa viime k·esän ja syksy•n aika.- ·tunteneen sen paljon paremmin.
Mutta tämä kysymyshän oli puhta.asti kotimaina ·eli. Silloin valtaa, pitävä oi•keisto koetti käyttää tilannetta hyväks·een sa,adaks·een voimaa.n pait- nen, puhtaasti sisällinen kysymys ja. myös kotisi hallitusmuotoa myöskin monenlaisia mu]ta la- maisissa oloissa koetettiin monenla.isilla keinoilla
keja, j.oiUa. se v·oisi turva.ta: olemassaolonsa, tur- edistää silloisen ha1lituks·en rpyrkimyksiä. Mehän
vata. ·etunsa. :pitkiksi ajoi·ksi eteenpäin, vielä sen- muistamme, minkälaisissa oloissa t:ä.mä asia, vuosi
kin jäilkeen, kun kansanvaltaiset ainekset jälleen takarpoerin tuli alulle. Sen jälkeen kun edru:s'kunnan
pääsisivät vaikutusvaltaan tässä maassa.. .Suu- perustuslakiva.liokunta tammikuussa oli joksee~
reksi osaksi oikeisto tässä pyrkimyks·essään onnis- kin päässyt yksimielisyyt·een tekeillä olevasta haltuikin. Tämä kysymys on kuitenkin vaihingossa litusmuodosta~ olivat samaisen perustuslakivaliojäänyrt; perille s'aa.ttama.tta:, ja on meillä sen kautkunnan rporvarilliset jäsenet vielä huhtikuulla ykta nyt ilo ja onni lopullisesti haudata se ja poistaa sityisissä istunnoissaan verrattain yksimielisiä tasav.a.ltalaisesta ha.llitusmuodosta. Mutta, s•en jälse meitä enää vaivaamasta.
Ben jälkeen kun eduskunta. istunnossaan 6 päi- keen aJkoi eduskunnan ulkopuolelta, voimakas agivänä joulukuuta 1917 oli yksimielisest] päättä- tatsiooni kuninkuuden :hyväksi. Ja tärrnä alkoi
nyt julistaa Suomen ri:i:np,umattomaksi tasava.l- hyvin huvittaviss.a. merkeissä. Kun oltiin epälaksi, olisi monarkkisen hallitusmuodonajaminen tietoisia siitä tulisiko ·eduskun[}]assa tärrnmöinen
kaikissa oloissa ollut hyvin epäilyrt;tävä t·eko. Jo- ehdotus saamaan kannatusta,, herätettiin wja.tus,
kainen joka, semmoista olisi yrittäny.t ryhtyä aja.- että sitä -ei oEsikaa.n eduskuuna•ssa ratkaistava.,
ma.aJli, olisi epäilemättä tullut yksimielisesti lei- vaan a.nnettava, maan armeijan ra.tkaista as·ia. Sit·
matuksi twantumukselliseksi. Mutta kun tähän ·temmin senaa.tin puheenliohtajaksi tullut ·pankinmonarkkian ajamiseen lisäksi ~i·elä .liittyivät johtaja Pa:asikivi kirjoitti m. m. tästä .asi,asta
kaikki ne •erikoisseikwt, jotka antoiva.t leimansa Uudessa Suomettaressa, ja va1ati, ·että valkoisen
.oikeiston viimekesäisil1e hallitusmuotoponnistuk- voitakkaan armeija.n on sa.aJ.ava ratkaista ma.an
sille, niin täytyy sa,noa, että nämä heidän pyrki- tuleva hallitusmuoto. Luultiin, ·että armeija oli
myksensä olivat mitä suurimmassa. määrässä moi- monarkkisen hallitusmuodon kannalla. Kun tästittavia - käyttääkseni mahdollisimman lievää tä asiasta kui'knkin alkoi tulla. tois·enlaisia tietosanaa. Ta,pahtuivathan nämä mona.rkkian voi- ja, haudattiin se ajatus 1kokonaan ja tpäinvastoin
maans.aa.ttamispyrkimykset oloissa, jolloin edus- annettiin hallituksen toimesta määrä.ys, jossa arkunnan. vasemmisto oli kokonaan poiss1a. Tälällä meijaa kiellettiin politikoimasta..
On ta.11peetonta viipyä niissä raa'an voimalla suoammottivat vasemmistossa ainoastaa.n tyhjät tuolirivit, ·eikä työväestön ääni siis päässyt kuulu- ritetuissa agitatsioonikeinoissa, joita monarkistiviin eduskunnassa, ja eduskunna.n ulkopuolella sella taholla silloin 3Jhkerasti käytettiin. Paitsi
suuri,a, sivuja. täyttä'Viä ilmoituksia sanomalehsiitä ·ei myöskää;n kuulunut hiiskaustak:Jaan -

voi 1eh'kläistä vtalla.nkumouiksen, porvariston siinä
maassa täyttyy olla. paiJtion toisenlaistru, 'kuin mitä
s-e tässä edu~kunnassa on ainakin alkuaikoina osottanut ol,evansa.
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d-issä, uhrattiin san:g-.en pa-ljon varoja ·ostaakseen
va-stahakoisia porvarillisia l-ehtiä mwas·eudulla ja
niitten avulla saada.kseen konsertin yksimieliseksi, sopusoinmun täydelliseksi porvarillisessa sanomalehdisMssä. Ja Giun ei mitään työväen lehtiä siihen aikaan ilmestynyt, joita. tieteiLk>iiläin ei olisi
voitu ostaa, näyttikin siltä, kuin v•errattain suuri yksimi-elisyys tässä asiassa olisi ollut olema-ssa
maassa.
.Se mikä silloisessa kuninkuushommassa .kuiteiLkin enimmin herättää vastenmielisyyttä on se
kansan
tahdosta
piittaa.mattom u u s, joka kaikissa silloisissa edesottamisissa
tuli näkyviin. Silloinhan täällä! istunut puolikas-eduskunta piti itseään täysivaltais-ena ra.tkais-emaan tämän as·iau ja usea.ssakiiL lausunnossa ILimenomaa,n selitettiin, ·että ne ainekset, joilla silloin ei ollut edustusta eduskuniLas•sa, eivät oll-eet
-oikeut.ettuja.kaan pääsemään tämän asian ratkai.suun .mukaan. 'Tämmöi.sen käsityks-en esitti m.
m. silloineiL senaatin puhe·enjohta,ja s-eli.tt-iilen, että
koska työväki ·oli tehnyt itseiLSä syypääksi ka.pi.naan,, oli se menettänyt kaiken ,siv-eellisen oikeurtensa - puhumattakaan tietysti juriidis·esta oikeudesta - ottaa osaa hallitusmuodon ra.tkais·elmis-een. :Samalla koetei!tiin tietenkin :tod-istaa,,
että 'kansan enemmistö olis~ monarkkis-en ·hallitusmuodon kaniLalla ja. käytettiinpä tässä asiassa
niinkin pätevää asiantuntijaa, kuin tilastollisen
päätoimiston :pääj.olhtajaa August Hjeltiä, joka oikein numeroilla otti todistaakseen, ·että monarkisteilla oli valtava eoommistö tässä .maassa. Me
olemme nYt vaalien tuloksien kautta saa.ILeet nähdä minkälaisia profeettoja meidän tiedemiehissämille ·on ja. voimme vasted-es antaa heidän l-ausunnoilleen sen mukaisen arvon.
Eräs kuvaava lausunto tässä suhteessa si-etää
mielestäni vielä tulla esiin v-edetyksi., koska sekin
'osa-ltaan osoittaa, minkä verr·an kansan tahd!olle
silloin a-nnettiin arvoa. Kun pidän silloista s·enaa,tin puheenjohtajaa Paa.sikiveä tyypillisenä
'edustajana s·illoisille monarkistisi-lle puuhi-lle,
·otan tämän lausunnon erääistä hänen puheenvuorostaan ·eduskuniLass-a. Vastatessaan eräisiin puheenvuoroihin, joissa. vaadittiin asian saa.ttamista. kansan ratkaistavaksi, hän lausui: · ,Kansan
ja sen johtajien valtiollinen kypsyys ilma-antuu
juuri siinä, eU.ä he kykenevät tahtomaan sitä,
IInikä maan va1tiolli-sen aseman -säilyttämistä ja
lujittamista kulloinkin edistää!, siitä huolimatta,
·onko s-e yksityisten kansa.njäsenten, vi-eläp-ä kansan ryhmienkin mieskohtaisten mielipitei•d.en mukaan enBmmän tai v:äihemmän mieluista." Toisin sanoen tai suomeksi .sanoen: kansan· tahto on
samantekevä, ne joilla. on valta vaikka tila:päises-
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ti käsissään:, ovat oi-keutettuja käyttämään sitä
•niinkuin he pa.rhaaksi havaitsevat.
Jo nämä puu!hat, joid-en tarkoituksena oli uuden
hallitusmuodon kautta saattaa. kuntin.kuus täällä
voimaan, olivat mitä suurimmassa määrässä rn:oi,tittavia., ja ne johtivat eduskunnan myöhemmin
·kun ne laillisella tiellä eivä:t onn~stuneet, suoras~
·taaillJ vallankaappauksen poluiUe. On sanottava
julki tässä huoneessa., että n-e oikeistolais-et j-otka
·ottivat vastuulleen hallitusmuodon 38 § :n ·~ojalla
valita täHe maaUe kuninkaa.n, ovat vallan:ka-ap(J)a.uksen- tekijöitä ja joutuvat rikoslain määräysten piiriin. -(Eduskun:ta.: Oikein, oikein!) Niin
siivotonta tekoa ei tämän maa:n parl-a.mentt-aarinen
elämä tunn-e j-a. toivottavaa -on, •ettemme koskaan
tenää semmo·ista tule n.äkemääin-. An-sio siitä, että
nämä puuhat jäivät sitt-enkin vain paperilh~, tulee
!mi-elestäni nykyisille kekustaryhmille, ja. siinä
suhteessa mi·nä ol-en- aiv-an- toista. mieltä kuin äs:ken puheenrvuoro-a käyttänyt ed. La.herma. (Vasemmistosta: Hyvä, ·hy.vä!). He silloisissakin oloissa ja s.illoisen voimakkaan painostuksen alaisena
:seisoiva.t jyrkästi ka.nnallaan ja. tekivät tehott-o:miksi nämä oikeist-on turmiolliset pyrkimykset
da •siitä on heille vasemmi-si:-onkin taholta tunnusitus a,n.netta,va.. Minä va.in valitaDJ, etteivät he
näillä va.ltiopäiviilä ole jaksa.neet yhtä itsenäisesti seista. ka.nnallaan, vaan että he nyt ova.t ·antautuneet oikeiston kanssa. yhteisiin puuhiin. (V a!semma.Ita: Oikein, oikein.)
Kuten jo main-itsi•n, osoittaa oikeiston viime
kesäinen toiminta hallitusmuodon säätämisasiassa
:n-iin moititta,vaa käsitystä siitä, mikä parlamenttaa.risessa -elämässä on siivoa., •että on hyvin ymmärrettävää, että siitä myöskin tuli heille aillSaittu raiLga.istus ja. tämän rangaistuk.sen on oikeisto
:vaaleissa saanut niin tunrtuvasti, että s·e luultavasti on ollut riittäväksi opiksi heille ja myöskin
b,ikille muille, jotka. mahdollisesti samanlaisia
!pyrkimyksiä vastedes joutuisivat ha.utomaan.
(Va,semmalta: Ei ne herrat opi mitään.) Minun
mielestäni osoittaa kuitenkin •arveluttavaa. käsitteid-en höltymistä oikeistoryhmi-en valitsij.oissa,
että h-e ovat uudelleen lähettäneet tänne joitakui'ta senaikuisia edusta,j:ia., samoja henkilöitä, jotka
:silloin yrittivät rikollisella tavalla täm-än maan
'tulev-aisuuden turmella.
1

