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P"åiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus Suomen Hallitusmnodobi.

Esitellään suuren valiokunnan mi·etintö n:o 12
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t te 1 y y n siinä sekä
perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 2 val·
mistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 17,
.ioka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen.
P u he m i e s: Käsittelyn pohjaksi asetetaan
suuren valiokunnan mietintö. Ensin sallitaan
yleiskeskustelu; jos yleiskeskustelun kuluessa tehdään muutosehdotuksia lakiehdotuksen yksityiskohtiin, ovat nämä ehd·otukset, tulla.ks~en äänestyksen alaisiksi, yksityiskohtaisessa käsittelyssä
uudistettavat .ia kannatettavat.
Käsittelyjärjestys hyväksytään.
l

Yleiskeskustelu:

Ed. H ä s tb a c k a: Av förslaget till den nu
förelig.gande r~gerinsformen framgår, att majoriteten inom lantdrug;en åsyftar inf.öra. en ytterst
långtgående demokratisk republik med en president i sp·etsen.
Man kan med skäl fråga: är vårt folk moget
för en repuiblikansk styrelseform med rätt för
folk-et till oinskränkt hand1havande av statsmakten? Härtill måste var.ie sunt tänkande människa, som känner till vårt folks statbildande förmå,ga, svara nej.
Vi ha även ett ,påtagligt ibevis härför från alla
våra enkammarlantdagar, varest den mdikala
riktningen efferhand fått ett starkare fäste, så att
slutlig.en t. o. m. lantd31gsmän ställt sig i spetsen
för det anarkistiska upprQ.ret. Samma folkelement bo kvar i vårt land, och att dömma av alla
teeken som nu framträda, komma vi snart att få
en samling representant.er för den s. k. folkvil.ian,
som har minst li'ka stora krav mot. staten - •,;om
det Manner-Tokoiska följe'k Vi kunna icke tillfredsställa detta folkelement med en demokrati~k
repulblikansk styrelseform eller med 1ångt gående
sociala reformer. Deras m:ål är en ny samhällsform ooh ett förstatligande av all egendom.
'Skulle folket i viårt land förstå vad statsliv·et
kräver och vilja verka därför, då vore en demokratisk tttyrelseform antagl]g. Men d'å flertalet,
S:åsom redan framhållits, saknar den statliga samhörighetskänslan, är allting förlorat, sett från
den vederhäftiga befolkningens synpunkt, om
okunnigh.eten får väl.ia den högsta styrelsemannen t. ex. vart s.iette år ·oeh hava direkt inverkan
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på statsviljan. Men presidentrepubliken kommer
även att medföra överraskningar av många slag,
som kunna hava ödesdi:gra .följder.
Vi veta, att det borgerliga elementet i vårt land
är uppd-elat i o~ika grup.per med särgående uppfattning i såväl politiska och ekonomiska som sociala frågor, -:för att icke nämna de svenska och
finsika språkgrupperna. Erfarenheten visar även
att icke ens det mest hotande tryck från Ryssland
eller socialisternas anbll här förmått sa:mla de
borgerliga och skapa. ·en fast borgfred. Följden
blev·e, att det fas.ta socialistiska blocket komme aJtt
o'fta besätta presidentposteiJI och' således eroolla
mö.ilighet att inJföra ett .först.()relseverk, som rulb;bade samhällsformen och den dä.rpå ·grundade priva.tä.gand-erätten.
Man har taiat om d·e vådQr, som möjl:igen kunde härledas från statsviljans koncentrerande hos
monarken även i inskränkt form,, eller från att
vidlbliva, för en tid framåt, d·et nuvarande interregnum. Des·sa ~ådor äro ringa om man ställer
dem i jämförelse med de vådor, som kunde härflyta från att ·ett i statligt hänseende depraverat
folk, under en så orolig tid som denna, tilldelas
oinskränkt välde över statsmakten och, såsom erfarenheten ger vid handen, använder det i statsfördärfligt syfte.
I sammanhang 'härmed kan .iag icke undgå att
nämna presidentrepublikens stora nackdelar i ett
land som vårt.
·
Det repulblikanska statsöverhuvudet - .presi.denten - , som väl.ies av folket på ihegränsa,d tid,
är beroende av väl.iarfolke~ och av den ,genom
,a,gitation tiUfälligtvis uppkonstruerade folkvil.ian, varför han kommer att sakna djupare känsla
för alla folkklassers gemensamma bästa. Presidenten är med andra ord ett partis f,örtroendeman, so.m har till uppgift att i första hand föra
fram uti statslivet det partis iii.tressen, vars företrädare han är. De övriga -partierna flå såled'Bs
anledning att bekämpa honom, och sålunda blir
statsöverhuvudet uti republiken den man, som
främst ,ger anlednin,g till partistrider. Erfarenheten visar även, såsom redan antytts, att presidenten söker framföra deras åsikter, som valt honom
tili befattningen. Presidenten har således att
inrikta såväl den yttre som inre politiken efter
sina valmäns önskningar. Och de övriga partierna, som icke kunna om.fatta hans inslagna politik,
komma att undergräva hans ställnimg och om mö.iligt störta honom vidl mandatti.dens utglång. Det
då segrande partiet tillsätter i siti tur statsöver'huvudet och bildar kring honom regering. Således införris åter m ny politik, som kommer att
!'tå i diametral rnotsats mot den avgående presi-
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d-entens. Statslivet blir .därigenom förenat med
-en v·exelgå.ng av experimenlterande, som leder därhän, att vad den ena uppbygger skall den andra
nedriva. Presidentrepubliken kan icke heller giva
vå.r ·söndertrasslade stat - 'med dess många partii n (ressen - något enhetligt system eller stadgad
ord'ning. Däremot kan monarkin med ·en konung
som statsöverhuvud hava större förutsättningar
att införa ett enhetligt system och shadrga i statslivet. Konu111gen har und·er en längre tidr ansvarigheten för sina handlingar, och det lig'!ger saiedes uti monark·ens intresise att tänka och se längre
än vad som för stunden gagnar. Uti monarke:ris
intresse lig'!ger även att kring sin person söka
samla kloka och framsynta män från alla partier
för att med deras t.illh.iälp f'å till stånd en målmedveten och klok politik, som gynnar alla samhälls·klasser och medrborgare rättvist och därigenom ·skapar ·endräkt och frid inom riket. Det ligger i monarkens intresse att höja sin person över
partistridernas trångsynthet, då presi.denten däremot måste vara ensidig partiman.
Såsom den inre och yttre politiken nu gestaltar
sig, behöva vi i denna srtund en fast :hand, som
skall grundlägga den finska statsmakten. M·en
denna rikslby,ggare kan icke f1ås genom folkvilian.
som saknar förutsättningarna att kunna :bedöma
rikets kritiska lärge, och således även möjlig.h~t
att leda · och rikta utvecklingen mot stora framtidsmål.
Hos oiss svnes det vara id·ealistiska dr.ömmarnaturer, som i allmänhet leda folkvil.ian. I en tid
som denna, då krigets åskor rulla vid 'rikets gränil€r och ibefrielsekampen mot .främmande inkräktare icke är slutförd. böra icke sådana 'luftslottsbyg'!gare få :•bliva de utslaggivande. Nu fordras
det statsmannaklokhet och vidsvnthet. en man .·i
ledet., som med isälrer hand griper riksrodret och
styr statsskeppet f€nom bränningarna. Historien
Yisar, att Sverige har mins.t tvänne gång.er varit
vid fa:lJ.ets brant, med räddats genom en stark
och målmedveten 1edning. För 3r60 år tillihaka
räddade Gnstav \Vasa Sverige ·~goenom sin målmedvetna ledning. För 110 lår soedan rgav 15mannarådet mrd r~. A. Mannerheim i spet.sen behörig stadga åt det diå haHt förfallna Sverig-e,
isedan Finland förlora.des och Gustaf IV Adolfs
avsättning blev ett fulllbord:at faktum. J ag skall
ägna några or.d åt. den först antydda omständigheten. ty Sver]ges dåvarande förhållanden sammall!fa.lla med Finlands nuvarande förhållanden.
När Sveriges •befrielsekamp mot en främmande
inkräktare. som var i färd med at.t i blod kvä\·a all
s.iälvständighet och frihet i landet, ändats 'med
se~er oeh ledaren för densamma. Gt1stav W asa,
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lyfts upp till värdi&lhet av riklsföreståndare och
sedan konung, förestod honom ett långt tyngre
och .svårare värv- det nämllgenr, att av det söndrade och splittrade, ekonomiskt försva1gade och
1 andligt förtryckta Sverige ska-pa ett enigt och or; ganiskt helt. Det var ·sannerligen intet lätt fiire1 tag.
Ma~ skulle, som en skriftställare säger, ur
: revolutionen övergå till lRJgliJg ordning oc'h av de
spridda landskapen bygga den svenska staten, ett
värv varpå ingen försökt sig med allvar sedan
århundraden. Gustaf \:V wsa f örsökte sig på uppgiften och visade s1g även mäktig att lösa den.
Visst mötte det svårigheter att ibö.ia et.t styvsint
och s.iälvrådigt folk in under en vilja, och många
i hårda trug kräv.des det härtill, m.en rde trotsand.e
märkte snart, att de i Gustaf hade sin överman ! oeh .fogade sig, om ock till en 1bör.ian knotand~,
' under .hans myndighet. Det giek .iu ock så småningom upp för folket, at.t Sve6goes rike var något
f'ör mer än det. ena eller andra landskapet med
dess specialintressen, och med insikten härom
växte förtroendet och lydnaden för rikets herre
och styresman. Med fast hand grep Gustaf sig an
nydaningsarbetet.
J ag behöver icke här återkalla i minnet., huru
förvaltningen organiserades, rättskipningen och
ele politiska och statliga förhållandena ordnades,
försvaret rbra-gtes i skick, samt. huru ordning -och
rerda .genomfördes i rikets diåli.ga ekonomi. Allt
detta torde vara hekant för d.e flesta.
·
Många stormar har hans byggnad haft att rida
ut under de snart fyrahundra år •S·edan ,grunden
lades. Den rergerings.form, som nu gäller inom
vårt rike, är en .frukt av hans verk. Skall .den
nn försvinna? D€n frågan hava vi i dessa dagar
i'ärskild anledning att ställa för oss. Angrepp,
mer rasand€ än nå,gonsin, riktas nu mot densamma. De~•~a angrepp äro betänkligt. farligare än
alla föregående, t. o. m. farli.gare än det röda upproret, -enär de komma inifrån, från sådana, som
dod: själva åtn~juta d·PSS sk.vcld och fördelar. Kung Göstas egna orrd om riksmedlemmarnas
fula benägenhet att ,smutsa i eget lbo", g<år åter
på oss i sorglig ut§träckning.
Skola de vettvilliga anfallen krönas med framgång? Skall den av fädren med kamp och möda
uppförda byg;gnaden få grlllsas?
Det tillkommer medlemmar a v denna lantdag
att .giva svar på denna f.råga- om några dagar.
.T rug vill ännu hoppas, att ett tillräckli,gt antal av
denna församling skall taga sit.t förnuft till fånga
- och mota förstörelsen.
.Tag iir medveten om att en sådan åtgärd skall
framkalla fönbittring på en del håll. Men detta
får icke vara a v.görande, utan rikets välfärd. J ag
1
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är överlygad om, att rikets nuvarande riksföreståndare, general Mannerheim, som liksom Gustaf
W asa ibegynte sin ostatsmannabana med en befrielsens kamp, som riksf,örest.åndare o. s. v. även
skall finna medel att lugna folket. Det är icke
länge sedan riket,s samhällsbevarande element,
hög och låg, finnar och svenskar, fattige och rike
fylkades kring den vita generalen i 1gem~msam
kamp 1för samhällosordningen. Han har förverkligat vår ffrihet- och rikets s.iälvständighet, men
ännu hotas riket och samhällsordningen av samma
fiender.
Må vi ,därför allt fortfarande anförtro i hans
hand ri'kets ledning - och bö;ja våra specialintres~sen för rikets välfärd och således låta denna statsförfattning vila, intill dess den kan byggas under lugna förhållanden."
Av d·et sagda framgår, at.t jag lä,gger stor vikt
vid en stark regeringsmakt - och att jag 'hyser
den åsikten, att den edorderliga s.tarka regering·s~
makten icke kan fås eller upprätthållas på basen
av ·en repuiblikansk regeringsform, en såda.n som
har utsi.kt att ibliva antagen av kammaren.
Besjälad av en sådan övertygelise kan. jag icke
heller dagtinga med mitt bättre vetande oeh rö~ta
för den nu föreliggande ,regerinsformens antagande, och ber dädör få föreslå förkastande av
densamma och utar,betande av en ny regeringsform på monarkisk ,grund.
Ed. P. V i r k kun en: Kysymys hallitusmuodon säätämisestä Suomen valtakunnalle lä:henee nyt ratkaisuaan. Tulos, mikä käsittelyn nyt
alkaneella asteella saavutetaan, on osoittava, kykeneekö tämä eduskunta valtakunnalle säätämään
hallitusmuotoa, jota valtakunta epäilemättä kipeästi kaipaa. Nyt alkanut toinen käsittely tulee
antamaan lo,pullisen muodon kyseessä,olevalle ehdotukselle valtakunnan tulevan valtiosäännön
tärlmimmästä osasta. Kun Sfl on tapahtunut, on
jokaisella. edustajalla oleva tilaisuus ratkaista,
voiko hän asettua tämän lainsäädäntöty-össä näin
viimeistellyn hallitusmuotoesityksen taakse vai
täytyykö hänen asettua sitä vastaan.
Mielipiteet suuressa asiassa käyvät eduskunnassa erilleen, valitettavassa määrässä erilleen,
täytyy sanoa~ kun tutustuu perustuslakivaliokunnan mietintöä seuraavien vastalauseiden runsauteen. Nykyisen eduskunnan enemmistönkään kesken, joka periaatteessa oml\ksuu tasavallan hallitusmuodon, yksimielisyys ei ole voimakas, vaan
päinvastoin 'heikko ja horjuva, jopa siinä määrässä, että ero tämän tasavaltalaisen enemmistön eri
ainesten välillä ei näytä olevan mahdollisuuksien
ulkopuolella. Tämän enemmistt.önkin kesken val-

litsevien mi~lipiteiden eroavaisuuksista on todistuksena se, että hallitusmuodon ehdotus siinä muodossa, kuin se nyt on käsiteltävänä, on enemmistön kesken tapahtuneiden monien sovittelujen
tulos, joka sellaisenaan on heikentänyt ~hallitus
muotoehdotuksen eheyttä .ia johdonmukaisuutta.
Eduskunnan väihemmistön asema, sen vähemmistön, joka periaatteessa kannattaa monarkista
hallitusmuotoa,, pitäen sitä valtakunnan tulevaisuudelle turvaavimpana, on tämän kysymyksen
lopullisessa ratkaisussa sekä painava että velvoittava. Mikäli hallitusmuodlon valmistavas.sa käsittelyssä jo ~n käynyt ilmi, on tässä vähemmistössä melkoinen osa niitä, jotka tasavaltalaiseen
hallitusmuotoon nähden, muodostui sen s~isällys
millaiseksi tahansa, jo ennakolta ovat mäiäränneet
kantansa kielteisesti, s. o. he tulevat joka tapauk·
sessa sen :hylkäämään. Tämä lienee ruotsalai,sen
kansanpuolueen
useim;pien edustajien kanta;,
päättäen myöskin edellisen arvoisan puhu.ian lansunnnsta. Kansallisen kokoömuspuolueen edustajat taas, jotka hekin kuuluvat vähemmistöön.,
eivät ole omaksuneet tätä ehdottomasti kielteistä
kantaa. Meidän taholtamme on .io aikaisemmin,
sekä ennen tämän eduskunnan kokoontumista että eduskunnassa jo tapahtuneessa asian käsittelyssäJ, julkilausuttu täysin lojaaHnen suhtautuminen
myöskin tasavaHalaiseen hallitusmuot,oon.
Tämä tietää sitä, että nekin edustajat, jotka ovat
periaatteellisesti toisella kannalla, ovat valmiit
niissä oloigsa, jotka nykyään vallitsevat valtakunnassa .ia tässä eduskunnassa, mahdollisuuksiensa
mukaan myötävaikuttamaan sellaisen tasavaitaisenkin haUitusmuodon säätämiseen, joka ainakin
tärkeimmissä kohdissa vastaa 'heidän käsitys.tään
valtiovallan välttämättämistä ,perns.reista. Näitten edustajien asema on, minä sanoin, velvoittava,
sillä heidän tulee ponnistaa kaikki voimansa saadakseen tasavaltalaisen hallitusmuodon 'sellaiseksi, että s.e tyydyttää niitä ainakin vähimpiä vaatimuksia, jotka 1heidän kannaltaan ovat tällaiselle hallitusmuodolle peruuti;amattomat. Näitten edustajain a.sema on myöskin painava, sillä
mikäli mielipiteitten muodostumisesta täs.sä eduskunnassa saattaa päättää, voi heidän äänensä asian loppuvaiheissa olla ratkaiseva•.
Näin ollen lienee tämän asian toisessa käsittelyssä, .ioka nyt on suoritettavana, erittäin tähdellistä punnita, onko eduskunnassa edustetun tasavaltalaisen enemmistön ja sen vähemmistön välillä, josta edellä olen puhunut, sellai,set sovittelut
mahdollisia, jotka voisivat johtaa tämän suuren
asian onnelliseen, kumpiakin asianosaisia jossain
määrin tyydyttävään ratkaisuun. 'Tulk~oon silloin
lausutuksi julki, että toiveitten itsessään ei ta:t-
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vitse olla t,urhia.
'l'arkoitau sitä, että sekä kuninkuusmielisten että tas,avaltalaist,en edustajain
keskuudiessa on tässä eduskunnassa 1uulla.kseni
useita sellaisia, jotka toisen tai toisen hallitusvallan ,paremmuudesta ·eivät ol,e niin ehdottomasti vakuutettujru, etteivät he voisi määrätyissä tilanteissa myötävaikuttaa sellaisenkin hallitusmuodon säätämiseen, jota he periaatteessa vastustavat tai ainakin pitävät huonompana. 'l'asavallan
kannattajista lienee ·harvoja aatteeseensa niin
kiinteästi kytkeytyneitä, että he olisivat va.lmiit
mistä .hinnasta tahansa vastaanottamaan 1hallitusmuodon, kun vaan saavat sille tasavallan nimen.
Epäilen, onko tässä eduskunnassa monta tasavaltalaista, jotka suostuisivai esim. neuvostotasavallan toteuttamiseen. Luulen, että monetkin tasavaltalaiset iämän mahdollisuuden edessä sanoisivat: kernaammin kansanvaltainen kuninkuus kuin
neuvostotasavalta, joka kaikista hallituksista
edustaa hirvittävintä harvainvaltaa. Ja toisaalta, kun vuosi sitten, silloisessa historiallisessa tilanteessa!, useat edustajat, jotka ovat tämänkin
eduskunnan jäseniä, tulivat siihen varmuuteen,
että kansanvaltainen mona:rkia takaisi ,Suomen
nuorelle valtakunnalle paraan tulevaisuuden, niin
ei mielipiteen muodostaminen heille tapaMunut ilman epäilyksiä ja paljoa sisällistä taistelua. Voin
lausua tämän kokemuksestani. Tällaiset tosiasiat vakuuttavat minua siitä!, että monarkian ja tasavallan kannattajien vastakkaisuud,en ei tänä
hetkenä tarvitsisi olla sen suurempi, kuin että tie
yhteistoimintaan ja sitä myöten suotuisaan asian
ratkaisuun olisi l;öydettävissä.
Kuten sanoin, sillä monarkis,tista hallitusvaltaa edustavalla eduskunnan väJhemmistöllä, jonka
käsityskannan minä omalksun, on tässä tilaisuudessa tehtävänä kaikin lojaalisin keinoin taistella sen
,puolesta, että nyt säädettävään tasavaltalaiseen
,hallitusmuotoon saataisiin sisällytetyiksi ne periaatteet ja ne määräykset, jotka ovat kansanvaltaisen monarkian kieltäJmäJttömät suuret etuudet.
Niistä on ensimäinen se, jolla meidän valtakuntaamme nähden on jo se erinomainen, itseänsä suositteleva etuus, että sillä omassa historiassamme
on vuosisataisen suotuisan kehit.y ksen todistus'"
voima, se että valtakunnan .ia kansan menestymiseksi valtiovallan tulee 1haarautua kahteen toistensa suhteen itsenäiseen, mutta kumpikin yhtä
olennaisesti kansasta kohoavaan tekijään, lakiasäätävään .ia valtakuntaa hallitsevaan valtiovaltaan. Kummallekin antaa oikeutuksen ja, pyhityksen kansan laillisella tavalla ilmenevä tahto.
Kumpikin palvelee kansaa niillä suurilla etuoikeuksilla, jotka kummallekin kansan vapaa määrääruisvalta on antanut, mutta kummallakin on