Ed. L •e i no ne n : Mi·nä pyyd-än huomauttaa
!ed. Alkiolle, että silloin kuin täältä vasemmiston
!taholta puhutaan työväen käsityksestä tämän
maan tärkeissä kysymyksissä, n:iin ministeri Alkio silloin alkaa. syyttää meitä lbolsh,evikeiksi.
Mitä ministeri ATkio täl-lä, oikeastaan tarkoittaa?
Tarkoittaako ministeri Alkio sillä sitä, että jos täs-
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sä maassa tällaisissa oloissa Karjalan ja Viron ret'kikuntien lähettämisen jolhdosta syntyisi epävarmuutta, vastenmielisyyttä tahi jorukunlaista. häiriötä, niin oEsiko sosialidemokraattisesta ·eduskuntaryhmästä silloin ministeri Alkion mielestä
ii;ehtävä kapinan johtajia. J:os ministeri Alkio,
kuten hän '}Juheessansa sanoo, •ajattelee asioita, siltä kannalta:, ettei ol-isi syitä tässä maassa sellairsille tapahtumille, mitä on ollut, niin minä toiivoisin, että ministeri Alkio myöskin käyttäisi
puheen.vuorossan.sa toisenlaista kieltä.
Ed. B r o ä n d a : Då lantdagsman Andersson, ville göra gällande att den repu'blikanska styrels>eformen vore smråfolkets i Österhotten id·eal
•och att på landsibygden stämningen för doen republikanska styrelseformen vore genomgrående
bland böndema i Öst•erbotten, anser ja.g mig i saruningens in:tresse böra up'Plysa, att så icke är förhållandet. Vid tiden, d!å fmgan om republik eller
monarki stod på dagordningoen,, är jag beredd att
.stå till svars för, att största, ·delen av hönderna i
Österbotten hyllad·e den mona.rkiska styvelseformen. Det kan helt säkert medgivas, att någon
svärugnin>g åt den republikanska. formen sedan
des-s ägt rum, men d·et .stora flertalet bland böndenna i Österbotten godkänner och hyllar ännu
den monarkiska regeringsformen.
Ed. H u p l i : Sen j·ohd;osta, että on otettu
keskustelun alaiseksi myöskin keskustan suhtautuminen Mhän asia,an, haluan lyhyesti mainita,
että mielestäni juuri tässä asiassa, ei voi keskustaa syyttää. OI.en a>ikaisempienkin valtiopäivien
·eduskuntatyötä seumtessani jo pitemmän aikaa
surukseni huomannut., ettei t-ässä maassa ole rehellisiä edistysmielisiä ja kan.sanvaHaisia. porvarillisia. vasemmistoaineksia. Aina n.e ratkruis-ev-all·a hetkellä heila:hte1eva.t oikeall-e ja. jättävät vasemmistola.isuutellisa. vain pa.periUe. Ja samaa po·
lihikkaa näkyy keskusta nytki11 a.ja.va·n isänmaalle mitä suurimmaksi turmioksi. Mutta tässä hallitusmuot-oasi•ass-a minä annan keskustalle
sen tun-nustuksen, -että siinä .erikoisasi:assa se on
.taistellut johdonmukai·s-esti ja tarmokka.as~i -~·i
keiston rikollista '])oliti·ikkaa vasta•m. Knn tulee
.kysymykseen keskustan menettely joissakin
muissa asioissa-, n·iin uiissä annettakoon keskustalle tuomio, mutta tässä yhteydess·ä -ei ed. Laherma.Ua mi-elestäni ole ollut aihetta moittia ke&kustan menettelyä.
Ed. J u u tila i ne n: Kun viimekesäisen
ha1liituksen jäsenret ovat useissa lausunnoissa ·koettaneet halventaa red. Sch:aumania siitä, että hän
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olisi Saksassa l'iikkuless1aan ollut edesvastuuttomilla retkillär, IJyydän mlinä •IJUolerstani larusua ed.
Schaurmanillie miträ pa:roirmman t:uJnnusltulksen hänen
toiminnastwan. Viime 'kesänä 'tas,avalta~:aiset piiritettiin !hallituksen puolelta niin voimakkaasti,
•ett.emme saaneet l:ili!oin mitään oikeita tie~oja u!lGromailta le~kä tä'ältlä voitu sinne oik-eita tietoja lährettää. Ed. Scharuman yritti ~ä/ht.eä Sa:ksaan jo
a:1k'aisemmin, mlllltita kaksi (kuulkautta \pidätti hallitus hänen pa,ssiaan. Vasta sitten hän .pääsi lähtemäan, .ia Heltämättru VlaiiJkuttiVIat hänen antamansa tiedot tänne meille varsin rva:kuuttava.sti siitä,
elttiä melidän on ,edelle-en ~nlik,es,ta .:piainosrtnksiesta
hualrima.tta P!YSYttävä tasava111an kannalla. M:yöskin Sra,ksassa rsaivat Schaumanin Grautlta; maarmme
oloista oikeita ti>etoja., m. m. sen, että s-e eduskunta,
joka \käsittelee tääU[ä haUitulsmudtolkysymystä>" on
'Puolli:lulkuinen. rSinnre oli u:sllwtieltu sif.äkin, ettlä
-eduskunta on aivan tä:vsi-valtainen, jopa täysilukuinenk>in. Kun olot :Saksassa olivat :silloin m;snös
jo uuden ke!hity\ksen alais®.a, n1in rti€it01 siitä, joka
tänne :Schiaumauin kautta ~aap~1i, vaikutti meihin
vrursin kehott.avasti. Tälmlän kairk-en minä voin
tässä julkisesti e-dr. S'chaurman~l[e 'tunnlllSt-uks-eksi
la'Usua.
Ministeri A llk ':i o: Ed. Huplin äsk:le]s-en lausuJnnon johdosta 1Jyydlän VIaiin sanoa, että 'kaäi
tähän saakkia edruskunnaJSsa sääd-etyt tylöväenlait
ovat täällä säädetyt maalaisliittolaisten avustuksella.
Ed. Hu 1't i n: On jo huomautetim rettä ·täällä
tänä iltana on puhutitu .väihemmiän hallitUISmuoto·ehdotuksesta lkuin hall&tUJsmuo\toahdiotuksen synnystä. Vra:ikk'en tät1ä -erittäin sopiva;ksi katsokaan,
cm minunlkin vähän ikoskieilelfuva ,$raJan his'tol'li.!Llis!elta kannaltla:. Ed. SichaUJman luu11 ltekmänsä suuIIen paljastulks-en esittänm1llä ,Saiklsasta saapnneen
rsäh:kösanoman, jon::lm hän ia.rve\lli ljj]ratuksi ·eduskunnan taS'avaltaliaisten .pa.inostamiselks\i. Vaikik'·en
tietysti voilkaan tietää, mitä hallitus on t-ehnyt, oli
minulla kuitenkin maisuus siksi lähelträ S eurata
tap~ahtumi,a., 1€ittä ti-edän tasavaltalaisten kleskuud·essia; usein laursutun, että jOlSI he varmasti ti>etäisrivät Saksan hallituksen toivovan monarkista hallitusmuotoa SuomeUe, ni1n he v-oilsiv:at taipua selrlaista säätämään. .Siihen ai>k!aan oltiin nä.elt tas-avaltallaisellaktiln taholla va•hva:sti sa:ksaJaisys!tjävällisiä,sillä olimmehan kai'kki kiitollisia siitä avusta,
minkä olimme Saksalta saaneet. Selitän asian siten että on ilmoitettu >Saksan "viranomaisill-e -eduskuntapiireissä halutta.van tietää Saksan hallituksen mielipid-e asi>assa. :Sä:hkösanoma 1on nähtävästi
syntynyt v;astauks-ema tf1hän ilmoitukseen.
1
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Ed. P. V i r k k u n ·en: Ed. '.Dannerin lausunnossa vaatii se :kark·ea syytös, jolla hän yritti hui.-pistaa l;ausiuntonsa, minun lkannaltan'i jyrlkän 'torjumisoo. Se tapa, millä hän esiintyy, ne sanat,
mitkä lb.län saa~ta;a vis~kat·a niitä vastaan, jotka ovat
toimineet to~s1ella tavalla!, kuin hän toivoo, ovat
semmois·et, ·että ne palaaViat omalla häJpeällään häneen it.seens:ä. '.Dässä maassa ovat suuremmat lalkimi·ehet, kuin hän, tunnustaJlleet, el1itä haJlil'ituSm.uodon 3·8 § :n 'käyittämimoen haHit.usvallan järjlestämiseks'i niissä oloissa, j.ois•sa me elimme viime vuonna.,
oli lainmukaista, oli perustuslruinmuka.ista. Ei
miikään väite ed. Tannerin 1tai k·enenk:ään toisen taholta voi nyt. ei•kä lutrllaJkseni misslaän vastaisuudesS'lli kumatJa !tätä käsitystä.
1

Mimisteri A 1 k i o: Ed. Hultinin äs:keisiä johtopäätölksiä 'täytyy minun oikaista. Hän nimittäin 'lausui, arvelunaauko vaiko vakaumuks·enaan
sen käsityksen, että viime vuonna tälällä t;asavaltalaislet olisivat ol11eet valmiift 1'a:a!timaan monarkistisen hallitusmuodon 'siinä tapatuksessa j·os ti·ed.ettäisiin Vlanmaam -että Sa,ksa.n hallitus sitä 1ia1htoo.
Kyl1ä ·ed. Hultinin ·pit'i saada jo viime k'esänä ainaklin maalaisliililtolaisten ~äsityksesta ~~nä suhteessa aivan varma tieto, että jumi se, että Saksan ·hallituksen mielipiteenä täällä yhtä myötäiän
tyrkyi·ettiin sitä ·että BaJks·a ~ahtoo monlarkistista
hallitusmuotoa, t~kii maalaisliittolaiset yhä mrmemmin tämäln ihallitusmuodion vas~usta.jli!ksi siitä
syys~, 'että maalaisliittolaiset !käsittivät Saksan
tässä tapauksessa [lylikivän vaikuttamaan .sillä tavoin Suomen asioihin, jos täläUä m~mai'Iklistinen hallitusmuoto hyväksytt.äisifrn, se merkitsi Suomen
alistamista Saksan jiohtovaUan alaiseksi.
Ed. He 1 o: Tämä ·esilläoliew. lalkilehdotuste'kele
on ollut Jräsitelltävänä n. s.. Jä!än:nösedUJSiknnnas·sa,
josta se joutu'i lepäämään näille valtiopiäiville.
Kun kuitenlkaan j/ää;nnlös-edus'kuntaa •ei voi pitää
minään larillisena oed·uskuntana, •Vaan .päimv.astoin
oikeustunne vwatii•, ·että osa siitä eduslklmnasta.
via!lä jou'tuul oi~eud1en 'E!dles·sä v:asta1a;maan ri!kolli•sesta ltoimrinnasi!Jaan, niin ei myöskään tätä ookeleitä mielestälni ole vi·elä käsitelty e~kä Sliis myösk,äJä.n laillisesti jiätetty lepäiämään, joten asiaa ei
voida käsitellä lepääm!ään jäilei!tynä esityksenä
ei;kä siitä siis myöskään voida teh«lä 1mitään päätöstä. Trumrän vuoksi en katso voivani ottaa osaa
asiass1a tehtävään ä!änestyks-oon.
Ed. R. Erich:· Me olemme kaikki ennakolta
selvi.Ilä siitä että tämä lakiehdotus, josta nyt tulee äänestettäväksi, ei tule johtamaan mihin~
kään tulokseen, joten se keskustelu, jota on käyty,