olemassaolonsa oikeutus ja toimivalta toisen rinnalla., ja ainoastaan toisensa tunnustamisella ja
kunnioittamalla molemmat saattava;t palvella kokonaisuutta. Jokainen toisen truholta ilmenevä
yrit.ys vähentää toisen oikeutta ja riistää siitä oikeutuksesta osa tai ehkä se kokonansakin itselleen, se heikentää valtakunnan historiassa lujittuneita perustuksia ja se tuottaa hämmennystä ja
sekasortoa valtiovallan tasapainon suhteitten ylläpitämiselle. Tämä kansanvaltaisen monarkian
kokemuksessa ,punnittu .ia täys,ipainoiseksi havaittu perusaate on Suomen valtakunnan tasavaltalaisessakin hallitusmiUodossa pääsevä oikeuksiinsa.
Sen me vaadimme. Valtakunnan päämies, jonka
kansa määräaikaiseksi asettaa valtakunnan ensimäiselle paikalle, hän omistakoon kansalta toimintansa laajat valtuudet kansan €.dustuslaitoksen
.rinnaHa1, jonka senkin sama kansa varustaa laa..ioilla, vaikka toisenlaisilla valtuuksilla toimimaan
aikansa valtakunnan ja kansan hyväksi. Hallitusmuoto antakoon eduskunnalle, mikä eduskunnan on, ja valtion päämiehelle, mikä hänen
omaansa on. Tämä hallitusvallau terveellinen
kantiajaon periaate on ainoa todella ik:ansanvaltainen, .i'osta poikkeaminen on omansa tuottamaan
ristiriitoja ja. onnettomuuksia.
'l'ä.hän nähden täytyy valittaa, että nykyinen
va,ltioneuvosto on, tosin pienellä enemmistöllä,
niinkuin sanomalehdistä olemme nähneet, hallitusmuotoesityksessään luisunut, ehdottamaan tasavallan presidentin valitsemista eduskunnan
kautta. Tämä esitys on sitä oudom,pi, kun se on
ristiriitainen eräiden tämän enemmistön muod'ostaneiden ministerien aikaisemmin aJl.ekir.ioittamien, samoinkuin heidän valtiollisten puolueittensa
omaksumain, osaksi aivan tuoreidenkin eduskuntaesitysten kanssa. Heidän kannanmuutostaan
voitanee tuskin selittää muulla tavallru, kuin että
h~ ovat antaneet itseensä liiaksi vaikuttaa sellaisen tasa,vallan vaatimuksen, jota eduskunnan sosialidemokraattinen vasemmist·o edustaa, ja joka
käsitys, johdonmukaisesti kehitett.ynä, johtaisi
hallitsevan "'altiovallan itsenäisyyden kumoamiseen tavalla, josta. vuoden 1'9117 eduskunnan vrit.ys n. s·. valtalain avulla luoda eduskuntadiktatuuri on varoittavana esimerkkinä.
Perustuslakivaliokunnan enemmistö, kun se on
esittänyt saman ehdotuksen presidentin valitsemistavasta, ei oikeastaan ole omaksunut hallituksen kantaa, vaan päinvastoin se on ohjannut hallitusta .ia vaikuttanut hallituksen enemmisoossii
tapa.htuneeseen
kannanmutokseen. .Suurempaa.
uskollisuutta omille käsityksille olisi syystä
odottanut. Jos Suomen valtakunnasta tasavalta
luodaan, e1 ainakaan ole syytä; hakea esikuvia
82
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Ranskan tasavallan ,presidentin asettamistavasta,
joka hänelle tuottaa .heikon 'hallitusvallan, vaan
on katse suunnruttava yli val~ameren Lännen mahtavaan Yhdysvaltaan .ia sieltä noud~ttava tarpeellisia ohjeita. Aivan erilaatuinen valtakunnan
"Päämiehen asettaminen näissä 'kahdessa maailman
edustaviromassa tasavallassa lienee s:elityksenä
siihen, että Ranskan viime vuosikymmenien presidenttien joukossa emme tfl!paa yhtään historiallisesti erityisen huomattavaa henkilöä, jota vastoin Yhdysvaltain presiCLenteistä, jotka. kongressin rinnalla omistavat kansalta suuret valtuud~t.
useat ·omistavat maailmanhistoria:llis·en merkityksen. Jos Suomen kansa kokonaisuudessaan asetettaisiin ratkaisemaan tätä kysymystä, joka vasta tässä eduskunnassa on nostettu päiväjärjestykseen, olisi odottamatonta, jos se asettuisi puoltamaan Ranskan tasavallan käytäntmil, j·osta sillä
ei ole edes 'j)alj.on tietoakaan, vastoin Yhdysvaltain antamia opetuksia, joiden kosketukseen meidänkin kansamme laa:joissa piireissään on joutunut.
Suuri valiokunta on palauttanut tämän tärkeän
kohdan hallitusmuotoehdotuksessa osittain oikealle tolalk Kuitenkin vain osittain. Se ·on antanut vasemmistolle sen myönnytyks·en, €ttä kansan edustajakin voi olla hallituksen päämiehen
valitsija, mietintönsä '213 § :ssä. Tämä ei ole mikään epäoleellinen sivuseikka muutoin oikeassa
la.kimäärä,yksessä. Päinvastoin se käyt:ännössä
sittenkin sitoisi presidentin eduskuntaan ja edustajiin tavalla, joka tekisi ,hänen riipuvaisuuss:uhteensa alusta "Pitäen vähemmän toivottavaksi. Toivon, että: eduskunta, .iohdonmu:kaisemmin knin
suuri valiokunta:. sovelluttaa itsessään ·oik€aa periaatetta. Ohm voinut tässä yhteydessä suostua
siihen välitysehdotukseen, jonka ·eräät eduskunnan
tasavaltalaiset ovat omaksuneet ja. joka löydetään
suuren valiokunnan mietinnön ·914 § :ssä, että tämä eduskunta valitsisi ensimäisen presidentin,
koska.pa nykyhetken olotila käytännön kannalta
suosittelee tällaista poikkeusmenettelyä, eikä siinä ole mitään periaatteellisesti arv~uttavaa siihen nähden. että tämän e.duskunuan valitsema ensimäinen presidentti toiminta-aikanaan omistaa
eduskunnan suhteen täy-den riiJPpumattomuuden.
Perustuslakivaliokunta .ia sen mukana suuri
valiokunta on aivan liiallisesti asettunut sellaisten vaikutusten alaiseksi, jotka. pyrkiv,ät johdonmukaisesti hallituksen .päämiehen valtaa viihentämään eduskuntavallan laaj.enta.misen 'hyväksi.
Kuva:'l.vana esimerkkinä tällaisesta menettelystä
on se omituinen ja epäjohdonmukainen ta.pa, jolla
mol~mmat valiokunnat rajoittavat .io itsessäänkin
.rajoitettua <Presidentin veto-oikeut.ta myös perus-

tuslain säätämisessä, niinkuin käy ilmi suuren
valiokunnan mietinnön 19 § :stä. Valtiopäiväjärjestyksen lainlaatija on asettunut sille kannalle,
että perustuslain säätämiseen tarvitaan yleensä
2/3 enemmistö kah-dessa ,peräkkäisessä eduskunnassa; ja jos tämänluontoinen asia on saatava
ratkaistuksi yhdessä eduskunnassa, vaaditaan
niin suuri enemm~stö, kuin minkä 5/6 muod·ostaa.
Mutta ijos tasavallan 'presidentti jonkun edellisen
eduskunnan lopullisen, siis äänten enemmistöllä
tekemän päätöksen .i·ohdosta käytiJää veto-oikeuttaan, on sekä perusius1aki- että suuren valiokunnan enemmistön mielestä seuraavR!ssa eduskunnassa ainoastaan yksinkertainen äänten enemmistö riittävä perustuslakiehdotuksen hyväksymiseksi. Siis ollaan valmiit syrjäyttäJmään valtiopäiväjärjestyksen yleinen periaate perustuslain
säiätämisestä eikä sitäpaitsi epäillä tilanteessa,
joka saattaa kestää vain muutamia kuukauksia,
sallia äkillisen siirtymisen 5/6 :sta äänten enemmistöä yl\Jsinkertaiseen sellaiseen. Olen turhaan
suuressa valiokunnassa 'PYYtänyt järjellistä selitystä tällaiseen 'keikahdukseen perustuslain säätämisessä. En ole sellaista •saanut eikä sitä voitanekaan antaa. Toivon, et'tä eduskunta ei yhdy
tällaiseen arveluttavaan epäj<Ohdonmukaisuuteen.
Yksityi&k!tsittelyssä minä saan tilaisuutta esittää tai kannattaa muita tärkeitä muutosehdotuksia. Omasta puolestani tahdon vielä mainita
erään asiallisesti suuriarvoisen kohdan!, jonka suhteen hallitusmuotoehdotus on minussa herättänyt
ikävää mieltä ja minulle tuottanut pettymystä.
Herättää ikävää huomiota se kylmäkiskoisuus,
.iotten sanoisi ynseys, millä molempien valiokuntien enemmistöt ovat kdhdelleet kaikkia niitä hallitusmuotoehdotuksen kohtia, joissa lausutaan julki evankelis-luterilais·en kirkon .ia yleensä evankelisen kristinopin as·ema. !Suomen 'kansan keskuudessa. Sekä porvarillisten edusta,jain esitysehdotus tasavaltaiseksi hallitusmuodoksi että hallituksen esitys sisältävät näissä kohdin pari lyhyttä asianmukaista lauselmaa, joista sekä perustuslakivaliokunta että suuri valiokunta on toisen pois,tanut ja toisen tYiPistänyt. Ikävällä olen
merkinnyt, että sama;t edustajat, jotka nimensä
ovat piirtäneet esitysehdotuksen alle, asian käsittelyssä kuitenkin ovat ta~puneet, arvatenkin toiselta taholta tulleiden vaatimusten johdosta,
pyyhkimään tahi vetistämään omia aikaisempia
lauselmiaan. En usko, että heidänkään valitsija.nsa ovat tyytyväisiäJ täillaisoon kannattomuuteen. En .uskQ, että Suomen kansan vakavamielinen osa, joka muodostaa valtakunnan selkärangan, vaikka sen keskuudessa tasavaltalaisellakiE
hallitusmuodolla on kannattajia, v·oi muuten kuin
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-epäillen katsella thallitusmuotoa, jonka säätäjät. isidentiksi tulisi mooseksenuskolainen, ei kreikkamikäli heistä riippuu, yrittävät mahdollisuutta. lais- tai roomalaiskatolilalnen tai kristinapin ulmyöten tekeytyä tietämättömiksi siitä tosiasiasta, kopuolelta jumalankieltäjiä:. Pres·:idientin 'päte-että Suomen kansan yleisenä kirkkona on evan- vyydestä säätää hallitusmuotoehdotus ainoastaan
kelis-luterilainen kirkko, .ia kieltävät täUä tosi- sen että hän on valittava .syntyperäisten Suomen
:asialta sen arvon, että se julkilausuttaisiin valta- kansalaisten joukosta. T.ämän yleisen jw luonkunnan haiEtusmuodossa. Harras toivoni on, että nol·lisen vaatimuksen rinnalla on kuitenkin mieeduskunnan enemmistö korjaa tämän ereJhdyksen, leist.äni yhtä luonnollinen vaatimus, nimittäin se
joka monelle saattaa olla loukkauskivi lisäksi.
että .presidentin tulee tunnus~taa evankeelista usKuten alussa lausuin, me olemme ratkaisevalla. konoppia. Minä uskallan vakuuttaa. siitä. että
hetkellä. Kaikki kaiketi valitamme, että edus- tämä ei ole ristiriidassa :Suomen kansan suuren
kunta tässäkin suuressa kysymyksessä, .ioka on enemmistön käsityksiin nähd·en. Mieheltä!, jonka
'Sen edessä, on niin rikkinäinen, kuin se todelli- kansa keskuudestaan nostaa valtakunnan enisimäisuudessa on. Mahdollista on, että tämän rikki- selle paikalle, on oikeudella vaadittava että hännäisyytemme kykenemme viime hetkenä voitta- kin yhdessä kansan valtavan enemmistön kanssa
maan. Se olisi suuri ilon aihe. Mahdollista on tunnustautuu evankeeliseen kristinuskoon. Mie,gekiDJ, että me emme kykene sitä vielä voitta- lestäni tällainen yhteisyys, preisidentin .ia kansan
ma:an. Se olisi masentava kokemus. Mutta j'os välillä on suuresta arvosta. Mutta jos presidentti
niin kävisi, olen varma. siitä, että a.ian ankara pak- tunnustaisi kreikkalais-katolilaista uskonoppia tai
ko, jonka puristuksessa meidän täytyy kuitenkin .ios ·hänen elämänkäsityksensä olisi uiskonnollisesti
yhdessä !fiässä maassa elää ja tätä valtakuntaa ra- kokonaan kielteinen, niin ei voisi seuraus olla
ke:Q.taa., on opettava meitä etsimään .ia löytämään muu kuin että Suomen kansan valtava enemmistö,
yksimielisyttäJ, joka perustuu kantavammalle joka pitää evankelista uskonoppia kalliina, tuntisi
pohjalLe, kuin se on, millä me nyt, seisomme, että itsensä pettyneeksi ja epäillen seuraisi) tällai.sen
'Se on opettava meitä olemaan omalta kohdaltam- presidentin toimintaa. Yleensä Suomen kansa ei
me vähemmän itsetietoisia., vähemmän ylimieli- kuitenkaan anna niin vähän arvoa uskonnalle että
siä ja toisiimme n-ähd~n enemmän ymmärtäväisiä sen mielestä olisi aivan samantekevää, .iosko presija suvaitsevaisia, kuin mitä me nyt valitettavasti dentiltä vaaditaan sen tunnustusta vai ei. Ehdoolemme. Pääsemmekö hallitusmuodon säätämi- tuksen tulen tekemään '2:3 § :ää;n nähden, pykälän
sessä nyt myönteiseen tulokseen, se on kysymys. yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
()masta .puolestani en heitä toivoani, vaan odotan
asialliselta käsittelyitä eduskunnassa pa.rempia
Ed. E s t 1 a n d e r: Med hänvisning till vad
tuloksia 'kuin mitä suuressa valiokunnassa on i den första reservationen framhållits ber jag nu
saavutettu.
att under d:en allmänna diskussionen få föro11da
första reservationens första kläm: att lantdagen
Ed. ·T y ,p p <Ö: ,Muutamalla sanal:Ia !tahtoisin nu icke mlåtte skr1da tili antagande av niågon ny
vain kosketella erästä kohta'a, jonka mielestäni regeringsform. J ag gör det utan att up[)repa de
pitäisi löytyä mainittuna. pa1litusmuotoehdotuk- skäl, som däri anföras tili förmån för detta försessa, mutta on kuitenkin jäänyt .p·ois. Ja sillä sla,g, och icke heller vill ja,g därlill foga de ytter.paikalla mielestäni on aukko, joka olisi saatava ligare grunder, som i rikli:g :m!åtto kunna härledas
täytetyksi. Hallitusmuotoehdotus. on mielestäni ur det nuvarande allmänna världsläget ooh särhyvin tä.rkeä Suomen lransalle. Sentähden olisi skilt ur vårt lands föthållanden. Detta skulle,
se saatava. sellainen, mikä voisi tyydyttää kan- enli:gt min övertygelse, i detta ö.gonlblick icke
san siveellisiä vaatimuksia ja olisi takeena tule- ,mera tjäna till någonting. Det sakliga övervävaisest.a turvallisuudesta kaikkien kans'ankerros- .gandets ti.d är ~ötbi, om den överhuvudtaget har
ten siveellisille ja oikeamielisille pyrinnöille. Minä funnits :för lantdagen i denna sak, och k.öpslagan
olen vakuutettu siitä, että Suomen 'kansan suurelle om grund'lagsstadganden ooh om övertygelser har
enemmistölle on evankelinen uskonoppi hyvin redan vidtagit. Där~för :föreslår jag kort om gott,
kallis. Se .pitää· sen arvokkaana omaisuutenaan, att lantdtagen ville, med 'förkaistande av grundvieM sinä, joka voi johtaa kaikkeen totuuteen. lagsutskottets ibetänkande, förklara, att proposiMinä; tiedän olevani kaikkien valitsijaini kaJl.Sisa tionen icke nu kunnat av lantda;gen antagas.
Däremot avstår jag vidl detta tillfälle från det
siinä yksimielinen että hallitusmuodossa löytyisi
sekin pykälä tai momentti, jossa nimenomaan lau- yrkande, som jag i sammanhang med sa,grla kläm i
sutaan: ,Presidentin tulee tunnustaa evan'keeli:sta. reservationen framställt, eller att betänkandet
uskonoppia". Tämä olisi takeena siitä ettei pre- skulle återremitteras för uppgörande av särskilda
1
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grundlag-s•stadganden rörande den finska ·och
ibefolkningens och -de båda in:hemska
språkens ställning. Jag vill icke cUU upptaga
detta yrkande, s-å att man icke skall kunna up:prepa vad som sagis, nämligen a.tt man prå svenskt
håll endast har iblick för de svenska kraven och
icke för landets aUmänna läge. \Men jrug av•står
från dettru f(irslag -också .därför, a.tt ,den svenska
opinionen .Siåväl utom som inom folkrepresentationen är fullt medveten om att detta syfte icke
·på nåJgot h!åll nu inom lantda~n vare sig uppfattas eUer erkännes.