on pääasiallisesti periaatteellista laatua, sikäli
kuin sitä ei ole käytetty sopiva.na til!llisuut-ena
aiheettomien hyökkäysten tekemiseen. Minä puolestani kuitenkin tahtoisin tästä ehdotuksesta lausua, jonkun sanan, koska minulla ei ole ollut til.aisuutt~a täs•sä paika,ssa sitä aikais•emmin, tehdä.
Minua kohta.Iaisesti tyydyttää tämä ehdotus,
ei suinkaan siksi että se sella·is·enaan olisi mikään
ehyt ja johdonmukainen tuote, jossa ei selvästi.
näkyisi vasa.ran jälkiä ja, pihtien pitimi:ä. Sellainen. tuote se ei ole. Mutta tS•e on kuitenkin
sellain•en, että s.e voisi hyvästi tyydyttää .Suomen
kansan tarpeita. S.e rajottaa hallitsijan valtaa
sellaisena ta.valla, joka m-enee paljon JJit·emmälle
kuin ra.i·oitukset monessa muussa perustuslaillismonarkis-essa maassa, sellaisissakin mai,ssa, missä
hallitsijavallasta. ei väitetä mitään haittoja olevan.
Lepäämään jät-etyt hallitusmuotoehdotukset menevät tällaisissa rajoituksissa. paljon pitemmälle,
menevätpä nii·n pitkälle ·että aineellisesti jää hyvin vähän koko monarkian periaatteesta jälelle,
ne lähenevät suuresti tasavaltalaista hallitusmuotoa. ~Mutta tässä maassa on ny't kuitenkin eletty
siinä harhakäsityksessä ·eHä monarkia sellaise·
naan merkitsisi jonk~nlaista. kansan holhousta ja
jotain kansanvallan. vastaista. Tämä tällainen käsitys on monessa muussa maassa, jossa vanhasta.an
on eletty kotimaisen monarkisen hallitusmuodon
turvissa, aivan tuntematon. Minä olen kuullut
ruotsalaisten sosialidemokraattien, jotka eivät
itsessään suinkaan ole minkään persanallisen
kuninkuud,en ihailijoita, puhuvan mitä suurimmalla kunnioituksella ikivanhasta Ruotsin kruunusta., ja minä tiedän, miten Englann:Ussa. monet
työväenpuolueen jäsenet eivät millään tavoin tahtoisi kuninkuutta poistaa. Tämä johtuu siitä, etta
he käsittävät, mikä arvo kruunulla eli kuninkuud·ella aatteellisena. voimana saattaa va.Itiossa olla.
Ja, minun täytyy omasta puolestani valittaa,
·ettei meillä täällä Suomess·a näytä olevan mahdollisuutta luoda omaperäistä kuninkuutta omien
tarpeittemme mukaisesti, ei suiukaan' orj·allisesti
jäljittelemällä vanhoja malleja eikä omaksumalla
eräitä vähemmän miellyttäviä rinnakkaisilmiöitä,
jotka monessa maassa liittyvät tähän s:äännökseen, vaa.n, kuten s-anottu, oma,peräisesti. ja omia
tarpeitamme vastaavalla tavalla. Nykyaikaisessa
valtiossa tunnusteta;a.n ja, on tunnustettava., että
kansa on kaiken julkisen vallan perustus ja v·oimalähde. Nykyaikaisen valtion täytyy olla kansanvaltio, sana·n varsinaisessa merkityksessä, sen
täytyy olla oik-eusvaltio ja. kolmann·eksi sen täytyy olla sisä!Hsesti ja ulkonaisesti itsenäinen voimakeBkus, jota. me ilmaisemme sanalla valtakunta. Ja, juuri nälitä tarkoitusperiä sa.at.taa tuo
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kruunu, tuo perinnöllinen asema, mikä hallitsij.alla on, olla omansa suuresti ·edistäimään. Siitä
on ·ainakin todistuksena hyvin monen valtion kokemus. Ja ne syyt, joiden n.ojalla täällä meidän
maassamme on pä&a~siallisesti mona.rkian eli hallitsijavallan pysyttämistä puolust.ettu, eivät suinkaan merkitse sitä, että olisi t.aihdottu kansan pysyväisen tahdon toteuttamista estää tai ka.nsanvaprautta r-ajoittaa., vaan ne ovat, kuilen hyvästi
tied-etään, etupäässä seuraavat: ensik;si se, ett'ä on
katsottu tarpeelliseksi, että valtion päämies on
laissa määrät.ty eikä tiheään uudi•stuvista vAAleista riippuvainen; et.tä va.ltiossa on sellainen pysyväinen tekijä, .i•oka. jo sen k·asva.tuksen kautta,
jonka hän on saanut, on hyvin sovelias suorittamaan erä!itä, usein kyllä muodollista laatua olevia julkisia tehtäviä; toiseksi se seikka että kunin'kuus, kuten arokemus osottaa, yleensä on
oma.nsa korottamaan varsinkin pienen valtion arvonantoa ulkomaid·en &ilmissä ja kolma.nneksi se
seikka että kuninkuus, meidän oloissamme varsinkin, , saattaa oUa ja vaikutta.a ·arvokkaana
kulttuuritekijänä. Mutta uudistan s·en vielä kerran, näihin pyrkimyksiin ei ainakaan minun käsittääkseni ole liittynyt mitään tuolla,ista ka.nsan
vapautta vast·a.an kohdistuvia harrastuksia, vaikka
tämä harhakäsitys valitettav·a.sti on kovin ylein.en meidän maassamme.
On kyllä hyvin ymmärrettävissä, että. ne surulliset kokemukset hallitsijavallan väärinkäytöksistä, joita me saimme kokea Venäjän vallan
aika•na, ovat olleet omalliSa vieroit.tamaan hyvinkin laajoja kansankerrdksia hallitsijavallan eli
kruunun käsitteestä, asettamaan s-en siihen valoon, et'tä se on jotain kansalle vihamielistä. Tämä
on hyvin ymmärrettävää, mutta tois·elta puolen on
myös ymmärrettävissäJ, ·että meidän maassamme
on ollut ja yhä ed·eUeen on niitä, jotka antavat
kruullJUlle ·arvoa .ia merkityksen tuolla.isena. aa.tteellisena voimana, joka sä!ilyy sukupolvesta. sukupolveen. Ja minun täytyy · valittaen todeta, että eräät lausunnot tänäikin iltana ovat
osoittaneet, että niiden ta:holta, jotka. vastustavat
monarkiB~a, ei tahdota tuota ·ajatusta. ensinkään
käsittää, eikä sen, sanokaamme suhteellistakaoan
oikeutusta tunnustaa.
Minä en ta.hdo keskustelua pitkittää, va·ikka
tahdon vielä !kerran uudistaa sen, että minua voi~
sivat nämä nyt lepäämään jätetyt hallitusmuotoehd·otukset tyydyttää. Mutt-a. tahdon kosket•ella
ed. Tannerin lausuntoa. muutamalla sanalla•, kun
hän nimittäin IJUhui hallitusmuodon 38 § :stä.
Minua ihmetyttää, että jäHeen on kaivettu esiin
tuo vanha riitakysymys tämän opykälän sovelluttamisesta ja että niin kiiva;asti on hyökätty niiden