isv~nska

Ed. K u k k o n e n: Käsillä olevaan hallitusmuotoehdotukseen pyydän saada kajota vain sikäli mikäli se ·suoraan tai välillisesti koskettelee
Suomen kansan kirkkoa ja sen oikeudellista asemaa tässä maassa. Lähimnä tulee ky-symykseen
uuden hallitusmuodon 213 §:ä, jota siinä muodossaan, mis.sä se esiintyy perustuslakivaliokunnan
mietinnössä!, -ed. Malmivaara läihetekeskustelussa
on ankaranpuoleisesti arvostellut. Saman kannan
kuim hän on omaksunut myöskin sanomaJehti
Uusi Suomi johtavassa arlikkelis.saan 2i8 p. toukokuuta ja pa.ri tänään esiintynyttä edustajaa on
niinikään esittänyt samaa kantaa. Minä vähäiseltä osaltani mielelläni yhtyisin myöskin kannattamaan ,heitä, mutta minä toisaalta en jaksa
pitää mahdottoma.na hyväksyä my•öskään sitä sanamuotoa, minkä_ lakiesitys on -suuressa valiokunnassa saanut. Jotta yhtymistä voisi ta.pa'htua arvelen olevan syytä tehdä näissäkin kohdissa
myönnytyksiä. Ja kun asiaa käsiteltäessä on
tykkänääin sivuutettu ne ymmärrettävät syyt,
joista ilmeisesti jossain määrin kylmentynyt mieliala kirkkoa kohtaan johtuu, eikä ole lausuttu
edes toivomustakaan että kirkko ottaisi tarkistaakseen kantaansa, tunnen velvoitusta sovittavassa tarkotuksessa esittää sekä kirkon ystävien
että vrustustajien harkittavaksi muutamia näkölmhtia.
Minä en ennakolta tiedä, missä määrin se ryhmä, johon kuulun, omaksuu käsitykseni, ja senvuoksi on minun alun pitäen huomautetta.va että
ne mielipiteet, joita esitän, on pantava minun
omalle yksityiselle tililleni. Jotta en joutuisi
näyttelemään
yksipuolisen
repijäkritiikkerin
vähemmän k&dehd'ittavaa. osaa, alotan antamalla
tunnustukseni kansankirkkomme jo ;suoritt-amalle
työlle ja vaa.timalla että sille on .io hallitusmuodonkin kautta va.rattava tilaisuus toimintansa jatkamiseen. Vakava arvostelu näet toteaa,, että
meidän kulttuurielämämme pohjan on laskenut
kristinusko. Aikana jolloin ei valtioelämä ole
pystynyt. sivistyselämää vaalimaan, on kirkko

pystyttänyt kansamme lukutai-don ja ylläpitänyt
sitä viim-e vuosikymmeniin saakka. Sama luteri~
lainen kirkko on ,palveli.iaims-!ll kautta välittänyt
vastauksia niihin ijäisyyskysymyksiin, joita on
kohonnut. ihmisrinnoissa sielläkin, missä voidaan
uskonnolli.sille asioille aluksi nauraa.
Suurin piirtein kats,oen on kiittäen mainittava
myöskin .se valtiollinen toiminta, johon eritoten
varhaisempina aikoina suomalaisetkin kirkon mie'het olivat ikäänkuin itseoikeutettuja puuttumaan.
Luonnollisesti liittyy tähän vuosisataiseen tapa.htumien sar.ia.an siellä tääUä joku moitittavakin
teko. Mutta yleisarvostelua ei se muuta.
Yhdyn edustaja Malmivaaraan siinä, -etta uutta
Suomea rakennettaessa, sille valtiosääntöä suunniteltaessa emme saa ignoroida tätä kansamme
kasvattajaa.. Minäkin olen varma siitä että niitä
kansamme hengellisiä ja siveellisiä ta;rp-eita, joita
kirkko on täällä tä.hän asti tyydyttänyt, emme
,saa jättää unohduksiin. Tästä syystä minä toivon samaa kuin ed. Malmivaarakin. Mutta älkööt
kansankirkkomme ystävät ja minäkin - niin oudolta kuin se tässä yhteydessä ehkä kuuluu lukeudun niihin, älkööt sulkeko silmiään näkemästä että kirkollinen elämämme on joutunut
uuteen vaiheeseen. Kirkkoa parjataan -ennen kuulumattoman yleisesti. Minä valitan -sitä .ia minä
myönnän että paljon hosutaan tur.haan ja aiheettomasti. Mutta kun korkeakirkolliselta ta.holta
väitetään että kaikkeen tähäin on ;gyynä vain a.ian
yleinen kielteinen henki, niin on vakaumuksesta
väitettävä että nähdä-kseni perimmäisenä. syynä
moiseen ikävään ilmiöön meillä ovat olleet kirkollisessa elämässä havaittavat suuret epäkohdat.
Ed. Malmivaara huomautti aivan oik-ein, että kansa.mme uskonnollisessa elämäs.sä tapahtui kapinan kukistuttua nousua, evankelis-luterilainen totuus kävi llJ.eille yhä ~alliimmaksi. Mutta ovatko
vaimenneet moitteet kirkollista elämää vastaan?
J o.s t.yytymättömyys kirkkoon olisi ollut vain sosiali.smin aikaansaama akuuttinen sairaustila, niin
se olisi varmaan kapinan kukistuttua itsestänsä
parantunut. Niin ei ole kuitenkaan käynyt. Syyt
ovat siis syvemmällä. Minä kyllä ymmärrän ,pitää
pyhänä ihamteellis-en, näkymättömän kirkon, mutta sitä ulkonaista asua, johon virallinen kirkolli.suus on pukeutunut ja osittain niitä henkilöitäkin
jotka tätä koneistoa nykyään hoitavat, minä roh_.kenen hellävaroen ruo.skia.
V a1litsevalta papilliselta kannalta katsottuna
voi kirkollista lainsäädäntöä, josta ensinnä otan
puhren, pitää onnistuneena. Suojatessaan papiston asemaa se on kuin Kiinan muuri: pitkä, niin
ettei sitä jaksa kiertää ja kylliksi korkea niille,
jotka aikovat sen yli. Mutta osittain juuri se
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seikka että tämän muurin suojassa on niin huoletonta· elää on vaikuttanut veltostuttavasti papistoomme ja aihimttanut .häiri·öitä seurakuntaelämaan. Missä näet seurakuntien etu on joutunut
vaakaan papiston edun kallissa, on vaakaku,p:pi
yleensä painunut papiston puolelle, ja orpouden
tunne jonka, valtaan seurakunnat ovat jääneet ratkaistaessa heidän .omia sisäisiä asioitaan, papinvaalejaan y. m. sellaist31, on synnyttänyt tyyty,fuättömyyt.tä kansan sieluun. Totuuden nimessä
·On mainittava, että korjauksia on viime vuosina
runsaastikin tehty ja uusia tekeillä, mutta sitt.enkin ne saapuvat liian my;öhään, sillä kirkollinen
lainsäädäntö tuskin >hitamdessa löytänee vertaistaan. On kyllä ymmärrettävä, että ainakin kirkollisia, lakeja on suojattava harkitsemattomilta
muutoks.ilta, mutta huomattavasti nopeampaa niiden uusiminen voisi olla vaikuttamatta silti häiriöitä kirkollisessa elämässä. Nykyajan seurakuntalaisBmme pyrkivät entistä suuremmalla
·Osuudella määräämään itse lainsäädäntöään enkä
minä puolestani näe siinä muuta kuin hyvin perustellun vaatimuksen, jo~hon pitäi·si mikäli mah·dollista taipua; ja jos kysytään, mikä meitä kannustaa tätä vaatimaan, vastaan: .Se havainto,
että kirkolliset lait, niinkauvan kuin papisto niitä
määräävästi säätää, pysyvät yksipuolisen papillisina. Tämä ei suinkaan ihmetytä, kun ottaa huomioon, että edist;vsmieli:semmällä nuorBmmalla
·pappispolvella ei ole kuunaan ollut mainittavaa
sananvaltaa kirkollisessa hallinnossa, eikä se sit1i
luultavasti saakaan, ellei sy1steemiä muuteta. Minun on tässä yhteydessä valitettava syvästi, että
eräs nuori pappi, pastori Söyrinki, j:ona oli ~ekä
erinomaiset luonnonlahjat että harras halu toimia
.epäkohdan korjaamiseksi tällä Dlalla, sai ensiksikin yliolkai,;ta paheksumista vanhan pappispolv·en puolelta ja lopuksi, mikä on surkeinta,
.punaisten kapinan kautta noin vuosi sitten
surmansa. Samalla kun on herättänyt tyytymättömyyttä lainsäädännön vanhentunei•suus,
.on huomio kiusallisesti kiintynyt myöskin
Ennenkuin jatkan,
papisbon edesottamisiin.
huomautan siitä, miten tuliperäisellä pohjalla
liikkuu se, joka 'tuntien, kut.en minä, •oman
kehnoutensa kajoaa näin arkaluontoisiin asioihin. Mutta Bi oleka:an tarkoitukseni itse kääriytyä pyhyyden kaa.puun tai kääriä omaa• .puo1uettani tai eduskuntaryhmääni pyhyyden kaapuun. Kirkon oppi on oikea jru hyvä. S€n kimppuun ei ole lupa minun eikä muidenkaan käydä,
mutta kai meillä sentään on oikeus huomauttaa
siitä, mit-en tärkeätä on, että kirkollin-enkin e}ämä
viedään läh-emmäksi tätä kaunista oppia. Minä
·arvelisin, että me olisimm-e koko lailla valmiit
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sisällyttämään hllitusmuotoon paljonkin etuuk.sia evankelis-luterilaiselle kirkolle, minä puolestani .ioka tapauksessa, mutta nähd·äkseni monet
muutkin, ellei kirkkomme monessa suhteessa niin
kiitettävä :papisto olisi silloin täl1öin suotta antautunut turhiin puuhiin. Lieneekö ollut sattuma
se, että vuosi sitten pa,pistomme suuri -enemmistö
asettui kuningastouhun etunenään jopa siihen
määrään, että pap,pi riensi ru<htinasta noutamaan,
vaikka kuten tunnettu palasi tyhjin toimin ISaksan matkaltaan. Papillista alkuperää mainit.aan
ollBen niinikään sen keksinnön:, että tunnettua 38
§ :ää olisi m~ikäläisiin oloihin sovellutetta va ja
sen perustalla toimitettava kuninkaan vaali. .Se
siitä. Milloin taasen viime vuosina, pu'he on osunut erääseen vähemmän kehutta.vaan luonteenominaisuut.een, ei ainakaan roBidän maalaisväestön
kesken ole joutunut käyttämättömänä ruostumaan vertauskuva ,,pohjaton kuin pa.pin säkki".
Me olemme koettaneet siihen kantaa ja. paljonkin
siihen panneet, mutta pohjaa ei ole kuulunut.
Meidän yhtBinen vihollisemme liikkuu yhä; ja mimm on taasen totuuden nimessä myönnettävä, että
se kulkiessaan kyliä poikkeaa meidän maamiesten
luokse, minun kotiini niinkuin monen muunkin,
mutta·pa'hinta on, ettei se kierräpappilaa.iValitettavaa on niinikään, että pap'istomme enemmistön
harjoittama kirkkopolitiikka ei voi joka kohdassa
saavuttaa hyväksymistäni. Minä olen tosin mielihyvin pannut mBrkille rov!llsti Aarnisalon ja pastori Sireniuksen y. m. johtaman uudemman virtauksen, joka pyrkii sovenuttamaan kristinuskon
ihania aatteita sosiaaliseen elämään ja kirkollisen
elämän alalla avaamaan uomaa, jota myöten tulossaoleva uudistuksen tulvavesi pääsisi rauhallisesti matkaamaan. Mutta vallitseva kirkkopolitiikka suuntautuu suureksi osaksi toisaalle. .Se
melkeinpä uhmaten ajaa papiston etua. Kirkolliskokoukseen se tahtoo lähettää miehiään vain
sen omia etuja. valvomaan. Minä en mahda mitään sille, että eräs tämän ajatuskannan edustaja
Porvoon tuomiorovasti Hannula. on julkisuudessakin esittänyt tavan takaa aatteitansa. Jos otaksutaan, että me emme tajuaisi mihin onnettomuuteen tämänsuuntainen yksipuolinen politikoiminen lopulta vie, tapahtuu erehdys. Meitä kirkon edistysmielisiä ystäviä -peloittaa. että -elleivät
uudistuksia toimeenpane kirkon omat miehet, voi
tämä pidättäväisyys käydä koko laitoksellekin
kohtalokkaaksi.
Huomautukseni edustaja Hannulaa vastaan
minä teen aroin mielin ja joku voisi ajatella, -että
minulla. on halu lähteä taistelemaan tuulimyllyjä.
vastaa.n. Kun minä väitän, että hän on tyypillinen edustaja sille kirkkopolitiikalle, joka ei saa-
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vuta minun enemmän kuin monen muunkaan hyväksymistä, en tee sitä perusteettomasti. Huomautukset sellaista miestä kohtaan, joka on harmaantunut politiikan pyörteessäi, on tehtävä varovasti. Minä en esitäkään omia mietteitäni. Minä
pyydän vaan viitata kirkollisessa aikakaus,lehdessä Vartijassa viime kesänä olleeseen artikkeliin ,Ajan varrelta". Tuomiorovasti Hannula
joutuu siinä arvostelun alaiseksi .ia arvostelijana
esiintyy tohtori, nyttemmin dogmatiikan .ia etiikan .professori Pietilä. Tuomiorovasti Hannula
oli kirjoittanut kirkolliskokousta varten toimeenpantavien vaalien eddlä pienen kirjoitelman, josta
professori Pietilä sanoo, että se ansaitsee tulla
painetuksi Vartijan ,palstoille, jotta se olisi säilyvänä asiakirjana vielä läpi vuosikymmenienkin
ja saisi osakseen ansaitsemaansa huomiota. niiden
puolelta, jotka. ymmärtävät ajan merkkejä. En
tahdo viivyttää lukemalla koko tätä asiakirjaa,
:joka kyllä ans·aitsisi 'tulla 'ikuistetuksi myöskin
eduskunnan pöytäkirjoihin. Teen vain muutamia
ly'hyit.ä viittauksia siihen arvosteluun, jonka kirjoitelma on professori Pietilältä saanut. Kirjoitelma, niin hän sanoo, kiinnittää ennenkaikkea
huomiotamma täydellisellä ihanteettomundellaan.
Meidän on valittava, hän sanoo, kuten ennenkin
omat miehemme - siinä tuomiorovasti Hannulan
kirkollinen ohjelma vallankumousvuonna 19•18.
Sama tyly, jäy'kkä, kylmämielinen mies, joka
viimeaikaisissa synodaa1i- .ia muissa ,pap.peinkokouksissa. on paremmin kuin kukaan toinen osannut osaksi ylimielisesti halpelevalla käytöksellä,
osaksi taitavasti asetetuilla TJäätösehd·otuksilla
kaataa kylmää vettä uudistuksille lämmenneisiin
sydämiin.
P u h e m i e s: Kehottaisin (puhujaa siirtymään
asiaan.
Puhuja: Meidän yleisenä toivomuksenamme
on, että kirkkQpolitiikassamme saataisiin aikaan
muutosta. Vain tällä edellytyksellä uskomme
syntyvän paimenten ja lauman välillä sen luottamuksellisen suhteen, jota ilman emme luule
en1i.än voitavan kirkkoakaan johtaa. Ja tä.hän
suunnan muutokseen luottaen - minä uskon, että
E.e on tapahtumassa ja että se varmasti tulee minä 1mollan hallitusmuotoehdotuksen 813· § :lle
suuren valiokunnan esittämää suppeampaa muotoa. Kuten sanottu, mielelläni näkisin sen juuri
siinä muodossa, minkä 'hallitus oli sille antanut,
mutta koska on tärkeämpää joka tapauksessa
saada hallitusmuoto aikaan, luulen kristittynä
voivani .puoltaa mainitsemaanikin muotoa.
Mutta minun <>n vielä tehtävä. pieni oikaisu ed.

Malmivaaran lausuntoon. Mikäli olen saanut selville, ei alote äsken mainitun .pykälän typistämiseksi ole lähtenyt maalaisliittolaisista, vaan va~
semmiston taholta. M·aalaisliitonkin edustam&i
Jdrkkopolitiikka on joutunut tavan takaa hyökkäilyjen esineeksi. Koko puolueemme on leimatr
tu jumalattomaksi. Niin teki turkulainen Herättä:jä-lehti viime talvena kieltäen kristikansaa äänestämästä ·ehdokkait·amme. Ja avoimesti me tunnustamme, ettemme ole kaikki eläviä kristittyjä!,.
emme me edustajat eivätkä valitsi.iamme. Mutta
yleensä .pitää ,paikkansa ed. Malmivaaran lausuma, että maa1aisliitonkin enemmistöHe on evankelis-luterilainen totuus kallis. Keitähän useihin maaseutukirkkoihin saapuisi, jos maalaisliittolaiset jäisivät sinne tulematta. Yläluokka ja
vasemmisto ovat sis-äisesti irtautuneet kristinuskosta ja .pyrkivät, kuten on huomattu, ulkonai•
sestikin ·eroamaan kirkon yhteyd:estä. Meikäläisiä kä'Y sentään vielä temppeleissä ja seuratuvissa
.ia minä luulen lausuvani tosiasian, kun väitän;.
että maalaisliiton eduskuntaryhmä on valitsi.iainsa kannalla tässäkin kohden. Mutta samoinkuin heille on meillekin elämä enemmän kuin
kuolleet muodot ja, meiruän kristillis.yytemme ilmetköön enemmän tekoina kuin sanoina. Me mielellämme näkisimme :Suomen kansankirkon säilyvän .ia voimistuvan, mutta me emme .iaks·a uskoa,
että se pystyisi ylevää tehtäväänsä suorittamaan
sellaiS'ena monessa kohden korkeakirkollisena lai•
toksena, jollainen se valitettavasti nyt vielä on.
Me suosittelemme kirkon miehelle elämän ohjeeksi raamatullista tnnnuslausetta: Ei palveltavaksi,
vaan palvelemaan. Ja jos se hyväksytään, silloin
maallisten vallanpitäjäin prenikat eiV'ät kaunista
pa:Pistoa.mme eikä uuden valtiosäännön 8>6 § :kään;
joka vaatii virkamieheltä m. m. työkykyä, olisi
haitaksi kirkollisellekaan alalle sovitettuna.
Minä omasta puolestani arvelen voivani vastata
sille kristikansalle, joka minut on edustajakseen
valinnut, siitä että kannatan käsillä olevaa ehdotusta hyväksyttäväksi sellaisenai, mitä: tulee us•
kontoa koskeviin kohtiin. Sen verran pitäisi vasemmistonkin voida suvaita kansankirkollemme
hallitusmuodon suojaa. !Me elämme tätä nykyä
ratkaisevaa aikaa. 8e on kaikkien meidän painettava mieliimme. Meillä ei ole kellään varaa
kerskua viattomuudestamme. Me emme saa kir-kon j.a kansamme onnen nimessä sovitella tyynyä
päämme alle, ei myöskään kirkon miesten tPäitten
alle. Tänä hetkenä, joka on kenties Suomen kan·sankirkkomme kohtalokkaimpia, me emme myöskäJän ole oikeutettuja, liian suuressa määrin ,pönkittämään kirkkoa. maallisten vaUanpitä.iien sn~
siolla. kuten on ollut havaittavissa punakapinan
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ajoista saakka. Meistä ei näet kukaan voi taata
että seuraavat vallanpitäjät kohtelevat kirkkoa
yhtä lämpimästi .ia hellämielisesti1 kuin läJhin.nä
·edelliset JJ.allitukset ovat tehneet. Meillä ei ole
lupa luottaa sii'hen, että kirkollinen systeemi ilman kansamme enemmistön vapaata kannatusta
voisi säilyä edes valtiosäännönkään varassa, jollemme muotoihin saa enemmän elämää. Tehkäämme :Suomtm .kirkosta mahdollisimman suuressa määrässä Kristuksen kirkko, niin se on kestävä kaikissa ajan vaihteluissa. Puolustaessll!mme
kansankirkollemme hallitusmuodon suojaa, vaikkapa sitä vähäistäkin, minkä suuren valiokunnan
ehdotus sisältää, minä hartaasti toivon, että kirkko itse ymmärtäisi etsikkoaikansa. Näinä päivinä on kuultu kuiskittavan, että: eduskunnan oikea siipi ei muka ,paljonkaan välittäisi, vaikkei
valtiosääntöä vielä s·aataisi aikaan. Lienookrö se
totta? Vielä mainitaan, että on aikomuksena uusissa vaaleissa kalastaa kirkkokansaa puolellensa
selittämällä, että he yksin Vässä maassa ajavat.
kristillisyyden asiaa. Minä toivon, että se ei olisi
totta. Ulkonaisesti katsoen o.n kyllä Kansallinen
Kokoomuspuolue, jota ei ole tarkoitukseni parjata, osottautunut suopeaksi kirkon asialle. Joku
oli laskenut, että sen listoilla viime v·aaleissa esiintyi 2~21 ,pappia ja jos tätä käyt.etään mittapuuna,
niin eivät muut puolueet pysty sen kanssa kilpailemaan. Me pysymme kääpiöinä sen rinnalla.
Kansallisella Kokoomuspuolueella on olemassa
hyväit traditsionit tällä alalla.
P u h e m i e s ko,puttaen: Pyytäisin .puhujaa
siirtymään asiaan.
Puhuja: Minun tarkoitukseni on ollut huomauttaa., että fk:ansankirkkomme voima on sen sisäisessä henkevyydessä ja että: u11konaiseksi tu~ksi
sille riittää! hallitusmuotoehd:otuksen uskonnollista
.ia kirkollista elämää koskevat 1kohdat, jotka. ei:väJt.
saa tulla sen hyväksymiselle estee'ksi; siihen olen
pyrkinyt.
Lo,puksi on minun kirkon vastustajille eritoten
eduskuntamme vasemmistolle huomautettava, että
näissä tärkeissä, pyhissä ·asioissa ei kukaan saa.
päästää määrääväksi persoonallista. vastenmielisyyitään kirkkoa kohtaan eikä omaa Kristusvihaansa, jos sellaistakin olisi olemassa. Teillekin
pitääJ, kuten kaikille meille, kansan kokonaisonnen alla silmämääränänne, mutta sitä ei rakenneta millään uskonnon ja sivwllisten arvojen polkemisella, joka oli ominaista. aikaisemmalla sosialidemokraattiselle johdolle. Minä toivon, että
uusi johto on ottanut siinä suhteessa harkitumman suunnan. Joka tapauksessa minä soisin, että