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kimppuun, jotka a.ikoinaan pitivät sen sovelluttamista mahdollisena, vieläpä velvollisuut-ensa
mukaisenakin, hyökätty näitten kimppuun, vaikka., •niinkuin ed. Virkkunen äsken huomautti,
hyvin arvovaltaiselta taholta oli johduttu siihen
tulokseen että tämä :PYkälä edelleenkin on lainvoimaoine.n,, vaikka, tämä l.ainpa.ikka kieltämättä
oli se, joka oikein tulkittuna aikoinaan oli käyt-ettävissä erinomaisena aseena sitä harhakäsity;stä
vasta.a,n, että silloinen v.enäjän väliaikainen hallitus muka. oli Suomen lailliMn esivalta., sillä
tähän pykälääri. sillo~n juuri turvauduttiin, ja
vaikka sekä marraskuun 15 päivänä että joulukuun 6 pä:ivänä 19•17 nojauduttiin tähän maiuittuun la.i.npaiklman, ja. vihdoin vaikka. tämä sama
lainpaikka, oikeastaa,n on ollut perus;t:uksena koko
sille valtiollis-elLe järjestykseUe, jota on noudatettu sen välitilan kestäessä, joka. syntyi Venäjän
vallankumouksen vaikutuksesta. Minä en voi
käsittää •sitä epäjohdonmukaisuutta, joka ilmenee siinä, että moni, joka kyllä aikoinaan oivalsi
tuon va,nhan perustuslain säännöksen arvon ja
merkityksen:, sitten on· asettunut siih~n nähden aivan kielteiselle kanna1le, ei ole ta.htonut omaksua
kaikkia niitä johtopäätöksiä, dotka siitä johtuvat,
omaksua niitä: silloin kun ne eivät olleet hänen
omien tal'koitust·ensa mukaisia, ja kaikkien enimmin minun täytyy ihmet·ellä ja. valittaa, sitä, että
vielä uudistetaan noita kiivaita hyiökaräyksiä ja
solvauksia •niitä kohtaan, jotka Mllöin kat.soivat,
.että tuota lainkohta.a oli sov·ellutettava. Voida•an
tietysti, se,n kernaasti myönnän, olla, eri mieltä'
siitä, oliko ta.rkoitukseumukaista ja valtiollisesti
viisast.a, että silloin siihen . turvauduttiill!, mutta
aiva,n omaan ma,hdottomuuteensa ja aiheettomuuteensa. raukeavat s·ellaiset' •syytökset, joissa väitetään, että ol:i:si menetelty loikeuruenvasta:i.sesti
ja rikollisesti, kun ryhdyttiin tässäkin taiJauksessa ·sovelluttamaa.n tuota vanhaa .perust'uslainsäännöstru, jolla meidän• uusimmissa vruiheissamme
on ollut niin suuri merkitys.
·Ministeri K ia 1]1 i o: Täällä ed. Helo l~ausui,
ettei •hän voi otta1a älänes'tylkseen osaa tässä asiassa
siitä syystä e~ä tämä m~ka ei ol1e jä!älnyt pöyCUäl~le
laillisessa järjestylks·essä, ikun sitä säätänyt eduskunta ei ole ollut täysilukuinen. Minä rpyytäisin
ed. HeloHa lkys.yäi, katsoisi'ko hiän voivansa. tasavaltalais-ena 'kansanedirus.tajana ristis.sä :käsin 1iä:äl1ä
katsoa, .ios täällä nyit sattuisi olemaan suurempi
monarkistinen edustus, kuin täällä tällä k-ertaa
o:u? Minä luulen, että sitä ei Suom-en työväestökään voisi hy·väksyä. Tosin tällä kertaa ei siitä ole
mitään vaaraa, jos ed. Helo ja jotkut muut ristissä
käsin !katsovat, mutta täällä on tarvilttu viime ike-
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sänä jo:kainen ääni saadaboon täJmä asia edes siHe
.ast~elle, j.oUa se nyt on. Tämän kautta voidaal.ll.
tehdä nyt turharr{si Sle monarklsfinen suunta, joka
maassamme yritettiin saada voimaan.
Ed. Ta n n ·e r: Ed. Vir'klkunen ja Erich ova:t
!koettaneet torjua sitäJ, mitä minä äskeis·essä puheessani l1ausuin kUiningasvla,alin ·toimittamis1esta
hallitusmuodon 38 § :n nojalla, väittäen, .että useat
arvovalia:iset J1akimri.ehet ovalt ol1ieet asiassa sillä
kannalla, että tätä rpyikälää hyvin !kyllä voitiin
käyttää. Kun minä omasta puol1estani 'kuulun
aiv1an pienimpiin prof,oottoihin laikim1iesilien joukossa, €n tietysti voi ykSiimomaan oman käs~tykseni
varassa ltlässä asiass.a kulk€a., mutta luulen että
puo~€/llani on rmyös'kin si1ksi arvovalila'a nauttivia
1aikimiehirn, ·että ibJeidän ilausunnoiUeen täytyy allltaa tässä asiassa m1Jkaiseva vaikutus. Niin esiimerkiksi L. Mechielin eräässä t·eoksessaan nimeltä
,Suomen perustuslwkien sisällys" lausuu tämän
asian yhteyd-essäJ, että ,/luonnollinen seuraus Suomen yhdistämisestä Venäjään oli: niinikään, että
Suomessa lakikasi olemastå voilimwssa sälännöks-et
Hallitusmuodon 37 § :ssäi h:a1%tulks·en hoita,misesta
kuninkaan ala-ik'äisenä ollessa ja 38 § :ssä siitä,
miiten on meneteltävä, j.os kolw illi•es·puolinen kuningasheimo kuol·oo 'sukuipuuttoon". Samalla kannalla on myöskin eräs t.oinen lalkimies J. K. Paasi,kivi ·kirjassaan ,Suomen yleis.et perustuslait.".
Ja .ios tämä pykälä <kerran on ollut voimansa menelttänyt, iei se ti•etenkään uud€U~en vor voimaa
saad,a, VJai,klkakin .iotlkut politikoitsijalakimiehet
viime vuonna ottiv•at todistaalks·oon sitä, m~'tä heitä
pyydettiin todistamaan.
Ed. H u l t i n: Mini,steri Alkion ä.sk•eis,en vastaV'äit.teen johdosta pyydän lausua, etten o1e sanonut 'tuon :puheena olleen sahJ}{ösanoman vai:kuttaneen niemenomaan maalais1'iittola~siin, vaan muu:tamiin tasavai talaisiin.
Ed. E s t l a n d e r: I [:ilk\het med lhr v. WMdt
hyser jag den uprYfia;tJtningen, tJ.:tt d1e stadgand•en i
,förevarande förslag tili .regerirugsform, som heröra
·den svenska 'befolkningens intressen, äTo i hög grad
otilillfl'edss.täUandle, och h1ar jag tidigare, dJå d~tlta
förslag ib1ehandlades in01ll·1lan'tdlagen, varit i tillfälle att göra denna min mening gällande. Men ja.g
kan icke v.ara med hr von W endt ense, då ha.n anför d·etta såsom ett avgöra1nde ·s:k\ä:1, •h uru man hor·de f.örhållia sig m\ed avs•eend·e å nuva1.1and1e förslag.
Här är, såsom hr von W•endt lätt bordle inse, icke
fråga om att godlkänna deiJta fönslla;g va,re sig i
dessa dess enskild:heter eUer i andim, dä.r d'etsamma också nog s!ku]lle tarva förämidrin~ar, utan här