sekä kirkollinen että vast~kirkollinen johto tar·kistaisi 'kantansa ja siten uskoisin saatavan aikaan sitä välttämätöntä lähentymistä tälläkin
•alalla, lähentymistä, jota ilman tuskin uutta ·b:allitusmuotoakaan saadaan aikaan.

Ed'. P r o c o Jl e: Det är synnerligen djärft
•att efter ett andragande, så tankedigert som det
sista, taga till ordet o{')h u,ppehålla denna ärade
församlings tid. Att jag ändå vågar göra det,
beror IJå att jag i korthet vill he att få understöda
herr Estlander. Åven jag anser att tiden icke är
inne att stadga en ny regerilligsform för vårt landl.
M~m om mau också sålunda står fast vid' den monarkiska principen och icke vill gå fnån den, kan
man dock icke underlåtru att med oro se de utväxter och de oformligheter, som man nu försöker pressa in i det föreliggande förslaget tili regeringsform, repU!blikansk re,geringsform, och som
delvis reda.n funnos där i regeringens proposition.
Utgående från d•enna synpunkt vågar jag göra
nålgra anmärkningaT till det föreligga.nde förslaget.
Om någon skulle 'fråga denna ärade .församling
och dess. medlemmar, vilka säkerligen på grund av
mångårig erfarenhet de flesta äga en djup kännedoirn i politikens ooh statskonst·ens mysterier,
viiken statsform de anse vara den mest olämpliga
och den olyckligaste, så tror jag att svaret, tämmeligen enhälligt, ja 1kans'ke fullkomlig.t enhälligt, skulle 1bliva: d·en despotiska, enväldet, den
statsform där makten konoontreras hos en enda
myndighet. Det utmärkan.de för denna statsform, f.ör de~potin är ju, att makthavaren i staten
är sin egen herre ooh a.Uas herre. Han är själv
lagstifta.re, han bestämmer de lagar, som skola
gälla både för honom och för sam'hället i övrigt,
han är skattefastställande my.ndighet, han fastslår vilka skatner som skola utgå, och sl utligen
och sist är han den som ensam regerar, som ensam
i sin ,hand har makt och myndighet a.tt styra utan
någon som hälst kontroll. Ett sådant styrelsesätt
måste vi ,föl1d:öma, och vårt omdöme ändras licke
i ett ;givet fall därav att makten har måhända förMnats denna despot av folket. Historien <har sett
tyranne11, som med! folkets vilja kommit 'Sig till
sin maktställning, men vi hava ändå betraktat dem
såsom •och kallat dem tyranner. Omdömet blir ej
heller ett annat däiför att de.n d<es,potis.ka ma.Hen
anförtrotts myndigheten lblott på en tid. Omdomet iblir detsamma om en Cesars, eller en förste
konsuls principliellt -endast för en tid gälland<e
myndighet. Det verkar e.i heller plå vår upiJ.fattning, om denn.a. despotiska makt lig,ger i en mans
hand eller om det är triumvirer ell-er ett koll"-
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gi11!ll av fyratio tyranner eller .flere, som utöva
denna makt. I varje fa.ll är vår uppfattning den,
att maktens koncentrering hos en myndighet är
en olycka.
M•en det är just en s·ådan despoti som vi nu äro
i färd: med att ska.pa. I ställe.t ;i;ör en självhärska.re sätta vi ett s.iälvhärskarkollegium, Lantdagen
eller som d;et 1i regerin:gsformen heter riksdagen.
Det har e.i •ens från vänstern försökt förnekas att
syftemålet med: den ny.a regeringsformen just vore
att samla all makt i lantd'agens hand. Lantda,gen
skall ensam ,praktiskt ta,get få rätt att stifta lagar.
Presidentens veto, s.ådant d•et förekommer i förslaget till regeringsform, är ju fbara en tom skylt
utan ibetydelse. Ensam-oost•ämningen ibeträf,fand·e skatterna kommer även att tillhöra riksdagen, och regering·en blir icke heller en s.iälvständig första statsmakt i förhållande till d~m
lagstiftande. Re.geringen, st,atsrådet, ha.r man
!Sa,gt, skulle blliva ett verkställand·e utskott för
•lantdagen. Bilden är dock ·haltande; den makt
som komme att tillkomma regeringoen är icke ens
en verkställand~e, den är knap,past ens någonting
annat än vad ja,g vo!'e böjd att kalla en !'en lake.isyssla åt la.ntdagen. Den faktiska makten kommer att lig;ga i grund1agsutskott.et och i statsutskottet och genom dem bos de tvåhundra lant·dagsmännen.
J ag har med flit förbigått frogan om presidenten, ty lhans ställning enligt förslaget är v-er klig-en
ömkansvärd. Han iblir icke en självständig myn•dighet gentemot de övri,ga, utan ,på sin höjd en
figurant, som har att avstämpla den formella
riktigheten av lantdagens beslut. Detta framför•allt på den grund att honom icke tillförsäkrats
en tiHrackli;g veto-rätt och på ,grund av .det olyck1iga stadgandet, att ministrar skola välias 'bland'
personer, som åtnjuta lantdagens. förtroende, detta
olyckliga stadgancle, som f.ör någon tid sedan
pressades in i VJår statsrätt utan att äga n•ågon
motsvarig'het utomlands, och s·om ej ens hos oss
strängt taget kunna:t upprätthållas.
Vårt samhällss•kick och vårt statsskick hava
ihittills varit byg,gda ,på en maktfördelnin,g mellan
lagstifta.nde- och verkställande myndigheter ocb
denna :Löroolning v.ar införd och 1genomf•örd långt
innan up·plysningsfilosofin Jasts1o;g doktrinen om
statsmakrens Mln.ing. Nu ,gå vi att ibryta mot d·en
tu.s-enåriga ut.vecklin.g, som l~tt tiU VJårt nuvarand•e samhä.11sskick. J ag tror vi borde lbetänka
oss.
Man 'S•kall -ej invända, att. den makt., som vi
läg,ga i riksdagens hand är lblott på kort tid anförtrodlru de tvåbundra riksda.gsmännen, endast ,på
tre år. Invändning·en är utan lbety.d•else, t.y under

denna tid av 3· år kommer riksdrugen, riksdagsm'ännen faktiskt att vara s.iälvhä.rskare utan nå·gon som bälst .kontroll. Jag letar förgäves i lagförslaget efter nå.gon ;paragraJ, som skulle 'Stad·ga
ansvari.ghet för riksdagsmännen, medan däremot
för diverse statsfunktionärer för övrigt finnas
jämf·örelsevis tvivelakt:iga ans.varsbestämmelser.
M-an kan e.i heller und.skylla sig med att riksdagen representerar folkvil.ian. Det är en balv sanning. Bå sin ,höjd representera riksdagsmännen
tillfäHi•ga. shömningar inom folk-et. Men lika säkert som folket icke blott ä.r den gen•eration som
lever i dag ocb allra minst d·e, som lämnat sina
rös.ter i urnan vid riksdagsvalet, utan en sammanfattning wv den generatioru som nu lever, av dem '
som .gått och dem som sko]a komma, lika så säkert är, att folkviljan ick>e är densamma som de
tillfälliga opinioner, vilka tag~a sig uttryck i ett
riksdagsmannava1. Man kan även invän.da att
faran för .despoti vore ingen på den grund att vi i
kammaren äro två:hundra och därigenom så att
sä.ga neutralisePa varandra. Detta är på sätt och vis
riktigt, men här lurar .en ny ocb större fara. Despotens maktutövning kan vara herättigad, om den
Iänder samhället tili fromma, om det är ett klart
huvud och en stark hand som styr statsskeppet.
.Jag tror visst att i den illustra församling,
som skall styra vårt lan.d, om den republikanska
statsformen antages, .skall finnas många mer eller
mindre kloka huvuden, men jag är å andra sidan
varmt •Överty.gad om, att den starka handen kommer att saknas. En flerhöv.dad despoti ha.r alltid
visat sig vara den olyckligaste. Den har visat
sig sakna den kra.ft, som är nödvändig för statsstyrelsen. Den leder i ibästa fall till en sv-ensk
frihetstids up·plösning, i värsta fall tili en polsk
riksda:g och till statens under.gång. En räddning,
.ett skydd för vårt samhäll-e ocb vår stat kan fiuna.s endast uti en förnufti,g .fö!'clelning av makten
mellan organ, som allesamman äro byggda på
folklig grund och som in:bördes kontrollera varandra. J a.g h.ar tagit mig frihet.en att framha.lla
.dessa synpunkt-er därför, att jag under specialgra.nsknin.gens gång har för avsikt att .göra vissa
ändringsförslag utg.ående från den uppfattning
jag nu här har utvooklat. Det kan wsserligten
synas J.önlöst .att .diskutera denna fråga, då man.
vet att detta lagförslag är mer eller mindre
,.]Jansrat", ,genom f·örutgående överenskommelser
mellan särskilda partier, men ja:g har ändå ansett
mig •böra framhålla dessa synpunkte.r1, emedan det
är min upp.fattning att om vi e.i få en fast. regeringsma.kt, - och d'et få vi iclre genom den föreslagn.a statsformen, med viiken e.i ens någonting
sådant ås:;ftas- så kommer vår stat att hava det
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svårt för att ej säiga omöjligt att reda sig undan
de många inre och yttre faror som hota. J ag
tror ock att plikten mot riket och dess framtid
bör gå framom tanken TJå mer eller mindre vackra
liherala doktriner. J ag tror att om e.i en ändring
i den föreslagna la,gen ,genomföres :beträ.ffande
presidentens stäUniug och utby,ggandet av hans
veto-rätt ävensom iheträffande stadgandt:ma. ang1å.ende .hans rätt att fatta ibeslut i konselj eller i
ka,binett, samt d·ärnäst om parlamentarismen -a.tt om ej dyli.ka ändringar genomföras, så blir
det en piikt. för envar som vill try,gga den lugna
stats- och samhällsutvecklingen i rik•et att ställa
sig avvisande mot detta förs1ag.
Ed. Voi on m a a: En luule, että täällä tänä
iltana .pid·etyistä ja ,pid-ettävistä puheista. on suurtakaan ·hyötyä itse asian kohtalolle, joka näyttää
jo ennakolta päätety ltä. A•änesty ksellä kaiketi
pääasia.llisest.i tulee asian ratkaisu tapahtumaan.
Mutta on kuitenkin sekä; hallitusmuotokysymyksen valmist·elussa että myöskin joissakuissa. tänä
iltana esitetyissä puheissa esiintynyt sellaisia
seikkoja, joita en maita olla tässä hiukan tarkastelematta ja niihin nähden jotakuta huomautustani lausumatta.
Epäilemättä moni kansalainen tässä maassa
oli&i toivonut, että niin suuri ja. laajakantoinen
asia kuin ha.llitusmuotokysymys olisi tullut ratkaistuksi suurpiirteiselläJ tavalla, että Suomen
~duskunta olisi tämän kysymyksen ratkaisussa
osottanut ymmä:dävänsä suuren ajanhetken .vaatimuksia (ja astunut !todf'lla tuntuvan .askeleen
eteenpäin kansamme vailtiollisessa kehityksessä.
Mutta sellaista suurpiirteisyyttä me emme tämän
asian käsittelyssä näe. Sen sijaan näemme pieniä piirteitä keskinäisestä taist•elusta ja kompromiss.eista ja sellaisista seikoista, .iotka oikeastaan
toteavat tuon vanhan sosialistisfm kräsityksen, että
oikeuskin, jopa korkea oikeus, itse valtio-oikeuskin, syntyy vaan hyvin materialististen ja arki.päJiväisten taistelujen, etuj.en ja. luokkain taisteJujen kautta. Ja niinpä 'tässakin. Tässäikin käydään sitä samaa arkipäiväistä, montakin kertaa
niin vähän ylentävää taistelua ,pienistä .ia suurista
eduista.
Hyvin selvrinä taistelijoina tässä esiintyvät oikeisto .ia vasemmisto. Oikeiston taholta olemme
tänäkin iltana, niinkuin usein ennonkin:, kuulleet
~sitettävän mitä oikeisto vaa.ti·i hallitusmuodolta.
Se vaatii lyhyesti sanoen sitä:, että. hallitusmuodon tulee tyydyttää monarkistisiaki.n pyrkimyksiä tässä maassa. Se asettaa avonaisesti .ia julkisesti sen vaatimuks-en, 'että sen uud:c·n hallitnsmuodon täytyy, joskaan ei mnodo11i~esti. niin kui-
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tenkin sisällykseltään olla sellainen, että se tyydyttää, kuten sanoin, monarkistisetkin vaatimuk~
set. Jokseenkin marhdoton vaatimus mielestäni
tasavaltalaiselle haUitusmuodolle asetettuna, mutta. vaatimus kuitenkin.
Yhdes·sä suhtees-sa. kuitenkin kunnioitan sitä
lausuntoa, jossa tämä mielipide täällä lausuttilit.
1Siinä edustaja P. Virkkunen selvästi sanoi, että
oikeisto aikoo taistella tämän katsomuksensa puolesta, ·että se aikoo seistä: nii.den periaatteiden kannalla, jotka se nyt kerta. kaikkiaan on omistanut.
Se'hän on selvä kanta se. Me tiedämme, mikä
meitä siltä taholta odottaa. Meitä vasemmistolaisia- odottaa sitkeä, hellittämätön taistelu. Ja
me myös olemme valmiit taisteluun. Meillä
myös on meidän periaatteemme, meidän vaatimuksemme, jotka me asretamme uudelle hallitusmuodolle ja joista me emme ilman taistelua, ai.io
luopua, vaan joista me ai.iomme kiinnipitää viimeiseen saakka.
Tässä taistelevat siis oikeisto ja vasemmisto.
Ne ovat selvässä taistelu-asennossa keskenänsä. Ja
jos saisin lausua asian va.hän laajemmissa. piirteissä, sanoisin, että tässä taistelee meidän kansamme menneisyys .ia meidän kansamme tulevaisuus, sen perimykset ja sen tulevaisnudentoiveet,
s-en konservatismi .ia. sen todellinen eteen,päinvievä, edistyvä voima. Ne tässä taistelevat, ne
p.vrkivät .luomaan meill-e hallitusmuotoa.
Mutta m~tenkä on keskustan laita, keskustan,
jonka menettely .ia ;kanta tässä kysymyksessä
<:hkä on kaikkein ratkaisevin? Minä en epäile,
etteikö keskustal1a ole, ainakin keskustan va,semmalla sivustalla, niitä kansanva1tai1sia ·harrastuksia, joita olemme lukeneet sen ohjelmissa ja .ioita
sen taholta on meille niin usein vakuutettu. Mutta
on vaikea ymmärtää, kuinka keskusta tai keskus,..
tan vasempi ryhmä on kuitenkin voinut luopua
niistä kansanvaltaisista ihanteista. .ia kansanvaltaisesta kannastaan niin suuressa. määrin kuin tämän hallitusmuodon valmisteluissa on ta,pahtunut .
Minusta näyttää., että keskustan täholta on tehty
p-eriaatteista luopumisesta, tinkimisestä, jonkinlaisen haaveksitun oikean k·eskitien löytämisestä
periaate. Mutta se ei toki missään tapauks>essa
periaatteeksi kelpaa. - tuo valtiollinen tinkiminen. Olen itsekseni koettanut kuvailla, minkälainen hallitusmuoto tässä inaassa olisi saatu, jos
keskusta .ia erittäin maalaisliitto .iulistetuiUe ja
usein .iulkilausutuille periaatteilleen ankarasti
uskollisena olisi tätä suurta hetkBä käyttänyb voimakkaasti taistellakseen ja toteuttaakseen juuri
niitä periaatteita. eikä luopunut niistä missään tapauksessa. vaan olisi lwettanut samanmielisten
toisten ry'hmäin kanssa aikaansaada niin kansan83
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va1tais·en hallitusmuodon kuin näistä ,kansanvaltaisis.ta periaatteista luopumattru olisi voitu aikaansaada. Olen kuvitelmissani ;pettynyt: en voi tätä
mielestäni omituista ja. minulle suurta pettymystä
tuottanutta keskustan oikeaHe luisumista selittää
muuksi kuin .ionkunlaiseksi vääräksi opiksi .keskitiestä. Se on, sanoisinko, jonkunlaista oppia voimasuunnikka.asta, jossa muka liikesuunta syntyy
kahden ristiriitaisen voiman yhteisvaikutuksesta:
jo~ yksi voima vetää oikealle, toinen vasemmalle,
niin sitten muka siinä keskellä kulkee varmasti
oikea tie, siinäkin tapauksessa, että molemmat olisivat väärässä ja koko liike ta~pahtuisi väärään
suuntaan. 8e ei kuitenkaan mahda niin yksinkertaista olla. Se on nyt mielestäni melkein sellaista, kuin i'stuisi hevosen rekeen ja heittäisi ohjat pois ja löisi ruoskalla hevosta selkään ja antaisi reen mennä sinne minne maan vetovoima tahi
raiteet vievät. Siinä ei ole min:käännäköistä periaatetta. !Semmoinen menettely ei kelpaa mitenkään mielestäni vaitiolliseksi periaatteeksi, vaan
se todistaa nähdäkseni, olen ainakin itselleni koettanu-t sillä tavalla 'Selittää sitä, se todistaa, että
lreskustalla ei ole oikein vakaantunutta valtiollista kantaa tässä hallitusmuotokysymy ksessä.
Sillä ei ole omakohtaista kantaa, jota se pitäisi
arvokkaana, .ionka ,puolesta se ,haluaisi taistella.
Keskustalla ei ole kehittynyttä teoriaa sillä alalla,
jota kuitenkin tarvitaan 3a joka löytyy sekä oikeistolla että vasemmistolla. Keskusta on sillä tavoin joutunut kokonansa oikeiston, samoisinko,
henkisen iholhouksen alaiseksi. 'Siltä minusta tuntuu tämä keskustan erinomaisen kummallinen
tinkiminen ja kompromissaaminen näissä asioissa,
jotka ·oikeastaan eivät sitä sietäisi siinä määrin.
Rohkenen siis olla sitä mieltä, että tuommoiseen tinkimi's·een ei olisi ollut nyt syytä. Hallitusmuodon säätäimisellä on kyUä kiire, se on saatava
aikaan nopeasti. Mutta ei sillä. ole niin kiire, että
senvuoksi täytyisi siinä määrin luopua ,puhtaan
kansanvaltaisuuden aatteesta, kuin mieles,täni on
tapahtunut. Mielestäni olisi voinut ajatella', että
jos hallitll'Smuodon säätäminen, hyvän hallitusmuodon aikaansaaminen, olisikin vielä vaatinut
hiukan aikaa, niin mikään ei olisi estänyt kes.kustaa vaikuttamasta siihen suuntaan, että meidän
valtioelämämme käytännössä kuitenkin .io olisi
mukautunut niiden oikeiden kansanvaltaisten ;p-eriaatteiden mukaan, joita. se ehkä sisimmässä sydämessään sittenkin suosii.
Mielestäni \my,öskin näistä lorp:Pumattomista
kompromisseista on ollut se ikävä seuraus, että
edU'Skunnan valta .ia asema on ioutunut kovin
heikoksi. Hallitusmuotoehdotuksessa me näiemme
eduskunnan, joka ei ole itsensä isäntä. Kuinka

sitä katselemmekin, joka taholta tulevat vaarat
sitä uhkaamaan ja vaanimaan. Eduskunta on
presidentin ve'to-oikeuden alainen. Eduskunta
on alituis~m hajoitusoikeud:en alainen.
Luulen myöskin, että kompromissiyritykset
ovat ha11haan osuneet siinä, kun niiden tarkoituksena ilmeisesti ·on 10llut ~Saada ;hallitusmuotoon
kaikki mahdolliset pykälät ja asiat, .iotka täydelliseen hallitusmuotoon ehkä kuuluvat. On muistettava, että hallitusmuotojen muoto useinkaan ei
ole niin kovin täyd:ellinen ja että siinä yksinkertaiset ja selvät päläperiaatteet ovat kaikkein tärkeimmät ja muut asiat voivat jäädä sivummalle.
Muistakaamme., että löytyy hyvin vankkoja kansanvalto.ia maailmassa, hyvin kehittyneitä valtioita, sellaisia :kuin esim. Englanti, jolla ei ole oikeastaan mitään varsinaista kirjoitettua hallitusmuotoa .ia 'l}erustuslakia, mutta .iossa hallitusmuodon ja ;perustuslain takana on kansan kehittynyt
valtiollinen tahto .ia kehitt.yneet valtiolliset mielipiteet. Senvuoksi minusta ei olisi ollut niin hirmuisen suuri onnettomuus, .ios meidän hallitusmuodostamme olisi jätetty .pois semmoisia, ,pykäliä!, jopa s·emmoisia lukuja, jotka ilmeisesti~ vasemmiston kannalta katsottuna tuottavat vaaraa
kansanvallalle, semmoisia, kuin esimerkiksi nuo
erittäin ikävät virkamiespykälät. En näe, mitä vaaraa olisi ta,pahtunut kansanvallalle tai valtiooläJmälle, jos virkamiesvalta meidän maassamme saisi jäädä myöhemmin ta,paht.uvan .perustuslainsää.dännön varaan tai yleensä tavallisen
lainsääJdännön varaan.
•
On siis tod·et.tava, että 'hyvin monessa suhte~ssa
on tästä liialliSesta sovitteluhalusta, melkein periaatteena ajetusta kompromissipolitiikasta, ollut
kansanvallalle ikäviä seurauksia. Yhdessä suhteessa kuitenkin voimme me vasemmistolaiset
mairitella itseämme tämän kompromissin johdosta. Siinähä.n ilmeisesti on asetuttu sille kannalle, että varsinainen vaara hallitusmuodolle ja
isänmaalle, isänmaan valtiolliselle tulevaisuudelle, kansanaHan tulevaisuudelle tällä hetkellä
on haettava oikeistosta. Keskustasta on nähtävästi edellytetty, että vasemmisto kaikessa kannattaa keskustan kansanvaltaisena -pitämiä ehdotuksia ja että siis keskustan kuvittelemalle todelliselle kansanvallalle on vaarallinen ainoastaan oikeiston kanta. Tavallaan keskusta on siinä oikeassa. !Sillä vasemmisto harrastaa y.hteisyyden
vaHaa, valtiovaltaa erittäin suuressa määrässä.
Vasemmisto kannattaa lujaa hallitusvaltaa, sellaista, jossa koko .hallituskoneisto on hyvin keskitetty .ia hyvin ammattitaitoisen .ia hallinnollis-ella
alalla suurivaltaisen hallituksen käsissä. Ja vasf'rnmisto kannattaa myöskin ennenkaikk€a sel-
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laista ha11itusta, joka on luja yhdessä eduskunnan kanssa, joka ei ole ristiriitainen eduskunnan
kanssa. Ja sehän on luja valtiovalta, jos mikään
meidän kannalta katsoen. Sikäli on siis keskusta
ollut oikeassa,, kun se ei ole huoliansa ulottanut
vasemmistoon saakka, vaan edellyttänyt, että vasemmisto on valtiovallan ystävä ja ankarasti vastustaa ,kaikkea y ksilöllist.ä valtaa siinä kohdin.
Jyrkkä on ero tosiaankin oikeiston .ia vasemmiston välillä tässä kohden. Täällä on oikeiston
taholta esitetty todellisena oikeana kansanvaltana
kahtia jaettua kansanvaltaa. Meidän käsitvksemme mukaan se ei ole kansanvaltaa. Oikea
kansanvalta on semmoinen, joka ei ole kahtia
jaettu, vaan joka on yksi .i.a jakamaton ja .perustuu kansaneduskunnan kautta toteutettuun valtiolliseen tahtoon. Semmoinen on meidän käsityksemme oikeasta val'tiovallasta ja oikeasta kansanva11asta. Se kahtiajako, jota me haluamme,
ei ole vallan jakoa vaan työnjakoa., se on järkiperäistä nykyaikaista työnjakoa, joka ei hajota valtiovaltaa, vaan asettaa hallituksen omalla määrätyllä alallaan työs.kentelemään yhdessä eduskunnan kanssa •ja eduskunnan, ·tJarlamentin, johtajan
asemassa. toteuttamaan kansan tahtoa.
Oikeiston taholta on parlamenttarismia tänäkin
iltana kutsuttu ,eduskunt.a-diktatuuriksi", viittailtu sii•hen suuntaan, että parla:menttarismi, jota
me harrastamme, olisi muka eduskuntadiktatuuria. .Si·tä se ei ole; silloinhan täytyisi itse kansanvaltaa ,kutsua diktatuuriksi, silloin täytyy .Suomen kansan antaa hyvin ·huono mainetodistus itsestään. Parlamentarismi ei ole diktatuuria, se on
juuri diktatuurin vastakohta. Se vastustaa kaikkea persoonallista hallitusvaltaa ja edesvastuutonta hallitusvaltaa. Diktatuuri, sisältää aina
jotain edesvastuutonta; sen parlamenttarismin,
jota .me tunnustamme, varsinaisena olemuksena
on kaiken mielivaltaisuuden ja valtiollisen edes~
vastuuttomuuden kieltäminen.
'Täällä on myöskin viitattu siihen, että me kannattaisimme muka jonkinlaista neuvostovaltaa,
että se tie, jota me kulj<emme, veisi johonkin
neuvostovaltaan. lfe emme kannata neuvostovaltaa, se pitäisi olla kaikille selvillä. Mutta
vaikka me emme kannata. neuvostovaltaa., niin
emme voi heittää syrjään sitä kollegialista hallitustapaa, joka on meidän valtiolle .ia maalle niin
erinomaisen .kotoinen ja. jota. valtioneuvosto on,
kuten ennen olen ollut tilaisuudessa mainitsemaan, sata vuotta joltisdlakin menest.yksellä
meidän maassamme käyttä.nyt. Me kuvittelemme,
että hallituksessakin on mielivaltaa kartettava ja
että sielläkin on toimitettava aina edesv8shmllisella ja kollegialisella toimintatavalla. .Ja sen-
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vuoksi me .sekä m{)nneisyyden että järkiperäisen
valtio-opin IJerusteella tahtoisimmekin tehdä meidän valtioneuvostostamme varsinaisen hallituselimen ja presidentistä sellaisen valtion päämiehen,
semmoisen edustavan ja vaikuttavan valtion päämiehen, joka toimii aina yhdessä valtioneuvoston
kanssa.
Nämä lyhyesti ovat meidän pääperiaa.tteitamme, nämä ovat niitä, joista me emme voi luopua.
Me kyllä osaamme tehdä •ja olemme tehneet
myönnytyksiä siinä, missä isänmaan etu sitä
vaatii. Mutta isänmaan etu ei vaa·di meitä luopumaan niistä kansanvaltaisuuden oikeista tJeriaatteista, joita me olemme omistaneet ja joita
me toivoisimme ja tahtoisimme saada uudessa
hallitusmuodossa toteutetuiksi ja - sanon senkin - joiden puolesta me åiomme vakavasti
taistella.
Rohkenen lausua lopuksi sen varotuksen, ettei
täällä vasemmistonkaan mielipidettä maamme
hallitusmuodosta kokonaan syrjäytettäisi, sillä
sillä on takanansa, se voima, jolla on tulevaisuus
tässä maassa,, .ioskaan ei ole ollut menneisyyttä,
nimittäin kansanvallan aate. Ja sitä aatetta. S'e ei
ai.io sillä tavalla vähentää .ia heikentää kuin meidän vakaumuksemme .mukaan keskusta on tehnyt.
Ministeri Alkio: Jos ed. Voionmaan viimeiseen lauseeseen voisi luottaa, saisimme panna
merkille, että sosialidemokraatit todellakin tarkoittavat luoda sellaisen hallitusmuodon jossa hallitusvalta on kes.kit.etty sillä tavoin kuin hän
eräässä kohdassa lausuntoansa sanoi kansanvallan
pohjalle. Aina eivät meidän so.sialid:emokraattimme ole olleet tällä kannalla. Hieman toista
vuotta takap.erin he kumosivat kansanva.llan ja
kannattivat silloin täydellistä diktatuuria. Ja se
osoitti silloin kompromissaa.mista sillä taholla
vielä vasemmalle, komiJromissaamista., joka tuli
sangen kalliiksi, ei ainoastaan sosialidemokratialle
yleensä, mutta Suomen sosialidemokratialle erittäin .ia Suomen nuorolle tasavallalle vielä kalliimmaksi. Silloisen kompromissaamisen kautta, sovitt.elupolitiikan kautta jouduttiin täällä kumoamaan ensimäinen tasavalta ja sen kumouksen
pani toimeen sosialidemokratia. Ed. Voionmaan
lausunnon .io·hdosta on minulla ilo merkitä että
s&sialidemokraa.ttien keskuudessa n.:vt kun me neljättä kertaa, hieman toista vuotta kuluessa, säädämme hallitusmuotoa, ett.ä siellä on jotain opittu,
- arvatenkin myös jotain unohdettu.
Ensimäinen puhuja tänä iltana, ed. Hästbacka
lausui, että ruotsalaiset tulevat. joka tapauksP,.ssa
hylkäämään tasavaltaisen hallitusmuodon. Vai
niin. Ja mitä tarkotusr>eriä ajaakseen? Sellaisia-
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ko että tämä meidän valt.akuntamme joutuisi joskus siihen tilaan että ruotsalain~m -eduskuntaryhmä;, joka ,käsittää noin kymm-enenn-en osan tästä
eduskunnasta•, saisi joskus sellaisen vaikutusvallan -että' se saisi määrätä tälle maalle hallitusmuodon? Sellainen vaikutusvalta ei tule koskaan
heidän käsiinsä muuten kuån sen a-:auti:a, -että
tämä maa on joutunut kokonaan vieraiden, ulkomaisten valtojen ja käskyn alaiseksi. Sellaisenaan siis mainittu lausunto, johon asiallisesti liittyy myös ed. Estlanderin lausunto, viittaa vallankumoukseen, .ioka tässä. maassa kai tultaisiin
panemaan toimeen siinäkin toivossa että såataisiin
muodostetuksi s-ellainen kuningaskunta, jossa kuningas vallits'isi täydellä ,.,despotismivallalla".
Minä luulen että tämä unelma ei toteudu. Täytyy valittaa että tällainen ulttimaattumi, annettuna siltä ta:holta, vain toteaa että separatistiset
pyrkimykset ovat nyt astuneet eduskunnan puhu.ialavall-e.
Ed. Virkkunen totesi että on suuria eroavaisuuksia. olemassa sosialidemokraattien .ia k-eskustan välillä siitä, minkälaista tasavaltaa vaaditaan.
Minun taasen täytyy sitä vastaan muistuttaa ettei tässä niin suuria periaatt-eellisia eroavaisuuksia ole, huolimatta siitä että ed. Voionmaakin halusi näiden p-eriaatte~den eroavaisuutta painost.aa
-enemmän kuin olisi ollut asiallista syytä. Sillä
mikäli minä tätä asiaa tajuan, näyttää minusta
että on verrattain ,pienet eroavaisuud-et kaikkienkin tasavaltaa harrastavien ryhmi-en välillä.
Katson siis hyvin optimistisesti tulevaisuutta
kohti .ia toivon että tä.mä laki tule-e hyväksytyksi,
koska ei k-erran ole tämän suurempia ;periaatt-eellisia ristiriitaisuuksia.
Ed. Virkkunen esitti hallitusvallan .ia eduskuntavallan ;periaatteellista kahtia jakoa, joh on
meillä ollut historiallinen, niinkuin se onkin. Mutta minun täytyy sanoa, että, jos tämänta:Painen
hallitusmuoto meillä hyväksytään, tämä p-eriaatteellinen kahtiajako tulee olemaan hyvin oleellinen. Mutta se tulee olemaan paljon terveemmälle ·pohjalle rakennettu kuin silloin, jolloin
toista puolta tästä vallasta tulisi hallitsemaan perinnöllin-en kuninkuus. Väitän tätä siinäkin tapauksessa -et.tä eduskunta olisi tullut valits-emaan
aina presidentin, jossa suht.eessa ed. Virkkunen
pani my.ös m-erkille että muutamat niistä edusfajista .io.tka olivat all-ekirjoittaneet sen aiott-e-en joka
teh~iin tasavaltalaisten jpuoleltta 'lhalli.'tusmuodon
aikaansaamiseksi, -että eroavaisuus. sen .ia hallituksen antaman esityksen välillä oli niin suuri .iuuri
tässä va•alikysymyksessä. Minun täytyy sanoa,
että minä -en ole tässä koskaan nähnyt varsinaista
p-eriaatteellista -eroa. Näen vaalijärjestelmän si-