är en principomriöstniiiil•g mellan monarkisk't och :oopublikanslkt åskådningssätt, och i denna princi'pomröstning ha.t jag f.fu min del i:iUåtit mig hysa
den upp1±1attning1en, atlt de!t vore önskvärt att de!n
sv:ens,ka lantdagsgrupip·ens stäHnin.g Meve känd.
J1ag måste ·dlädör såsom obefogad och olämplig
tillhakruvisa den s'lutsats,, som hr von Wendt drog.
1

Ed. P r o c o p e: Det vore synnerligen intressant att ytter]igare få föl'djupa sig i denna diskussion, sär·skilt om de tyska :telegrammens tillblivelse och om de hemliga krafter, som ha.de
drivit sitt s,pel i Berlin under slute't av ·september
månad senaste år. Det vore också av ·'ett visst intl'es·se att något närmare taga upp frågan, huruvida det var överensstä:mmande med uppfattningen 'bland repulblikanernfll i den dåva.rande
la.ntdag'en att i Berlin saken framställdes på det
sätt, att Finlands sagda lantdag icke repres~nte
rade hela Fiulands folk. J ag tror emellertid, a.tt
en dylik diskussion är täm~i:gen ofruktbar. Jag
skall därför be att få inskränka .mi1g tili att fastslå ett faktum, som har framgått under denna diskussion, och jag går då tilihaka tili ldgm. Ampujas yttrande.
Ldgsm. Am.puja är åtminstone en av de up;priktigaste b'land socialisterna i (lienna iJmmmare, ty
med:an de andra socialisterna., så:som minister A•lkio redan f,mmhå:llit, vilja ta:la ooh tala med Kuu.sinens honungstunga, men försöka att a.nlägga en
vit eller åtminstone endast ljusröd revisionistskepnad, så erkänner hr. AmiPuja klart. och tydligt att
han vill gå i Kuusinens fo'tsp•å!r,, och han hotar re.dan med revolutionens s[J'öke, om icke de vita i Finland giva vika och böja sig. Vi hava nog hört detta
förr i den socialistiska tidn~ngspressen, m~n vi
hava tagit det såsgm valagita,tion. Nu få vi höra
d'et med den auktoritet, som det måste hava, då
d1et yttras av en lantdagsman i kammaren. Det är
ett visst avslöjande, som Jigger i detta y.ttrande.
Det synes mig vara en vets.kaP!, som är dy.ribar.
Det är ett rätt värdefullt resultat av denna långa
diskussion, värdeful1t för aiJ.la vita, för centern och
~ör liheralerna icke mindre än för .högern.
ltfinisteri V en n ·O l a: En ta1hdo !PUuttua siihen
yksityiskohtaiseen pyykinpesuun, mikä täällä on
tapahtunut oikeiston ja vasemmiston välillä, mutta kaJksi s•eikkaa tailitoisin kuitenkin panna merkille.
On käynyt tästä keskustelusta kylEn selviUe,
että suuri virhe on tehty molemmiHa tahoilla siinä, että laatiessa perustetta siUe tärkeälle oikeusjärjestelylle kuin hallitusmuoto on, on sivuutettu
kansan tahto. Sen teki oikeisto siHoin, kun se
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koetti saada aikaan kansal~emme monarkisti1sta
hrullitusmuotoa piittaamatta siitä, mikä kansan
enemmistön tahto oli. Lukemattomia kertoja senaikuisessa keskustelussa julkisuudessa huomautettiin tästä ilman tuloksia. Sama virhe tapahtui
myaskin vasemmiston taholta, kun punaisen vallan aikana koetettiin tääUä toteuttaa toisenlaista,
punaista halitusmuotoa piittaamatta siitä, mitä
kansan enemmistö kannatti.
Toisen ·erehdyksen tahtoisin myöskin merkitä,
nimittäin omien kansal1isten voimien arvioimisen.
~un oikeisto kääntyi Saksan puoleen ja teki siinä
tekoja, jotka tänä iltana ovat tuliJ.eet valaistuiksi,
oli se yksi ruerikki kansrullisen itsenäJisyystuntomme ailennusti1asta. Muistan silloisen pääministerin puheen, johon täällä on jo viitattu ja jossa m.
m. vedottiin myös siihen, kuinka suomalainen
kansanaines ei ole pystynyt muodostamaan valtiota, ja haettiin todistuksia m. m. Keski-Venäjällä asuvista suomalaissukuisista kansoista, joilla
ei ole minkääniaista vakaautuuutta va.ltiomuotoa,
huomioon ottamatta ollenkaan niitä o1'oja, missä
he ovat elänoot. Samanlainen oman kansa.llisuuden halveksiminen kävi esiin myös siinä kansalaissodassa, joka täällä syntyi ja jossa äärimmäinen vasemmisto myös turvautui ulkomruisiin voimiin tarkoitust-ensa suorittamiseksi, nimittän venäläisiin.
Olen .tahtonut nämä seikat panna merkille siitä
syystä, että toivoisin, että näistä eletyistä teoista
ja opeista . jäisi myöskin jotakin jäle'lle, ja että
myös, ktin nyt tämä eduskunta käy säätämään tälle maalle uutta haJllitusmuotoa, se lä:htisi siitä,
että se rakentaisi sen kansantahdon perustalle.
Tä:män uuden eduskunnan kokoonpano on antanut, kuten täällä on huomautettu, myöskin osviitan siinä .suhteessa ja täyden' arvostelun, murhaavan arvostelun niistä suunnitteluista, mitkä oikeistolla tässä suhteessa oli ja johon kansantahdon
piittaama't.tomuuteen äsk-en viittasin.- Toivoa sopii,
että kun nyt käydään uutta hallitusmuotoa laatimaan, lähdetään jo siitä, että tahdomme sen laatia -perustuen tä:män kansan omaan olemulkseen ja
piittaam!lJtta siitä, minkälais·et vaikutukset ja toiveet ulkomailla tässä suhteessa on.
Eräs seikka johtuu myöskin mieleeni keskustelusta, nimittäin se, että täällä on käynyt selville,
että tällaisia yleisiä asioita ovat jotkut henkilöt
ottaneet ajaa.kseen ikään'kuin urakalla. En tahdo täHä sanoa sitä, etteikö kullrukin olisi oikeus
kansalaisena osansa suorittaa. Mutta sekä oikeiston että vasemmiston taholta on eletyssä ajassa
niin paljon merkittävänä täissä suihteessa, että olisi
syytä myös tämä opetus pitää mielessä. Ei mikään yksilö eikä mikään ryhmäkuntakaan ole
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oikeutettu poikkeamaan niistä yleisistä osviitoista, minkä kansan :ilmitullut tahto on tällaisille
teoi1le antanut. Siinäkin suhteessa olisi siis syytä
pitää kokemukset mielessä.
,:
Ed. R y ö m ä: Ed. Tanner ens1ma1sessä puheenvuorossaan osoitti, mitenkä oikeisto yrittäessään tynkä:eduskunn:an kautta saada monarkki.sta
hallitusmuotoa voimaan, yritti ensin käyttää perustuslain säätämiä muotoja, mutta että oikeisto
sitten epäonnistuttuaan tällä tiellä ryhtyi vallankumoukselliseen yritykseen, turvautuessaan hallitusmuodon van:hentuneeseen 38 § :ään. Tää:llä
on senjälkeen ed. Erich väittänyt, että väite Hallitusmuodon 38 §:n vanhentuneisuudesta olisi
vaara. M•inä: pyytäisin kuit-enkin ed. Erichi1tä
kysyä, minkä perustuslain pykälän nojalla on
t;vnkäeduskunta voinut sitten ottaa laatiakseen niitä hallitusmuotoehdotuksia, jotka täällä nyt ovat
esi'llä. Minä katson, että jos kerran hallitusmuodon 38 § oli voimassa, niin eduskunta ei olisi ensinkään voinut yksimielisenä tunnustaa Suomen
nuorta valtiota tasavallaksi, vaan se olisi ryhtynyt tämän 38 § :n mukaan ilman muuta vrulitsemaan Suomelle kuningasta. Mutta sensijaan, että
se olisi ryhtynyt tähän, eduskunta kaksi kertaa
y ksimieli·sesti tunnusti Suomen tasavalla:ksi. Ja
kun oli tapahtunut kaiJ'ina:, jonka johdosta eduskunnasta oli lähes toinen puoli edustajia joutunut
pois, niin ei täten syntynyt tyrrkäeduskuntakaa:p.
vielä ryhtynyt noudattamaan kysymyksess<ä olevaa 3!8 §:ää, vaan ryhtyi sen sijaan laatimaan
uusia .hallitusmuotoja, joita se suinkaan ei olisi jättänyt minkään monarkin vahvistettavaksi, vaan
olisi nimenomaan va-hvistuttanut ne ensin ja vasta
sen jäl'keen olisi valittu monarkki. Minä katson,
että oikeisto noudattaessaan tätä menettelytapaa jo
sillä tunustil, että tämä 318 § on vanhentunut. Mutta kun se näki, ettei S'e päässyt asiansa perille
tätä laillista, perustus~ain sä:ätälmää järjestystä,
niin se siJiloin vasta hätätilassa twrvautui vanhentuneeseen Hallitusmuodon 318 § :ää:n .ia teki siinä;
sit-en ilmeisesti vallankaappausyrityksen.
Ed; He 1 en i u s-S e p p ä 1 ä: Kun pitkästä aikaa olen joutunut kuulemaan eduskunnan keskusteluja, ·on illan keskustelun täytynyt tehdä
varsin omituisen vaikuhiksen kuulijaan.
Kun ulkomailla tu,lee puheeksi Suom·en itsenäiSYY'den tunnustaminen, niilll englantilainen tai
amerika1ainen sanoo hyvänt!lJhtoisesti hymähtäen:
kunhan saatte itse ensin asianne reilaan, niin kyllä teidän itsenäisyytenne tunnustetaan. Joutuu
sitten varsin vaikeaan asemaan, kun pitää vastata
kysymykseen, mikä on ny.t Suomen hallitusmuo-
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to, millä tavalla tätä maata oikein ha1litaan. Vaikka siinä paraansa koettaa tehdä, koettaa selittää,
ottaen huomioon eri kartsantokannat, niin seuraus
on se, että kysyjä uudelleen hyväntahtoisesti hymähtää ja sanoo, että täytyyhän te1dän itsenne
myöntää nyt, että teidän on saatava asianne reilaan, ennenkuin suurvallat voivat valtakuntanne'
itsenäisyydelle lopullisen tunnustuksensa antaa.
Kun tällä tavalla ovat asiat, niin on sitä oudommalta tuntunut .täJmän illan keskustelu. Näyttää
ensinnäkin siltä, kuin täällä olisi erinomaisen hyvää aikaa. Eduskunnalla sitä on, senhän tiedämme ·enne:stään. Mutta vieläkin oudommalta tuntui ed. Estlan:derin •puhe siitä, ettei ole minkäännäköistä kiirettä nyt hallitusmuodon järjestämisellä. Varsin hyvästi hänen mielestään voimme
toistaiseksi odottaa. Mutta siitä voi olla hyvin
helposti seurauksena, että saamme myöskin odottaa Suomen itsenäisyyden tunnusta;mista.
Täällä on sanottu, että täJmä asia pitäisi lähettää valiokuntaan, että uudetkin eduskunnan jäsenet paremmin voisivat kantansa siihen nähden
määrätä. Minä luulen, että uudet edustajat
eivät tallaista lisävalaistusta kaipaa. Kyllä ka.i
jokaisen edustajan tähän eduskuntaan tullessaan
on täytynyt juuQ'i tähän kysymykseen nähden
kantansa määrätä.
Mutta kun minä p·uheenvuoroa pyysin, minä
tein sen V8Jrsinaisesti toisesta syystä. Sattui kerran tilaisuus, jossa englantibinen liikemies vartavasten kysyi meiltä suoma,laisilta, kun ä:skettäin
olimme matikalla, onlko siinä perää, että meidän
maassamme ovat olot sellaiset, kuin Englannissa
vielä huudetaan. Hän sanoi olevansa puutavarakauppias ja lisäsi, että heil'lä olisi hyvä halu tehdä puutavara-kaup;poja Suomessa, mutta että vakuutetaan, ettei tä;ältä saa mitään tavaraa senvuoksi, että bolshevistikfliiJina milloin tahansa voi
uudelleen puhjeta. Oli läsnä eräs suomalainen
liikemies, joka - samoinkuin me toiset - vakuutti, että kylLä kai tämä maa.ei ole sen suuremmalle
ibolshevismivaaralle alttiina, kuin mikä muu Europan maa tahansa tällä hetkellä. En voi kieltää, että täJUaisissa oloissa teki ikävän vaikutuksen, kun sai lukea- niinkuin äskettäin sai lukea
S'kandinarvian lehdissä, - että Suomen armeij8Jkin
muka on ostettu Leninin ruplilla, kun levitettiin
tuollaista tietoa, ilman että sitä heti jyrkästi peruutettiin. Kun pää:simme Suomeen asti, saimme
kuulla asianoma;isen päällikön vakuutuksen, että
tällaisessa ;puheessa ei ollut perää. Minkälaisen vaikutuksen luulette te tuollaisten uutisten
tekevän Suomeen nähden? Luuletteko te, että
Suomen asiaa sellaisiHa puheilla edistetään? Luuletteko, te, että ulkomaalaisen, joka tahtoo var-