ten,, -että jos. me lähdemme valitsemaan ;presidentin valitsi,ioita, vaaleihin järjestäytyminen tapahtuu aivan samojen ;puo:lueperiaattei.den mukaan ja
.puolue.iärjestöj-en .kautta kuin eduskuntavaaleissakin. KumpaisesS'akin tapauksessa., .ios mennään eduskuntavaal-eihin tai presid-entin .valitsijavaal-eihin, valitsijamiehet ohjataa,n samojen .periaatteiden mukaan tätä tehtävää toimit~amaan.
Enkä minä usko, että tulos• on huomattavasti toisellainen, kuin jos vain toimitclaan yhdet vaalit,
valitaan eduskunta .ia eduskunta sa•a valita :Presidentin. Mutta olen puolestani saattanut alistua
siihenkin, -että valitaan valitsijamiehet, .koska
minä; -en :Pidä i:ätä niin suurena .periaatekys.ymyksenä. Tärkeim;pänä tässä suhteessa pidän sen,
että saadaan niin laaja kokoomus eduskunnassa
vaalitavankin ympärille, että tästä tul-ee laki, että
hallitusmuoto saadaan •aikaan. Oikeiston taholta
on ·huomaut-ettu, että on vaikeata uskoa eduskunnalle presidentinvaalin toimittamista, koska. presi.dentti silloin tulisi riip;puma.an eduskunnasta. On
väitett~ ·ettei se olisi kausanvaltaista. Kun minä
olen sitä mi-eltä, että eduskunta joka tapauksessa
Suom-en kansan valits.emana edustaa .Suomen kansaa., asetan -eduskunnan auktoriteerin niin korkealle, että se voi hyvästi suorittaa :Presidentin
vaalin. Joka tapauks~sa. se kokonaisena tek-ee
sen paljon suuremmalla auktoriteetilla kuin se
eduskunnan pieni vähemmistö, joka 516~-lukuis•ena
oli valmis valitsemaan tänne vieraan kuninkaan,
.ioka sukupolv~sta toiseen olisi käyttänyt niitä
valtuuks·ia" jotka '5r6 edustajaa sille antoi. Se ei
ollut kansanvaltaa. .Sitä tahdottiin toteuttaa .kansan selän takana. Mutta senvuoksi se ei voinutkaan toteutua. Ja nyt ollaan nykyis.essä tilassa,
jolloin koko kansaa edusta.va -eduskunta on koossa.,
ja nyt on säädettävä s-ellain-en laki, .iosta eduskunnan enemmistö yhtyy, tulkoon sitten vaalin suhteen toteut-ettavaksi kahd-esta tarjolla olevasta
muodo,.sta kumpi tahansa. Kannatan puolestani
s-ellaistoa vaEts-emistapaa, minkä suuri valiokunta
nyt on sovelluttanut. mietintöönsä juuri siitä syystä, -että; sillä on suuret toiv-eet saada. koko eduskunnan, nimittäin rnotsalai1sia lukuunottamatta,
kannatus ,puolelleen.
Ed. Procope sanoi täällär, että tämän hallitusmuodon kautta aijotaan saada toim-e-en täy-dellinen eduskunt.ad-es.potismi. 'Tämä oli hänen .emustaan liian paljon sanottu. Ei tässä ole kysymystä
mistään eduskuntades;potismista, vaan yksinkertais-esti kansanvaltais-e.sta, tasavaltars.esta hallitusmuodosta. Mutta jos ,puhutaan d:espotismistai,
niin ne .iotka tulevat :Panemaan kielto-oikeut.ensa
vaakaan e:stääksoon tälla·ista hallitusmuotoa säätämästä nyt, ne harjoittavat de:s.potismia. Edel-
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leen hän mainitsi, että edustajat toimivat ilman
vastuuta. StJkin on liiaksi sanottu. Minun käsitykseni mukaan Suomen edustaja.t toimivat sangfln anka.ran tuomarin edessä, ja se on kansan
edessä. Heidän valtansa on kansan tarkastuksen
alaisell'a: edustaja ei voi tehdä mitään salaisesti.
Hän tosin vie äänilippunsa uurnaan, mutta. pääasiallisesti aina tiedetäan, miten kukin on äänestänyt. Sitävastoin se kuninkuus, j·ota tänne suunniteltiin, olisi toiminut ·kokonaan edesvastuuttomana, ·niin että häneltä ei olisi saatu pois virkaa,
ei ·edes hänen suvultaan, ilman vallankumousta.
Ja se olisi ollut edesva:stuutiJomuutta. Suomen
eduskunta toimii, niinkuin sanoin, edesvastuullisessa asemassa, kukin ryhmä ja edustaja tietysti
oman käsityksensä mukaan. Mutta liikaa on sanoa, että tämit toimi yleensä tapaihtuisi edesvastuuttomasti.
Edelleen sanoi ed. Procope, että ellei saa:da presidentin valtaa lisätyksi, on velvollisuus tätä lakia vastustaa. Minkä/ vuoksi? Jos presidentin
kerran valitsee Suomen kansa,, kaiken järjen nimessä, kyllä hän tulee olemaan siksi syvässä yhteistoiminnassa, siksi läheisessä yhteistoiminnassa
eduskunnan enemmistön kanssa., ettei hänen lisätty valtuutensa paljoakaan merkitse niiden pyyt.eiden toteuttam~seksi, joita o i k e i s t o sillä tavoittelee. Täällä on viitattu Englannin hallitusmuotoon ja siihen, että Englannin kuninkaana on
koko lailla .paljon va1taa. 'Mutta asiantuntijat
sanovat, että hän ei ole veto-oikeuttaan koskaan
käyttänyt. Ja minä pelkään, että lisättiinpä hallitusmuodossa hieman enempi valtaa tai väihemmän Suomen tulevalle presidentille, sellaista presidienttiä me tuskin saamme, joka tulisi tätä valtaa käyttämä.ä.n oikeiston pyyteiden hyväksi, joten asia on kokonaan muodollinen, eikä siis niitä
kysymyksiä, joiden perusteella. tämän lain voimaantulemista sopisi estää.
Ed. Voionmaa la{rsui, ettäi .keskusta on tehnyt
valtiollisesta tinkimistJstä itselleen .periaatteen. Ei
siinä ole perää.. Keskusta on kat<Sonut itsensä pa.kotetuksi vaan työskentelemään tämän hallitusmuodon aikaans.aamiseksi sovittelemalla äärintä
vasemmistoa. ja äärintä oikeistoa. Ja minä uskon
että se on siinä onnistunut (Ed. Hakkila: Ei vielä)
siinä määrin, että tarvitaan kokolailla itsekkäisyytt.ä sekä vasemmistolta että oikeistolta, .ios ne
rohkenevat äänestää tämän lain kumoon. Ja jos
tästä tulee laki, se kai johtuu siitä, että on löydetty sellaisia yhtymäkohtia, jotka. äärimmäisyydetkin saattavat alistumaan. Mitä muuten tulee
kompromissaamiseen tällaisissa asioissa, kyllä kai
vasemmisto sen tavan tuntee. Esim. ruotsinkielen etuja tarkoittavissa pykälissä kyllä vasem-
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mistolla on, .ios tätä synniksi sanotaan, koko lailla
omallatunnolla {Ed. Hakkila: Meillä on periaate
siinä). Periaate jollakin lailla saada ruotsalaisten tunnustus muutamille tär.keiUe periaaHe1lle,
joita 3 !keskustapuoluetta tullee täällä ajamaan
kansallisella, poh~jalla - periaatteellinen yhtymä
tätä vastaan. Ja ne ovat arvatenkin samoja periaatteita, jotka aikoinaan veivät edellisen sosialistiryhmän samanaiseen kompromissiin itäänpäin. Varokaa siis omia kompromissejanne! (Ed.
Hakkila: Varokaa vaan te omianne!). Kas, me
emme ·ole liikkuneet u l'k o p u o l e ll a oikeiston ja vasemmiston. Meillä ei ·ole mahdollisuutta
siis kaatumaan periaatte~demme kanssa. - kompromissaamalla ulkopuolella eduskunnan.
Edelleen lausui Voionmaa: Keskustalla ei ole
vakaautuuutta valtiollista teoriaa. Minun täytyy sitä vastoin sanoa, että aikana joulukuun 6
päivästä saakka 19117 (ed. Hakkila: Te olette sitä
hameneet) on eduskunnan keskusta järkähtämättömällä johdonmukaisuudeU.a teoreettisesti ja käytännöllisesti ajanut tasavallan asiaa ja tehnyt
.Ip.ahdolliseks1, että huikenteleva vasemmistokin
saa nyt paljon o,ppineena tulla tämän keskustan
teoriian ym,pärille ja noudattaa sitä. Siinä on
teoriia, joka on kestänyt vaikeat koetukset pienen
vähemmistön .pystyssä pitämänä ja ajama.na. Ja
minä uskallan vakuuttaa, että kun Suomen hal'litusmuototaistelun his,toria kerran kirjoitetaan,
·kyllä keskustan teoriiat ja politiikka silloin arvostelun kestävät.
'
Edelleen ed. Voionmaa puhui hyvin paljon
siitä, että tässä on .kansanvaltaisuuden periaatteet
uhrattu. Mihin ne ovat uhratut? Minun vakaumukseni mukaan ne äänet, jotka. kuuluvat täältä
oikealta, ovat varmimpana todistuksena siitä, että
kansanvalta:isuuden .periaatteita ei ole uhrattu,
koska sieltä vastustetaan tämän lain voimaantulemista juuri sen vuoksi, että se on niin kansanvaltainen. (Ed. Hakkila: Ne ov.at niin ovelia.)
Minun täytyy lopuksi sanoa, että tässä eduskunnassa on oikeisto ja, vasemmisto (Ed. Hakkila:
Aivan oikein!), jotka kumpikin pääasiallisesti elävät keskinäisestä taistelusta. Ja heille on välttämätöntä tuoda jyrkimmät, ää.rimmät vastako'hdat
tällaisessa taistelussa esiin, kun on kysymys saattaa luokkavalta. sitä kansanvaltaa vastaan', jota
eduskunnan keskusta harrastaa teoreettisesti, käytännöllisesti. Eduskunnan keskusta taistelee järjestelmällisesti vasemmiston luokkavaltaa vas..taan, aiva.n samoin kuin oikeistonkin luokkavaltaa
vastaan. (Vasemmalta: Lehmäkaup.oiHa!) Ja
minä pelkään, että tämä taistelu onnistuu siitä
syystä, että historiallinen vält.tämättömyys vaatii
sen voittoa. Sen täytyy onnistua siitä syystä,
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että jos me täUä kertaa emme saa itsellemme hallitusmuotoa., vasemmisto ei voi vastata historian
edessä siitä, että se on tärkeän ajanhetken käyttänyt huonosti ja jättänyt tilanteen sellaiseksi,
että bolshevismin vaara nousee meidän maassamme monenkertaiseksi. Minulla on vilpitön usko
siihen, että nykyinen vasemmisto eduskunn.asl;la
on bolshevismin vastainen. Mutta se vaatii my•öskin, että tämän vasemmiston täytvy asettua sille
kanna:lle, että täällä saadaan olot järjestetyksi
niin, että hekin voivat olla siihen tyytyväisiä. ettei täällä tarvitse uudelleen pelätä niitä vallankumouksellisiia liikkeitä, jo.t)ka \tänne, :niinkuin
tunnettua, yhä pyrkivät. Jos tilanne jää nykyiselleen lyhyeksikin aikaa, minä pelkään, ettäJ tilanne voi muodostua sellaiseksi, että kevyt hymy
katoaa huulilta niin täällä eduskunnassa kuin sen
ulkopuolellakin. Ja kun sanon tämän saman oikeistolle, niin. samalla muistutan siitä!, että nyt
on Suomessa etsikkoaika, jolloin kaikki luokkapyyteet on alistettava kansanvallan alle; kansanvalta on toteutettava. Tämä kansa kykenee ja osaa
kyllä! käyttää valtaansa, kun se sille annetaan.
Mutta silloin kun täällä harjoitetaan luokkava1taa, se merkitsee kansaa uhkaavaa perikatoa.
Hallitusmuoto, joka nyt on esillä, on minusta
sellainen, että sen saattaa hyväksyä, siellä on
epäilemättä koko joukko sellaisiakin kohtia, joissa minunkin käsitykseni mukaan olisi tärkeää tehdit muutoksia. Kaikki ne minä pidän sivuasioina.
Pääasia on suurin piirtein, että me saamme sellaisen hallitusmuodon, joka nykyisellä hetkellä
kykenee järjestämään Suomen olot sille kannalle,
että Suomessa sisällinen rauha sen kautta tulee
turvatuksi ja maamme ulkopolitiikka tulee jär.iestety.ksi niin, että ulkomaat voivat meidän olojemme valmvuut-een luottaa. 'Tämä on tärkeä, minun
käsitykseni mukaan vasemmistolle yhtä tärkeä
kuin oikeistollekin. Minä tiedän, 'että on olemassa
suuria periaatt-eellisia eroavaisuuksia siitä, millä
tavalla meidän ja oikeiston mi€lestä olisi asema
ma.assa jär.i-est€ttävä hallitusmuodon mu'kaan.
Mutta tila on vakava. Aika ei ole nyt .sopi'fa näihin keskinäisiin riitoihin, eikä niiden vuoksi syytä
lykkäämään hallitusmuotokysymystä vi•elä uusien
vaalien jälkeen.
Sanoin äsk€n puhumaan ruvetes:sani, että uhkaukset joka tapauksessa vastustaa tasavaltaista
ha:llitusmuotoa, M eivät ole lo.iaaHsia tätä Suom-en
kansaa kohtaan (Oi'kein!). Min:ä en usko, €ttä
tässä maas:sa koskaan tulee S'eUaista aikakautta.,
joUoin eduskunta täällä säätäisi muuta kun tasavaltad.sen ha.llitusmuodon. Senvuoksi ne, jotka
suunnittelevat toisenlaista hallitusmuotoa joskus
toteutettavan, ne eivät rakenna tämän Suomen

kansan onnen .ia menestyksen perustalle, vaan ne
tavottelevat eräitä toisia .periaatteita, joitten nimeä minäi en halua tästä eduskunnan puhujalavalta lausua. Elämme vaka.vassa ajankohdassa
ja minun käsitykseni mukaan siis edustajilla ryhtyessään toisessa lukemisessa käsittelemään tätä
'hallitusmuotokysymystä, on riittävästi syytä harkita, eikö sittenkin ole parasta alistua siihen, mikä tässä lopullisesti tulokseksi tulee ja hyväksyä
hallitusmuoto, niin Suomi on varmaankin pääsevä onnelliseen tulokseen. (Hyvä!).
E.d. N i u k k a n ·en: E'll. Voionmaan lausunnon johdosta, jossa hän väittää, •että keslkustalla
ei olisi täs:säJ asiassa mitään .i.ohdtonmukaista teoriaa., pyydän huomauttaa, että keskustan johdonmukaisena teoriana tässä kysymyksesSiä on ollut
yksistään se suuri päämäärä, että saada Suomen
kansalle tässäi eduskunnassa säädetyksi valtiomuoto. Ja tämän vuoksi ainakin minä tätä. asiaa.
.perustuslakivaliokunnassa käsiteltäessä olen ollut
pakotettu luopumaan yksityisist.äi mielipiteistäni
'kussakin ky<symyksessä ja koettamaan löytää joku
sellainen ehdot.us, jolle kaikkein todennälroisimmin voitaisiin saada sekä vasemmis,ton että oikeiston hyväksyminen. Minun käsitykseni mukaan se mietintö, jonka ,perustusltakivaliokunta
hallitusmuodoksi laati, on niin 'J)erinpohjaisen ja
niin äärimmäisen hiotun .kompromissin tulos, ett.ä
yksistään sen pohjalla on tämä .päämäärä mahdollista saavuttaa ja että siitä ei voitaisi asiallisissa
kohdissa mennä juuri nimeksikään enempi oikealle kuin vasemmallekaan, saattamatta koko kysymys·tä vaaranalaiseksi. Minun täytyy valittaa sitä
.seikkaa, että k€skustakin on suu11essa valiokunnas.sa mennyt tekemään liiallisia myönnytyksiä
kokoomu'kselle. Samoin täytyy minun myös valittaa sitä seikkaa, että sosialistit ovat menneet
.sellaisiin kom]Jromissei·hin ruotsala·isten k.anssa.
Ne asettavat y,hä entistä .suurem,pia vaikeuksia
tämän kysymyksen ratkaisulla. Perustuslakivaliokunnan mietinnön aatelis-arvoja ja ritarimerkkejä koskevassa pykälässä on keskusta osoittanut
oikeistolle sellaista myöntyväisyyttä, että se on
!poistanut perustuslakivaliokunnan mietinnöstä
säädöks:et siitä, että myöskään arvonimiä ei voitaisi .iakaa ja että ennm annettuja aatelisarvoja
ja ritarimerkkejä ei Suomen tasavallassa saataisi
käyttää. Joskin tämä myönnytys on huomiota
ansaitseva ja pykälä sellaisena 'kuin se esiintyy
suuren valiokunna,n mietinnössä aivan sopimaton
tasavaltalaiseen hallitusmuotoon, voi tätä my.önnyty.stä sentään jollakin tavalla käsittää. On nim.
muistettava että meidän maassamme sen pitkän
sortoajan kestäessä, joka kansallamme on taka-
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.nansa, on ruotsa1aisen sekä venäläisen sortoha:llituksen taholta niiden palvelijoille jaettu niin suuressa määrin kaikenlaisia eri ·oikeuksia, :arvonylennyksiä ja ritarimerkkejä. On myöskin muistettava, -että meidän maassamme ovat viime aikoina,
varsinkin melkein kaikki 'huomatuimmat n. s. kuninkaantekijät saaneet osaksensa tällaisia arvonylennyksiä ja merkkejä. Näin oUen .oikeistomme
saattanee pitää tähän pykälään tehtyä muutosta
niin tärkeänä, että se jo y:msistään olisi ratkaissut
sen kannan tämän haUitusmuodon hyväksymiseen nähden, joten siis suur.eTla valiokunna:lla siinä
kohden lienee ollut, silmällä pitäen lain hyväksymistä, muutokseen todellista syytäkin. Mutta
tällä myönnytyksellä olisikin oikei.stomme pitänyt jo oUakin hyvitetty. Täallä ed. Virkkunen
syytti! ha1litusta siitä, että se on antanut .presidentin vaalia koskevassa .asiassa itseensä vaikuttaa
vasemmiston mielipiteen. Minun mielestäni osa
keskustrua on varsinkin tässä 'kohden aivan aiheettomasti antanut kokoomuksen vaikuttaa itseensä.
Hallitus on tehnyt siinä viisaasti, että se on koettanut ottaa huomioon mahdollisimman paljon
myöskin va,semmiston mielipidettä. Sen sijaan
osa keskusila;a on ilmeisesti astunut harhaan siinä,
että se on ryMynyt harrastamaan kompromissia
yksistään oikeiston kanssa. Epäilemättä se muutos, minkä suuri .valiokunta on presidentinvaalia
kos'kevaan py kälään tehnyt, on oikei.stoUemme
tärkeä. Heillähän on ,presidentin vaalia varten,
johon käsittääkseni kansan pohjakerrokset eivät.
koskaan tule kiinnittämään tarpeeTlista ·huomiota,
.käytettävissä joutilaita miljoonia ja sanomalehtiä
sekä juoksupoikia aivan riittävästi. Mutta juuri
:t.ämän vuoksi ja tämän huomioonottaen se onkin
kansanvallan kannalta 1mtsoen mitä epäilyttävin.
Jo yksistään säästääks•eni niitä rauhallisia .kansanaineksia joita minulla on kunnia edustaa, siltä oikeiston suurilla. pääomilla toimeen,pantavalta vaa[ihumibuukilta jonka muutoksen mukaiset valitsijamiesten kautta tapahtuva.t vä1illiset vaalit aiheuttaa., on minun ·sitä täyt.ynyt vastustaa.
Ruots.alaispykälis.sä, joissa perustuslakivaliokunta jo meni arveluttavan pitkälle, on suuri valiokunta, mennyt vielä pitemmälle. Ruotsalaisten
vaatimuksista on täällä ja, muiden asiain yhtey-dessä, niin ,paljon puhuttu, etten tahdo tässä kajota pitemmälti asian periaatteelli.soon .puoleen.
Mainitsen tässä yhteydess.ä vain sen, •että esim.
mietinnön 1'4 ja 50 §:t sellaisina, kuin ne •suuren
valiokunnan mietinnöissä esiintyvät, ovat keskenänsä jo kovin ristiriitaisia. 14 §sisältää säädöksiä
siitä, että kaikissa maan oilmuslaitoksissa ja ha1lintoviranomaist.en luona on virkamiesten osattava
ja 'käytettävä kahta ki{lltä. 50 § sisä!ltää jaksoon-
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kin ehdottoman säännöksen siitä, että hallintoalueet ovat muodostettavat ainoastaan yksikielisiksi. Jos kerran mennään toiseen ruotsalaist·en
vaatimukseen, niin silloin ·on minun mielestäni aivan aiheetonta mennä toiseen niis.tä vaatimuksista,
jotka näihin ;pykäliin sisältyvät. Myöskin sotalaitosta koskeva 7,5. § siinä muodossaan, missä se
esiintyy suuren valiokunnan miet.innssä, on kovin
arveluttav!l!nlaatuiuen. Siinä srunotaan, että as·evelvollinen on, jollei hän itse muuta halua - ei ole
lähempää selity.s.tä siitä, mitä .kaikkea muuta hän
voisi haluta - on:, mikäli ma.hdollista, · luettava
semmoiseen joukko-osastoon, jonka miehistöl1ä on
sama äidinkieli, suomi tai ruotsi, 'kuin hänellä itsellänsä, .ia saapa opetuksensa sillä kielellä. Tällaisen ;pykä:län johdosta olen aikaisemmin ollut
tilaisuudessa tässä eduskunnassa lausumaan ajatuheni, joten en tahdo siihenkään laajemmalti
kajota. Joka tapauksessa tämä pykälä on mielestäni ruotsalaisten vaatimukosista kaikkein vaarallisin .ia tulen aikoinaan ehdottamaan sen korjaamista. Se 'kompromissi, jota sosialistit ja ruotsalaiset tässä, samoinkuin eraJ..ssa muissakin
asioissa viime aikoina, kut.en esim. hallitusta ahdista,ess,ansa, ovat osottanoot, on minun mielestäni
todellakin omituista. Olisiko asia nyt käsitettävä
,siten, että tässä on vihdoinkin ka.ksi sorrettujen
kansanluol>kain edusta.jaryhmääJ tavannut toisensa .ia sen vuoksi lyöneet veljen kättä, vai olisiko
joitakin suunnitelmia jostain muusta, esim. yhteisestä .hyökkäyksestä Suomen suomalai.sen porvariston kimppuun, selvitystä tästä ainakin minä
jään toistaiseksi kysymysmerkkinä odottamaan.
Joka tapauksessa on sosialistien koiD;promissi ruotsalaisten kanssa ollut omiansa lisäämä;än vaikeuksia hallitusmuodon hyväksymi.seen nähden. Minä
pyydän huomauttaa siitä, että ei voitane vaatia,
että tämän eduskunnan suomea pnhuva.t edustajat olisivat velvolliset tämän hallitusmuodon mu.kana hyväksymään mirrkä1aiset ruotsa.l'aispy kälät
tahansa. Ja sitäpait.si pahat. ruotsalaispyokälät
•voivat minun käsittääkseni kokoomuksenkin taholta, jonka .puolelta täällä on enimmin vastustusta odotettu, kaikk•ein pahimmin kaataa tämän
.hallitusmuodon. Käsity.kseni mukaa.n, .ios kokoomus asettuu poi'kkiteloin tämän lain hyväksymisen tielle ja sen menettely tulee sille sitten esimerkiksi uudessa vaalitaistelussa puo1ustetta:vaksi,
tule'e se puolustamaan menettelyään .iuuri ruotsalaispykälillä. Presidentin vaalia koskeva pykälä,
samoin kuin monet muutkin kokoomuksen omat
vaatimukset ovat. tässä suhteessa paljon vähemmän vaaraa tuottavia. Sosialistien kom,promissi
ruotsal'aisten kanssa johtaa eräissä ta,pauksissa
siihenkin, että kes'kusta juuri s'envuoksi on pako-
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tettu toisissa kohdin antamaan oikeistolle perää ja
siten koottamaan saada laki ·sellaiseksi, että suomalaisen oikeiston vastarinta sitä kohtaan väheniSI.
:Minä toivoi&in että eduskunta, .ios suuren
1valiokunn:an mietintöön muutoksia ryhdytään
täällä tekemään, koettaisi asettwa mahdollisimman
lä:helle perustuslakivaliokunnan mietintöä. Sillä
pohjalla olisi kaikkein •paraiten ~aatavissa sellainen hallitusmuotoehdotus joka sekä vasemmiston
että oikeiston o1isi .pakko hyväksyä.

'

Ed. Kekkonen: En tahdo kauan eduskunnan aikaa kuluttaa. mutta. muutamiin kohtiin sentään teki miel•eni 'kajota. Kun olen tä.tä hallitusmuotoesitystä ja keskustelua. täällä seurannut,
olen .pannut merkille, että omistavat ryhmät tahtovat tämänkin lain avulla. turvata omia etujaan.
Täällähän on jo puhuttu .siitä, mitenkä tässä hallitusm uotoesit.y ksessä erikoi:,.esti
virkamiesten
edut kootetaan saa.da hyvälle kannalle. Niinikään tämän esityksen •& §:ssä sanotaan, että omaisuuden ,pakkolunastuksesta ylei.seen tarpeeseen
tävt.tä korvausta vastaan säädetään lailla. Voihan olla tilanteita., jolloin valtio oman toimintansa
kautta kohottaa omaisuuden arvoa ja joll'oin sen
täytyisi saadru omaisuus itsellensä lunast•etuksi
esim. rautateitä ra'kennettaessa. ja tällöin valtio,
jollei sillä ole oikeutta maa-arvon vähentämiseen,
on pakoitettu Innastamaan kovin korkeasta ~in
nasta omaisuuksia itselleen. Kehitys vi•e siihen,
että esim. yksityisten maaomaisuutta täytyy ruveta rajoittamaan, ja jos aina. täyttä korv:a.us·ta
vastaan täytyy maaomaisuuksia valtiolle hankkia,
käy maakysymyksen r:atkaisu p•etin vaikeaksi.
Sentähden olisi lakiehdotuksessa muutettava 6 §:n
'2 momentti näin kuuluvaksi: .,omaisuuden pakkolunastuksesta yleisiin tarJ)eisiin säädetään lailla."
Olisin toivonut että sotilasasiaa koskeva kohta
tässä! hallitusmuotoesityksessä olisi jäänyt sen
suuntaiseksi mi'ksi se eräässä vastalauseessa ehdot(>taa.n, ett.ä sotalaitoks>esta sääJdetään lailla. Tätä
asiaa ei ole täysilukuinen eduskunta vielä käsitellyt ja olisi sentäihden ·ollut parasta, ·että .kyseessä
oleva kohta olisi kuulunut kuten mainitsin.
Pyysin puheenvuoroa oikeastaan sen takia, että
täällä useat edustajat ovat kajonneet kirkkoJrysymykseen ja •Sanoneet että pitäisi tässä hallitusmuotoesityksessä lähemmin turvata Suom-en luterilaisen kirkon ja valtion yhtey,s. Mielestäni siihen
ei ole syytä. Minusta tuntuu siUäJ, että ne, jotka
vaativat kirkon suurempaa turvaamista tässä lakieh<lotuksessa, eivät katselisi asiaa kristinuskon,
vaan yksinomaan taloudellisten etujen 'kannalta.
Kristinuskon 'kannalta katsellen ei ole välttämätöntä, •että kirkko ja valtio ovat yhteydessä tois-

tensa kanssa. Päinvastoin siitä saattaa. olla. suoranaista haittaa. Mainitsen esimerkin siitä, että
muutamat .kirkon miehetkin alkavat tämän oivaltaa~ Niinpä eräs suomalainen .pappi, rovasti W artiainen, kirjoittaa äskettäin julkaisem81Ssaan teoksesa: ,Kirkkojen riippuvaisuus valtiosta vaikuttaa sen,, että niiden kädet ovat s.idotut ja niiden
suu tukittu." .Ta hän jatkaa: ,Kun valtio tarkOtustensa toteuttamis.eksi katsoo täytyvänsä hyooc
väksyä jotakin jumalansanan va.staista, esimerkiksi naapurikansojen ahdistamista soda:Ua, täytyy kirkon rukoilla siunausta ja voittoa. Kirkko<
ei saa sanoa valtiolle: Pistä miek·kas tuppeen, älä
· tapa, älä ryövää, älä ,p·etä" j. n. e.
Kun valtioitten mahti vielä nojautuu - niinkuin meidänkin maassamme on asianlaita- militarismiin .ia kapitalismiin, .pitäisi kristinus1kon
kannalta katsoen kirkon olla erillään valtiosta ja
siihen meidän tulisi pyrkiä1, kunhan ero vain voitaisiin järjestää taitavalla tava.Ila, ettei minkäänlaista ryöväystä ja kostopolitiikka-a noudatettaisi.
Kirkko, jos se todella harrastaa niitä periaatteita, jotka sisältyvät kri;stinuskoon, kyllä .säilyy
vaikkei sillä olisi sitä turvaavia lakiJ)ykäliäi ollenka!an. Jos se tosiaankin alkaisi noudattaa.
mitä kristinusko opettaa, auttaen niitä, jotka ovat
.hädässä, puutteessa ja jotka kärs[vät sortoa, silloin Jumalan siunaus lepäisi kirkon yllä. Mutta
meirnän täytyy suruksemme sanoa, että niin paljon
erikoisesti oikeiston riveissä olevien ,pa~pi.en puolelta on taisteltu kansanvaltaa vastaan. Siitä voisi
lukuisia ·esimerkkejä mainita. Kun eduskunnassa
on esillä torpparihäätöjäJ .eh'käis~wä laki~hdotus.
kukapa sitä olisi kiivaimmin vastustamassa, kuin
pa,ppi. Kun on esillä 8-tunnin työpäivälaki:, ta.paa vastalauseen allekirjoitta.jain joukossa papin.
Kun on esillä uudet kunnallislait, vastustaa niitä
viimeiseen saakka ,pa.pJ)i. Ja kun on kuolemanrangaistuksen toimeenpano kysymyksessä, ei tapaa yhtään p'appia ·ehd:otusta vastustamassa. Sen
sijaan on riitaa ·siitä, kuka l)anisi kuolemanran,gaistuksen eli teloituksen toimeen, sotaväkikö vai
erikoinen pyöveli. Kun on esillä kuningaskysymys, niin jumaluusopin professori matkallansa
kuning'asta hakemaan lausuu Ruotsissa., että tasavaltalaisten äänet hukkuvat kuninkaallisten huutoihin. Viimeaikoina on erikois•esti surlu sitä, että
kirkonmiehet ovat m-enneet sellaisiin juhliin, jotka
tarkoittavat vain aseellisen vallan säilyttämistä
meidän kansamme keskuudessa. He ovat alkaneet .iumalansanalla• sellaisia .iuhHru, jotka ovat
.päättyneet näytelmillä, tansseilla. .ia juomingeilla.
Jos kirkon ,suunna1la tapaJhtuu täysi käännös, jos
·soe •alkaa harrastaa kansan pohjakerrosten asiaa,
silloin sen tulevaisuus on taattu.
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Mitä muuten t11lee tähän hallitusmuotoesitykseen·, toivoisin, -että saisimme sen .päätökseen. Jos
oikeisto päättää olla sitä hyväksymättä ja äänestää s-en -lepäämään vaal:ioen yli, niin saavat he olla
varmat siitä, että heidän joukkonsa . entisestään
supistuu. Toivon e_ttä .silloin me täällä laki~hdo
tuks.en saamme onnelliseen ratkaisuun.
Ed. E. Hannu 1 a: Täällä on eräs puhu;ja,
ed. Kukkonen, puhunut ensi kerran Suomen eduskunnassa. Hän on siinä puheessa, jossa hänen
olisi pitänyt puhua hallitusmuodosta, esiintynyt
kuitenkin tavalla, jonka puhemies ·on ratkaissut
kahdella va.saranlyönnillä ja tällä puheella hi;i.n
on antanut myöskin sen vastauksen, jonka ulammaksi minun ei sovi mennä, koska se poikkeaisi
pois asiasta. Pyysin puheenvuoroa oikeastaan
lausuakseni, että pwhemiehen tulisi useammin
käyttää sitä oikeutta., mikä hänelle V aitiopäiväjärjestyksen 48 § :än 2 mom. mukaan tulee ja jota
hän nyt on käyttänyt, vaikka tosin valitettavasti
liian myöhään. iSillä puhuja jo silloin ·oli pitkän
aikaa liikkunut aivan ulkopuolella asiaa. Tämän
tähden minä pyysin puheenvuoron.
1