masti periä tavaransa, tekee mieli tehdä kauppaa
maassa, jonka omalta taholta tuollaista vakuutetaan, sillä tästä maasta nuo uutiset ovat kotoisin.
Eduskunnassa on - niin huvittavaa kuin tämä
keskustelu muuten on ollutkin sivullisen kuunnella - esiintynyt onneton lausunto sosialidemokraattien truholta. Sitä lausuntoa toinen yritti jonkun verran korjata. Mutta kun tä:stä korjaamisesta - ed. Ampujan lausunnosta - vedetään taas
se johtopäätös, mikä Suomen eduskunnassa on siitä tehty, ·että se 'On kerrassaan leimattava paljastukseksi uuden kapinan hank!keista, minkälaisen
vaikutuksen te luulette tällaisen puheen tekevän
muualla? Minä luulen, että se lausunto ei ollut
sen arvoinen, että siihen olisi kannattanut niin
suurta huomiota kääntää, ja minä luulen, että se
johtopäätös, joka siitä vedettiin, on varsin liioiteltu. (Eduskunnasta: Väärä! Väärä!) Minä
olen sanonut tämän sentakia, että ·olen va·kuutettu,
että meidän täytyisi jonkun verran tänä aikana
;punnita sanojamme, 'kos'ka myöskin muualla seurataan meidän sanojamme ja tekojamme ja muodostetaan niiden mukaan käsitys siitä, olemmeko
me sellais-ella tasolla, ·että itsenäisyytemme voidaan tunnus1;aa. Tähän puoleen asiasta tahdoin
lyhyesti koskea.
Minä luulen, ett!ä •oJisi nyt aika -pääsltä äänestykseen, sillä puh:ee't siitä, lkuinkia oikeutettua
Hallitusmuodon 318 § :n !käyttäminen j. n. e. oli,
eivlät kai enäJä ketään vaJkuuta, en-emmän kuin ovat
vakuuttaneet vaali:en aikana.
On eräs sei:kika, johon en sa,a:ta oUa viittaamatta,
kun minulla kerran on puheenvuoro. Täällä ed.
Erich viittasi siihen, ·eHä oli 1mu1hit jonkun Ruotsinkin sosialidemolkraatitn vakuutttavan, iettä !kruunulla on arvonsa. Minä :luulen, 1e"ili;ä tällaiseen yksityiseen lausuntoon ·vletoaminen on d·otenkin sa:mantap,aista kuin es'im. Hufvudstad-Sib!ladetin valkuutus siitä, että Ruotsin 1raittiusv'äki ·eii enää ole
!kiellto~lain kannalla,, tu11a1ts·eni alalle, .iota minä
hyvin 'tunn1en. Kyllilähän jon1liun yksityisen lausunnon voi vetää esiin, miltä alalta tahansa, mutta
-ei suinliman ed. Erich å.ltsei'klään luule, :että jos
Ruotsi olisi ollut sa•massa asemassa kuin m~. että
siellä olisi ruvettu sosialidemokraattis·elta taho1ila
mona.rkista haiilitusmuotoa ajamaan. .Se 'lmi pitäisi olla .iolkaiseUe s,eJ.vä.
Ed. V u o k o s 'k i: Kun n.yt ·eduskunta kohdakkoin J'yhtyy tekemään iP'äänöstä hallitusmuodon
periaatteesta, on siinä valiltettavaa se seifk!ka, että
nyt koossaoleva eduskunta .ei voi asettua yksimielisenä halll'i'tus.muotoperiaatteen taakse, niinkuin
teki se edu~nta;, jokla 'tä:ssä samassa huoneessa
6 p'äivänä joulukuuta 19117 is't'lli. N yikyisessä ti-
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lante1es1sa se yksimielisyys olisi nylt meri.dlän maalitemme ja kansallemme tarpeen.
Ed. E s t 1 a :n d e r: Då man haJr rest., har man
någonting att lherätta, lheter det. 'Nirur ddktor Hel,enius-Sepp.älllä gic!k upp ,på !f;a,lartribunen, antog
j1ag, att han skulle lberä'tta om sina erfarenhet.er
från nylktterhetskongress\erna utomlandc~, men jag
blev något förvånad ~öv·er a.tt få ~höra, att det, som
han hade på hjiä:rtat, vair den senaste storpolitis.ka
uppfa!litningen angående Finland. Det rvar ;nä:s'tan
som om han sku!J.}e 'havla ~ommit ståsom :kurir för
vårt utrilmsministerium. ~a,g måste ändå ti.Ustå,
att jag skulle hiellre hava \hört ddktor Helenius
tala om nykterheten. Oc'h även efteråt anser jwg,
a'tt vad han därom skul!J.e hava: sag1t skuUe 'hava
grundaiJ; sig på större s1ruk!Jrunskap och :nästan hört
melra tillsamman med diskrussionen, än d·et som
han nu sadle.
Det var emellertid icke om dolktor Hel-enius som
jag had<e tänlkt yttra mig, utan det v:ar i anledning
av att minis,ter Vennola ans·åJg silg lkal['ad 1att plöts}i,gt uppstå för a'tt söka sikipa en god rättvisa åt
alla partier här, giva varsin orlovssedcel von oben
hera:b. Jag skulle gärna unna herr minister Vennola att oeJH!så s,jäLv få taga med s'i'g len erfarenhet
f.rån d·enna dis:k!nssion. Ochi jag skulle närmast
vilja. formul,eva .den så at't herr minister Vennola
må;hända kund·e ihesinna, hurus,om det icke är
klokt, iidke parlamlentarisktJ klolkt, att man hkställer partier., på vilka d-en re:gering, hvari man
har förmåmm att sitta, docik vill stöda sig, ined
d-en vöda socialismen. Lik1aledes ville jag, att herr
minist,er Vennola ·bleve, småningom, öv·ertygad om
att det .dock icke är fullt tillständigt .f.ör en regeringsmedlem att yt.tra sig såsom han <gjmde angå<ende ehefen i en tidigare regerin~, SOID satt under
fövhållanden ooh med en lantdag, då säkerligen
herr Vennola icke hade skänkts förtroende att sitta!
i regeringen.
Ed. R. Erich: Ed. Ryömän kysymyksen johdosta pyydän vain lyhyesti huomauttaa seuraavaa. Tasavaltalaista valtiomuotoahan täällä ei
ole milloinkaan säädetyssä järjestyksessä saatettu
voimaan, vaikka kyllä lähellä oltiin. Hallitusmuodon 38 .§ :ään turvauduttiin tietenkin hätäkeinona, mutta sellaisena hätäkeinona, jonka laki
itsE( tarjosi käytettäväksi ja joka ei ollut millään
tavalla siis lainvastainen. Laki, s. o. tämä 38 §,
ei myöskään pakottanut välittömästi ryhtymään
kuninkaan vaaliin, vaan voitiin kyllä väliaikaisesti järjestää asia toisinkin, niinkuin voidaan havaita tämän pykälän loppuosasta. Ja että näin
meneteltiin, oli tietysti aivan luonnollista, koska
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1772 vuoden hallitusmuoto, niinkuin jokainen
myöntää, oli aivan vanhentunut ja kun vielä tosiolot kaikissa suhteissa olisivat tehneet tuon 38 § :n
välittömän sovelluttamisen tosiasiallisesti mahdottomaksi. Voidaan myöskin viitata siihen, että
Ruotsissa 1809 katsottiin tarpeelliseksi ja välttämättömäksi ensin saada aikaan uusi hallitusmuoto valtiolle, katsottiin tarpeelliseksi että säädyt ensin tulivat yksimielisiksi uudesta perustuslaist.a ja vasta sitt-en oli valtakunnalle hankittava
kuningas. Ei voida niinkään varmuudella sanoa,
missä järjestyksessä tällaisen interregnumin, välitilan, vallitessa on meneteltävä; siihen tosin asialliset suhteet aina enemmän tai vähemmin vaikuttavat. Senvuoksi minä, rajoittuakseni tähän ly:hyeen lausuntoon, tahtoisin sanoa, ~etteivät ne
muistutukset, mitkä ed. Ryömä on tästä menettelystä tehnyt, ole sellaisia, että niiden nojalla voitaisiin väittää, että 38 §:n sovelluttaminen, silloin kuin tämä sovelluttaminen tapahtui, olisi
ollut vastoin perustuslakia, jos kohta, niinkuin
edellä on mainittu, voitaneen olla eri mieltä siitä,
oliko se poliittiselta kannalta tarkoituksenmukaista vai eikö.
Ed. Juutilainen: Minä pyydän yhtyä
siihen käsitykseen, että kaikki ne, jotka läihtivät
Ruotsin vallan aikuisen hallitusmuodon 38 § :n
mukaan kuningasta valitsemaan, tekivät vallankaappausyrityksen ja ovat siitä sa.atettavat oikeudelliseen edesvastuuseen.
Ed. P. V i r k kun e n: Sen johdosta, että ed.
Tanner myöhemmässä lausunnossaan katsoi sopivaksi yrittää turvautua poissaolevan henkilön
auktoriteettiin, katson olevani velvollinen ilmoittamaan, että hänellä siihen ei ole mitään oikeutta.
Minulla sattuu olemaan edessäni asiakirja, j·oka
sen selvästi todistaa. Kun viime vuoden lokakuun 9 päivänä tässä samassa salissa herra Paasikivelle joku puhuja huomautti samasta asiasta,
minkä ed. Tanner on täällä koettanut uudelleen
tuoda esille, niin herra Paasikivi itse lausui seuraavaa: ,Edellisen lausunnon johdosta pyydän
huomauttaa, että arv. puhuja ei siteerannut oikein muistutusta minun perustuslakijulkaisustani. Hänen olisi pitänyt lukea 38 § :ään liittyvä
muistutus, jossa sanotaan, että 38 § ei ole kumoutunut eikä kad,ottanut voimaansa, vaan sanotaan:
'Muuten ei Suomen yhdistämisen jälkeen Venäjän valta;kuntaan trumän pykälän jälkimäinen osa
enää sovellu'. Se sana, jota tässä käytetään, on
,sovellu" (tilllämplig). Hänen olisi pitänyt
myöskin lisätä, että minun perustuslakipainoksessani on monta koihtaa, joissa lakipykälät on
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Perjantaina 25 p. huhtikuuta.

painettu pienemmällä painoksella, vaikka ei ole
minkäänlaista epäilystä siitä, että näitten pykälien periaatteet, vieläpä yksityiset säännöksetkin
eräissä suhteissa ovat noudatettavat." - Tämä
riittänee herra Tannerille.
Ed. N i u k k a ne n: Koska edellinen puhuja
on tässä tuonut esiin sen keskustelun, joka täällä
on käyty kuuluisan 38 §:n yhtey;dessä ja silloisen pääiministerin julkaiseman teoksen perusteella
pyydän että arvoisa edellinen puhuja kiinnittäisi
huomionsa myaskin senaattmi Paasikiven teoksen
alkulauseeseell!, jossa hra Paasikivi selvästi sanoo,
että ne ja ne ·pykälät, tarkoittwen myöskin 38
§ :ää, eivät ole -enää voimassa.
Ed. A r a j ä .r v i: Kun ministeri Vennola on
saa,punut .paikalleen, pyydän huomauttaa häntä
siitä että hän opetuspuheensa alkuosassa peitetyin sanoin näytti uudist31Van sen syytöksen entise-en ·hallitukseen nähden, jonka ed. Schauman
täällä ·pani vireill-e. On odottamatonta~, jos hän on
sen tehnyt, ·että ministeri Vennola, jolla ·on ma;hdollisuus hwllituksen jäsenenä päästä selvyyteen
siitä, mitä ·edellinen hallitus tässä suhteessa, on
tehnyt tai tekemättä jättänyt, on puheenalaisen
lausuntonsa antanut.
Ed. Schauman: Med anledning av herr
Setäläs sista yttrande ber jag ännu att få tillägga,
att min mångomtalade resa· företogs, sedan till. stånd därtill utverkalts av de republikanska gruppernas ord'förande, herr Ahmavaara, som då ännu
var republi'kan, och herr Alkio. Regeringen
visste fullkomlig.t, i vilket syfte jag reste; åtminstone visste det lherr Svinhufvud och herr Stenroth, men sannolikt också herr Setälä.
Slutligen ber ja;g att i anledning av herr Procopes yttrande få anmävka, att det minsann överhuvud icke hehövdes i utland€t vare sig hemliga
eller öppna inhemska krafter, för att utlandet
s'kulle förstå, att den lantdag, som fattade beslut
om den monarkiska styrelseformen, faktiskt icke
representerade finska folk-et. Det förstod man
överallt utomlands, och det 'böra vi också nu
småningom fö~stå, vi som sitta häir och se, att
sammansättningen a·v lantdage:ri nu·är helt annan
än för ett år sedan.
Ministeri Vennola: Ed. Ara;järven lausunnon johdosta tahtoisin huOiffiauttaa, että minä hallituksen te'k;emisistä tai tekemättä jättämisistä en
lausunut hatkaistua sanaa. Totesin ainoastaan
että silloinen: oikeisto jätti ipiittaamatta kansan
tahdosta, kun se vähän 1runsaamman kuin 1 / 4

äänten pohjalla täysilukuisesta eduskunnasta
koetti perustaa kuningasvaltaa ja rakentaa kuningasistuimen yhdelle jwlalle.
Ed. P r o c o p e: Jrug har aldrig varit medveten
oin att den republikanska gruppen vid senaste
lantdag icke betraktade denna lantdag såsom Tepresenterande Finlands folk. Det är en uppfattning, som av herr Schauman nu här framförts
och som torde av honom framförts ävoen i Berlin.
J ag anser emellertid att en sådan framställning
icke varit lojal mot iandet ooh dess dåvarande
lantdag, ej heller mot dess republikanska par.tier.
Ed. A r a .i ä r v i: PöytäJkirjasta näkyy, missä
määrin ministeri Vennolan lausunnon a,lkuosa antoi aihetta minulle lausua sitä mitä lausuin. Sitä
kiitolEsempi olen nyt lkun hän myöhemmässä
lausunnossaan ilmoitti että hän ei ole tahtonut
yhtyä ed. Schaumanin lausuntoon, mikäli se koski
edellisen hallituksen toimintaa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Nyt on toimitettava lippuäänestys 'lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos välhintäin 2/ 3 annetuista äänistä kannattaa lakiehdotuksen hyväiksymistä, on
lakiehdotus va!ltiopäiväjärjestyksen 60 §:n mukaan hyväksytty, muuten hylätty.
Äänestys ja päätös:

Kirjallinen äänestysesitys luetaan:
,Joka hyväksyy puhe-enaolevan ehdrotuksen
Suomen Hallitusmuodoksi s·ellaisena kuin eduskunta on sen 1917 vuoden toisilla vaHi'orpäivi1lä
l~päämään jätettäväksi hyvaksynyt,
äänestää
,jaa"; joka sitä ei hyväksy äänestää ,ei". Jos vähintäin 2 / 3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on e'hdotus hyväiksytty, mutta muuten on se hylätty".
känestyks~sä annetaan

3<8 ,jaa-" ja 139 ,ei-

ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hylätä nyt esilläolevan lakiehdotuksen.
Asia on loppuun käsitelty.
2) 1918 vuoden ylimääräisillä valtiopäivillä lepäämään jätetty esitys Suomen Hallitusmuodoksi

esitellään a i n o a t a k ä s i t t e l y ä v a r t e n.
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P u h e m i e s: Ensin sa'llitaan asiassa keskustelu. Kun se on julistettu pä:ättyneeksi, toimitetaan asiassa 1ippuäänestys.

Ed. T a n ne r: Minä puolestani pyydän yhtyä
niihin, jotka ehdottavat .tämän esityksen hylkäämistä.

Kun ei kukaan halua puheenvuoroa, julis,tetaan keskustelu päättyneeksi.

Keskustelu asiassa julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Nyt on toimitettava lippuäänestys lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos vähintään 2/s annetuista äänistä on
kannattanut lakiehdotuksen hyväksymistä:, on lakiehdotus Valtiopäiväjäl'ljestyksen 60' §:n mukaan
hyväksytty, muuten hyljätty.

P u h e m i e s: Nyt on iJoimitettava lippuäänestys lakiehdotuksen hyväksymisestä ta~ hylkäämisestä. Jos vähintään 2 / 3 annetuista äänistä kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä, on lakiehdo-.
tus V. J :n 60 § :n mukaan hyväksytty, muuten
hyljätty.
~

Äänestys ja päätös :
Äänestys ja päätös:
•

Kirjallinen äänestysesitys luetaan.

0

Kirjallinen äänestysesitys luetaan.
,.,Joka hyväksyy ;puheenaolevan ehdotuksen Suomen Hallitusmuodoksi sellaisena, kuin eduskunta
on sen 1918 vuoden ylimääräisillä valtiopäivillä
lepäämään jätettäväksi hyväksynyt, äänestää
,jaa"; joka ei hyväksy sitä, äänestää ,ei". Jos
vähintään 2 /a annetuista äänistä on jaa-ääniä, on
ehdotus hyväksytty, mutta muuten on se hyljätt.y.

Joka hyväksyy puheenaolevan la;kiehdotuksen
sellaisena, kuin eduskunta on sen 1918 vuoden
valtiopäivillä lepäämään jätettäväiksi hyväksynyt, äänestää ,jaa"; joka ei sitä hyväksy, äänestää ,ei". Jos vähintään 2./3 annetuista äänistä
on jaa-ääniä, on ·ehdotus hyvaksytty, mutta muuten se on hylätty.

Äänestyksessä annetaan 36 ,jaa-" ja 138 ,eiääntä.

Äänestyksessä annetaan 29 ,jaa" -ääntä ja 141
,ei" -ääntä.
·

P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hylätä nyt kyseessä olevan esityksen.
Asia on loppuun käsitelty.

P u he m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hylätä nyt käsiteltävänä olevan esityksen.
Asia julistetaan 1oppuunkäsitellyksi.

3) 1918 vuoden valtiopäivillä lepäämään jätetty
esitys, sisältävä yleisiä perustuksia kielellisten
olojen järjestämiseksi oikeudenhoidossa ja
hallinnon eri aloilla,

4) Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin hallitus
on ryhtynyt vuosina 1917 ja 1918 näiden ja
edellisten vuosien valtiopäivillä tehtyjen
päätösten johdosta

esitellään a i n o a t a k ä s i t t e 1 y ä varten.

esitellään ja -lähetetään puhemiesneuv~ston ehdotwksen mukaisesti perustus 1 a kiva 1 i ok unta a n.

P u 'h e m i e s: Ensin sallitaan asiasta keskustelu. Kun se on julistettu päättyneeksi, toimitetaan asiassa liptJuä'änestys.
·

5) N ormaaliraiteisen rautatien rakentamista
Sortavalan kaupungista Koirinojaan

Keskustelu:

E:d. E s t l a n d e r: På skäl, vilka nogsamt
framfördes, då detta förslag hehandlades vid senaste lantdag, her jag att få föreslå, att förslaget
måtte förkastas.
Ed. C o 11 i a n d ·e r:
Estianders förslag.

J ag understöder •.herr

Ed. W u o r i m a a: Minä myöskin ehdotan,
että tämä lakiehdotus, joka on äänestetty yli vaalien, tällä kertaa kumotaan.

1

koskeva edustaja ·M. Erichin y. m. anomusehdotus n:o 15 esitellään.
Puh e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähetettäväksi valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. N i u k k a n e n: Ta,rkotuksella että nämä
päiväjärjestyksessä olevat lukuisat rautatieano19