Ed. K a; i l a: Minäkin kuulun niihin, .iotka
olisivat 'halunneet nähdä hallitusmuodon 83 §.:än
siinä muodossa kuin se esiintyy hallituksen esityksessä, jossa mainitun_ pykälän ensimäinen
lause on näin kuuluva: ,Evankelis-luterilainen
kirkko on !Suomen kansan yleisenä kirkkona.'~
Täällä on edustaja Kukkonen väittänyt että
kirkossamme vallitsee sellainen taa:ntumuksellinen ja pappisvaltainen henki että se suuressa
määrin vahingoittaa itse kirkon asemaa kansan
keskll!udessa ja on omansa tuottamaan epäilyksiä
kirkkoa vastaan. Minä tahd·on aivan lyhyesti
osottaa että nämä V'äitteet eivät pidä paikkaansa
että ainakaan kirkol1inen lainsäädäntö ei anna
näille väitteille tukea. Suomen kirkon yleinen
lainsäädännöllinen orgaani on kirkolliskokous,
jossa melkoinen enemmistö on maallikoita._ Nämä
maallikot tosin valitaan välillisillä vaaleilla,
mutta valitsijamiehet valitaan yleisen äänioikeuden mukaan. Ja tämä sama kirkolliskokous on
pannut voimaan sangen kansanvaltaisia uudistuksia. Niinpä on esimerkiksi yleinen äänioikeus
toteutettu sekä papvisvaaleissa että kirkkokokouksen äänestyksissä juuri saman kirkolliskokouksen al-otteesta ja toimesta. Edelleen on selvää että papiston taloudelliset edut eivät ole millään lailla kirkollisen lainsäädännön kautta taa. tut. Sillä se laki, joka määrää vapiston taloudellisen aseman, on Suomen va.ltiopäivien säätämä
ja hallituksen vahvistama. Suomen kirkollisko-
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kouksella ei ole taloudellisessa lainsäädännössä
muuta tehtävää kuin ainoastaan lausunnon antaminen. Ja viime kirkolliskokous onkin antanut
lausunnon ehdotuksesta uudeksi taloudelliseksi
palkkalaiksi, ja tämä lausunto oli myönteinen.
Se ei ole kirkon syy ettei asia ole vielä päässyt
kirkolliskokouksen käsittelyä pitemmälle. Se ~n
eduskunta, joka tämän asian lopulta ratkaisee.
Näinollen on minusta tod•is-tettu että kirkko ei ole
~ikään sellainen taantumuksellinen laitos, jossa
amoastaan paviston etu ja valta-asema olisi
taattu.
En v·oi myöskään sivuuttaa vaikenemalla ed.
Kekkosen lausuntoa kirkon ja valtion suhteesta
toisiinsa. Edustaja Kekkonen väitti, että kirkkomme asema valtioon on sellainen, että se on
valtion alle orjuutettu ja että .13e esimerkiksi .sodan sattuessa on pakoitettu rukoilemaan valtion
aseille menestys'tä. Tämä on taru, joka täällä
usein on kuultu ja ·ennenkin lausuttu, mutta ei se
kuitenkaan ole muu kuin taru. Silläi 'maailmansodan aikana ei ole rukoiltu •Suomen kirkoissa
Venäjän aseille menestystä yhtään ainoa.a kertaa,
va:an ainoa minkä puolesta on rukoiltu, on rauha.
Kaikki ne rukoukset, joita kirkoissamme on mailmansodan aikana rukoiltu, ovat olleet ra'U'han
puolesta. Myöskin se väite, että valtiokirkossa ei
ole mitään aloite- eikä toimintatarmoa, on väärä.
Sillä olihan myös Lutherin kirkko v~ltiokirkko
ja ·ei kai_ voine väittää, ettei Lutherilla ·olisi ollut
mitään alote- ja toimintatarmoa.. - Minä tulen
siihen tulokseen, että meidän nykyinen luterilainen kirkkomme on siksi kansanvaltaisesti järjes• tet'ty, että se sellaisenaan v.arsin hyvin sopii pitkälle menevään kansanvaltaiseen hallitusmuoiJoon
ja sentähden en katso olevan mitään- asiallista
syytä poistaa 1ha1lituksen esityksestä tuota ensimäistä lausetta, että evankelis-luterilainen kirkko
on Suomen kansan yleisenä kirkkona. Tämä
la.use ainoastaan toteaa sen asianlaidan, jonka me
kaikki todeksi tiedämme, .ia minä v-etoon erityisesti juuri keskustaan, joka edustaa ·suureksi
osaksi Suomen talonpoikaista kansaa, että keskusta 'tässä suhteessa olisi myönteisellä kannalla
tämän lauseen palauttamiseksi hallitusmuotoon,
niinkuin se hallituksen esity'ksessäkin on.
Mitä muuten itse hallitusmuotoon kokonaisuudessaan tulee, niin olen minä ainakin vilpittömästi toivonut, että nykyisen -eduskunnan olisi
sallittu saada tämä hallitusmuoto 'hyväiksytyksi
ja sa.ada se sellaiseen kuntoon, ·että se tyydyttäisi
niin IJaljon kuin mahdollista kaikkia eduskunnan
ryhmiä. Mutta minun vakaumukseni on, että ·tärkeimpiä pykäliä tässä hallitmsmuodossa on hallitusvallan tasapaino, tasapaino toimeenvanevan ja
84
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lakia säätävän vallan välillä. Tätä tasapainoa ei yleisempi kansan kannatus saattaa olla verrattain
saavuteta, jos yksipuolisesti presidentinvaali jou- · vaikeasti saavutettavissa.. Ed. Virkkunen on lau-tuu eduskunnan käsiin, eikä myöskään silloin, jos sunnossaan sanonut, että meidän hallitusvaltaa
esimerkiksi koko eduskunta on mukana valitsijain suunnitellessamme olisi pyrittävä lähinnä Amejoukossa. Sentähden olisi tä;hän minun mielestäni rikan Yhdysvaltain esikuvaa toteuttamaan, ja
ennen kaikkea saatava muutos. 'Täällä on paljon minä olen tässä. pääasi:allisesti samaa mieltä,.
puhuttu siitä, että kuninkuus muka merkitsee jo- mutta aivan ilmeistä on, että tämä meidän oloistakin itsevaltaa ja despotismia. Vaikka tämä taru samme kohtaa hyvin suuria vaikeuksia. Ja minä. ·
on moneen ker'taan täällä todistettu vääräksi, niin johdun tällöin puhumaan toisesta seikasta, jolla
en voi kuitenkaan olla huomauttamatta, että sel- kieltämättä on ainakin yhtä .suuri merkitys, mitä
laisessa vapaamielisessä maassa, kuin Englanti tulee korkeimman hallituselimen asemaan, kuin
on, on kuninkuus, mutta kuninkaalla on siellä presid·entin vaalitapaa koskevalla kysymyksellä.
paljon vähemmän valtaa, kuin presid~mtillä on
:Minä tulen siis erääseen tämän ·hallitusmuotoYhdysvalloissa. Itse toossa hallitusmuodossa esiin- ehdotuksen pääpiirtooseen, jota minun siinä muotyvä vallan tasapaino ·on riipl>uma'ton siitä, onko dossa, mikä sillä rnyt on, täytyy pitää'-hei~kou
valtion päämiehen nimenä kuningas vai· presi- tena, nim. valtiosääntöisesti sidottuun parla.mentdentti. Ainakin ll\inulle on persoonallisesti ollut tarismiin, josta jo lähetekeskustelussa oli jonkun
koko .ajan pääasiana ,se, että saavutettaisiin sel- verran puhetta, jota tänä ,iltana myöskin on täällä
lainen hallitusmuoto, jossa vallan tasapaino on kosketeltu ja jonJka heikkoja puolia - nim. siinä.
toteutettu. Ja olen myöskin ~yvällä mielellä huo- muod:ossa kuin se esiintyy perustuslakivaliokunmannut, ett.ä siihen suuntaan on hallitusmuoto ·nan .ehdotuks·essa ja myöSikin .,guuren vali-okunnan
valiokuntakäsittelyssä nyt viimeksi ollut me- ehdotulksessa - on neljännessä vastalauseessa
nossa. :Mitä yksityiskohtiin tulee, -pyydän saada kos·kleteltu. En ollenkaan epäile sitä, -että halliyhtyä ed. Paavo Virkkusen lausuntoon.
tusjärjestelmä meidänkin maassamme sen jälkoony
kun olimme täyden valtiollisen itsenäisyyden saaEd. R. E r i c h: Ed Voionmaa on, jos kä- vuttan-eet, kaikissa tapauksissa olisi kulkenut
sitin hänen lausuntonsa oikein, valittanut sitä, parlamentaar~seen suuntaan, noudattanut -parlaettä presidentillä tämän ehdotuksen mukaan tulisi mentaarisia suuntaviivoja, mutta meidän lainsääolemaan kielto- eli veto-oikeus sekä hajoitus- täjäimme ei ole nyt eikä aikaisemmin riittävästi
oikeus. Vastakkaiselta 'taholta taasen on sanottu, ottanut huomioon sitä, että parla.menttarismiakin·
että tämä veto-oikeus sellaisena, kuin se hallitus- eli parla.menttaarista järjestelmää on monenlaista
muotoehdotuksessa esiintyy, tulisi .olemaan liian ja että meillä ei ole ollut eikä nytkään ole. syytä
heikko. :Minä puolestani olisin lä:hinnä taipuvai- saattrua tätä parlamenttarismia voimaan sen äänen sanomaan, että hallitusmuotoehdotus tässä , rimmäisessä muodossa ja pyrkiä valtios.ääntöisesti
suh'teessa on kohtalais·en tyydyttävä, kuitenkin vahvistamaan sellaisia periaatteita, jotka luonsillä edellytyksellä, että perustuslakikysymyk- teeltaan ·ehdottomasti ovrut poliittista eivätkä oisissä säilytetään 2 / 3 äänten enemmistön. vaatimus keudellista laatua. S>e, mikä parlamenttaari·sessa
silloinkin, kun presidentti on vetoansa käyttänyt. järjestyks-essä todellakin on suuriarvoista ja .aina:Muutenkin tah~isin sanoa, että tämä ehdotus kin suhteellisessa merkityksessä yleispätevää ja.
antaa valtion -pääm~ehel1e jotakuinkin laa.}at val- joka siis kieltämättä olisi ja on meidänkin oloituudet, voipi sanoa, useissa kohdin laajemmat himme •sovellutettavissa, on se, ·että eduskunnan
kuin moni muu nykyaikainen tasav~ltainen val- tulee voida tehokkaasti valvoa hallitusta ja sen
tiosääntö. :Mutta minä lisään ·tähän kohta: Kun- toimintaa ja .että turvataan yhteistoiminnan ja
han presiden'tti v-oipi näitä valtuuksiaan ja tätä yhteisymmärryksen •edellytyks:et hallituksen ja
oikeuttansa tosiasiallisesti käyttää. Siinä on kuin eduskunnan välillä, niin etiJei vaike~ta, ikoko valonkin kysymyksen ydin. Kun presidentti nyt, tion ol·emassaoloa järkyttäviä ristiriitoja pääse
kuten suuri valiokunta ilahuttavasti kyllä eh- syntymään. :Mutta tärrnä parlamenttarismi ei mildottaa, on kansan valittava, niin lienee olemassa lään ,ehdolla saa merkitä sitä, että eduskunta halainakin joitakin toivei'ta .siitä, että hän todella litsee ja vallitsee, että se yksin komentaa ja määmyöskin saattaa kansan hyväksi, eikä suinkaan rää valtiossa ja •että hallituks<elle ei kuulu mitään
ristiriidassa kansan etujen kanssa, käyttää sitä muuta kuin epäitsenäinen vallanalaisuus. On
valtaa, jonka hallitusmuoto hänelle suopi, edel- syystä huomautettu, että missä oikea ja terve parlyttäen tietysti, että hänellä on kansan kannatus, lamenttaarinen järjestelmä muuttuu nurjaiksi ja
jos kohta, tahdon lisätä sen, meidän omituisissa omalle luon~elleen v.astakmaiseksi, siellä on olepuolueoloissamme täytyy pelätä, että tuollainen massa kaksi eri kehitysmahdollisuutta. Toinen on
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se, että jyr~kääin parlamenttarismiin liittyy ali- valitettavaa, että tuo mainittu säännös, joka tartui<sia hallituspulia ja ministeriva:Vhdoksi<a, mikä j,oaa aiheen niin suurille, merkityksellisille .ia laailmiö osoittaa, ettei hallitus vielä ole täydemsesti jakantoisille tulkintamahdollisuuksiUe, on meidän
antautunut kansaneduskunnan j01hd·eitavalksi, täy- valtiosääntöömme otettu. Onhan jo 1sitäpaits·i
dellisesti luopunut omasta itsenäisestä toiminnas- saatu käytännössä havaitakin, mitä johtopäät-öktaan, vaan että se vielä taistelee hallitusvallan siä on tehty tuon säännOksen nojalla ja mitä kaikarvon ja suhteemse:ri. itsenäisyyden puolesta. Toi- kea on tahdottu siitä saada esille tulkituksi.
Kun näitä eri ma:hdo!Hsuuksia ajatellaan, niin
nen mahdollisuus on se, ;että hallitusvalta kokonaan luopuu itsenäisyydestään, ~että se ehdotto- tulee todellakin kysyneeksi, voidaanko luulla,
masti noudllittaa eduskunnan sille osoittamia suun- että eduskunta meidän maassamme Jry.kJenisi ja
taviivo:ia, noudattaa niin empimättä Hen johtoa, pystyisi koko va;ltiollista ·elämää ohjaamaan, että
ettei edes enää tarvita 'mitään sellaista kuin epä- se yksin voisi ottaa siveellisen vastuun valtioeläluottamuslaus,eita eikä ministerrpulia ja niitten män johdosta hartioilleen. 8ellainen luulo olisi
tuottamia hallituksen vaihdoksia, koskapa halli- varmaankin suuri .erehdys. Tarvitaan ehdotto~
tuksen alistuV'aisuud·en vuoksi ·ei enää mitään to- masti hallitus, jolla on ·ainakin jonkun verran
dellista vastakohtaa voi syntyä halli:tusvallan ja its•enäisiä toi:mintamailidollisuubia, jolla on arVIOkansaneduskunnan välillä. Kyllä kehitys on kul- valtaa ,eduskunnan ja kansan si,lmissä, jolla on
kenut ·eräissä maissa tähånkin suuntaan, mutta asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa. Mutta jotta
minä pidän niin toista kuin toistakin näistä ke- nä:mä edut voitaisiin soovuttaa. ei suhd·e •eduskunhitysma1hdollisuuksista meidän oloihimme .aivan nan ja hallituksen välillä saa .olla sellainen, että
sov•eltumattomana ja sangen vaarallisena. Meille jä~kimäisen aina täytyy pelätä kukis.tumistaan,
ei suinkaan ole mitään hyötyä eikä siunausta että aina on vaa;nimassa hallituksen vaihdos halsiitä, jos tapa;htuu alituisia ihallituks,en v.aihdok- litus-pula, mikä tietysti on omansa lamautta~aan
sia, jotka .kieltäJmättä heikontavat valtiovaltaa hallituksen toimintakykyä ja samalla heikentäja .ehkäisevät hallitusv:allalle vaadittavaa var- mään valtioeläimää y.1eensäJrin. Ja tuollaista kemuuttå ja johdonmukaisuutta. Eikä meille myös- hitystä täytyy pelätä eräiJ,en .oireiden nojalla,
kään ole miksirkääin hyödyksi ja siunaukseksi, jos jotka jo ovat olleet meidän julkisessa elämässä:mhallitusvalta .menettää kaiken itHenä:i<syytensä ja me havaittavina. Jos tuollainen äärimmäinen
jättää johdon eduskunnaUe yksin. Tämäkin olisi parlamenttarismi, joka helposti muuttuu parlaylenmäärin arveluttavaa. Ei meidän eduskunta- menttarismin irvikuva.ksi, pääsee jatkuvasti meilaitoksemme eivätkä meidän puolueolomme ole dän ~aassamme vallall.e, niin silloin saattaa käysitä 1aatua, että ne, tu·ottamatta va1tioelämäHe dä mm, että me saamme kiittää J uma.laa. siitä
suuria vaaroja ja vahinkoja, sietäisivät tämän- .ios valtiollinen elä:mämme jää eräässä suhtooss~
laista järjestelmää. S~ksipä minun onkin täyty- ilveilyksi, eikä muutu murhenäytelmä:ksi. Tämä
nyt sanoa ja edelleen olen sitä mieltä, että se pem- . hallituben as.ema ja vastuunalMSij.US on likeisessä
aate, joka nykyään lausutaan tämän hallitusmuo- Ylhteydessä presidentin as·eman kanssa. Sanotaan,
toehdotuksen 35 § :ssä ja joka vastaavassa muo- :että presidentille ·on varattava laajanpuoleinen
dossa tavataan valtiopäiväjärjestyksen 32 §:n itsenäinen toiminta:mahdollisuus. Ja tätä vaati1 momentissa, sisältää sangen arveluttavan ·puo- musta on ehdottomasti puollettava. Mutta silloin
Jen. Minä en tah,do tämän säännöksen menkitystä äl'köön .unohdettako, että presidentin asema on
liiotella, sillä minä lisään tähän heti, ettei tällai- mitä like~simmässä yhteydessä hallituksen, toisin
nen perustuslain pykälä yksin määrää valtioelä- sanoen valtioneuvoston, ministerien as·eman kansmän kulkua, eikä siinä noudatettavia suuntavii- sa. Jotta pl'iesidentti voisi toimia sellai·sen.a reguvoja. Voipi kyllä olla hyvinkin maJhdollista, että l3!attorina, s·ellaisena tasottavruna tekijänä, jomhallitus tällaisoesta säännöksestä huolimatta saat- moinen juuri tarvitaan parlamenttaarisesti hallitaa ,säilyttää sellaisen aseman, joka .on hallituk- tussa maassa ja jotta hän voisi menetellä oman
sena vaadittava, samana tavalla kuin toiselta vakaumuks·ensa ja sen mukaan mitä hän katsoo
puol<en kyllä olisi ajateltavissa ja ma;hdollista, valtion ja kansllill pysyvän •edun vaativan, niin
että tuollainen nurja .parlamentta·arinen suunta täytyy presidentin myös tietää, että tällainen toivoisi pää:stä meidän maassamme vallalle siinäJkin minta todellakin käy päinsä ja ettei eduskunta
tapauksessa, että meillä ei mitään tuollaista sään- ol·e heti valmis ~kukistamoon sellaista hallitusta,
nöstä olisi perustuslaissa olemassa. Sillä tosi- joka rohken:ee !kannattaa presidentin katsantoasialliset tekijät tässä suhteessa kyllä useimmiten kantaa ja politiikkaa sellais·essa tapauks,essa, jolvaikuttavat voimaikikaa;mmin kuin lain säännök- loin se näyttää olevan tai on jonkinlaisessa vastaset. Mutta joka tapauksessa on mielestäni ollut kohdassa eduskunnan kannan kanssa. EHei presi-
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dentillä ole jommoi.strukin varmuutta siiffi:, .että 1
hän tällä tavalla vm odotta;a kannatusta mlmsteristöltä, niin on luonnollista, ·ettei hwn yksin kykene oma;lla vastuullaan käyttämään noita valtuuksia, jotka V'altiosääntö hänelle osottaa.
Täällä meidän maassamme näyttää usealla taholla pid-ettävän ylenmäärin vaarallisena sitä,
että joitrukin 'erimielisyyksiä pääsisi syntymääln
hallituksen ja ·eduskunnan välillä. MyönnJettävä
tietysti on, etteivät tuollaiset ristiriida.t ole suotavia, ne ovat vältettävät ja sitähän terveellinen
parla;menttarismi j.a tasapainojärjestelmä tarkoittaakin. Mutta 'ei .suinkaan tällaisen vastakohdm
tai ri!stiriidanka;an tarvitse olla aina niin vaarallista laatua, että se tuottaisi arveluttavia vaikeuksia ja va;aroja valtiolle, eikä meillä tällaisten ristiriitojen pelosta tarvitse säätää, että johto- ja käskyvalta viime :sijass•a on kuuluva eduskunnalle
yksin. Ei siis ole mitään syytä pitää vaarallisena ja pelottavana Slellaista valtiollista järj-estelmää, jonka mukaan hallituskin saattaa jossain
määrin pitää puoliaan eduskuntaa vastaan, vieläpä viedä jossain tapaulks·essa oman kantansa
voitollekin, silloin kuin hallitus luottaa siihen,
että sillä todella on kansan kannatus. Tuo pelko,
-että joitakin todellisia ristiriitoja syntyisi hallituksen ja eduskunnan välillä ja ·että sellainen
ristiriita voisi päättyä hallitumsi8ll v.oitolla, se on
oikeastaan jälkikaikua tuosta vanhasta ha:rlha:käsityksestä, jonka mukaan hallitusvalta luonteeltaan aina merkitsisi jotakin 1kansaHe, kansanvapaua.eHe ja kaManvallalle vastakkaista ja ristiriitaista. Moni esimerkiksi lmtsoo ja minä, sain
sen käs:i!tyksen myöskin ministeri Alkion lausunnosta, kuin hän .pitäisi sitä., että presidentti .iol1oinkin todella käyttäisi veto-oikeuttaan, jonakin
kansanvaltaisuudelle ja kansanvanalle ·erinomaisen va•arallisena maihdollisuutena, mutta oikean
krusityksen mukaan ei tätä ollenkaan voida myöntää. Kyllä tällaisen oirneudoen: käyttäminen voi
kansan todellista etua palv•ella aivan yhtä hyvästi
ku!n moni muukin valtiollinen toimitus ja ,päätDs.
.Ta onhan asianlaita nykyaikaisessa valtiossa sittenkin selLainen, sekä hallitsijavaltaisissa että
tasavaltaisissa vaHioissa, että miUoin edes jonkunv·erran vakava;mpi vastakohta s:attuu hallituksen ja ·eduskunnan välillä, niin silloin kansa kui- ·
tenkin its·e viime sijas·sa antaa ratkaisun. Ja eräs
seikka, joka· tässä vielä ansaitsee huomiota. Ristiriitojaharr sattuu hyvin usein nykyaikais·essa
valtiossa puolueitten välillä. Kuinka jyrkät j.a
vaikealaatuiset ovatkaan ne vastakohdat ja ristiriidat, joita puolueitten välillä sattuu, useastikin
ne ovat verra.Homasti vaarallisempia ja vaikealaatuis·empia kuin ne ristiriidat, joita joskus saat-

taa esiintyä hallituksen ja •kansaneduskunnan,välil1ä. On siis aivan turhaa tuollaisten ohimenevää laatua ·olev~en vastakohtien ja ristiriitojen
pelosta pyrkiä sellaiseen valtiolliseen järjesty kseen, ·että hallitus olisi kaikkea todellisoesti johtavaa valtaa ja hallitusvaltaa ja itsenäisyyttä vail~
la. Tämän yhteydessä pyytäisin vielä lopuksi
muutamin sanoin kosk,eteUa sitä kysymystä hallitusvallan ja eduskunnan vastuunalaisuud·esta,
jota •erityisesti ministeri Alkio lausunnossaan kosketteli. Ministeri Alkio vertasi toisiinsa kuninkaan vas·tuunalaisuutta monarkisissa valtioissa
sekä kansaneduskunnam vastuunalaisuutta .ia
huomautti että kuningas eli hallitsija on teoistansa vastuuton, ja tämä pitää tietysti oikeudelliselta kannalta paikkansa, mutta pitäkäämme
mielessä, että jo:IDainen ·nykyaikainen valtiosääntö
luopi mitä tehokkaampia takeita kuninkaan mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan. M:inisterit!}n
vastuunalaisuushan tosiaHisesti estää nykyaikaisessa valtiossa ·kuningasta käyttämästä tuota vastuuttomuutta sillä tavalla, että siitä voisi syntyä
valtiolle ja kansa:Q.vapaudelle vaaroja. Mutta että
sam.allaisia twkeita olisi olemassa täysivaltaiseen
kansaneduskuntaan näliden, sitä minä en ainakaan voi käsittää, •eikä sellaisia takeita ainakaa'll
oikeud.ellisella alalla olekaan. Sehän täytyy jokaisen myöntää, ·ettei mitään oikeudellisia ta;kgi;ta
ole meillä ·eikä rrnuuaUa niitä mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan, j:oihin kansanedusikunta voi
tehdä itsensä syypääiksi. Sanon nimenmnaam, ettei ole oikeudellisia twkeita s.ellaisia väärinkävtöksiä vastaan. Toinen asia on tietysti se, että
voidaan puhua siveellisistä, ·historiallisista takeista mainitunlaatuisia väärinkäytöksiä vastaan.
Mutta juuri siksi, ettei ainakaan oikeud·ellisella
alalla tällaisia takeita ole, tarvitaan ehdottoma;;ti
tasapainÖjärjestelmää j-a on myös tarpeellis~:r.t, että
hallituks-ella on käytettävänään juuri .>eliaisia
keinoja, kuin hajoitusoi!keus ja myöskin ki~elto
eli veto-oikeus määrättyj.en ra.joj·en sisäpuolella,
jos kdhta vallankin tämä viimeksimainitun oikeuden käyttäminen harvoin tulee .kysymykseen
ny1kyaikais·essa V)a;ltiossa. Ja nrumä mainitut
oilmudiet, joitten tulee olla hallitusvallan käytettävissä, ne .eivät ti•etenkään ole eikä niitä meidän maasswmme minkään ryihmän taholta ole
suunniteltu miksikään ase:iJk,si ·eli keinoiksi luokkavallan palveluksessa, josta luokkavallas·ta täällä on tarpeettomasti puhuttu. Luokkavaltwan ·eivät suinkaan perustu ne ehdotukset, jotka täällä
on sekä •kä:sittelyssä että aikaisemminkin esitetty
voimakkaan ja riittävästi its•enäisen hallitusvallan hyväksi. Luoktkavaltaa pikemmin edustaisi
rajaton ja Vllistuuton eduskuntavalta, kuin sellai-
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nen hallitusvalta, joka ·kaikkien .täällä esitettyjen
ehdotusten mukaan on !kuin onkin ympäröity
sang·en tehokkailla oikeudellisilla trukeilla. Minä
voin tässä lopuksi viitata ed. Virkkusen lausuntoon j·a kysyn, voidaanko todella väittää että tässä
lausunnossa ja sen perusteluissa olisi ollut mitään
jälkeä luokkavallasta, luokkavallan pyyteistä?
Erkö pikemmin tämä lausunto juuri erinOIIDaisesti
sovellu sellaisen valtiollisen katsantokannan ja
ryhmän ohjelmalausunnoksi, jO'ka tahtoo asettaa
valtion ja kansan suuret ja pysyvät arvot kaiken
muun yläpuolelle.
·
Ed. H i l d {m: Jag har begärt ordet med anledning av att från celllterhåill i kväll framkastats
den kritiken mot den socialdemofkrati·ska gruppen,
' att vi skulle h.ängivit o.ss åt något slags kom_promiss med d·e s. k. svenskarna. J wg f.örstår att
urider ordet 1,svenskarne" i d•etta fall mena.s
svensika folkpartiet. J ag antager således att de
talare ·som använt uttryoket verkligen mennt
sv;enska f'Dlkpartiet. De talare, som här yttrat sig
från maalaisliittos sida, ha fra:mhållit att regeringsformen vore nog 'Så förträfflig, ifal1l språkparagraferna icke skulle finnas där, och att det
är vi .socialdemokrater, som här ha gått in på
något slags, om jag får hegagna uttrycket, ,lehmäkauppa". Detta är emellertid ingalrunda fall~t. Vi få ej glömma, att i vårt land finnas cirlka
400,000 svenskar. Det svenska folkpartiet representerar ingalunda alla dessa 400,000. I den
socialdemokratiska grup.pen finna.s äv·en svenskta~ande representanter. När socialdemokraterna
ställde sig på den .ståndpunkten, att minoritetens
rätt slkulle hävdas, att sven:skarne skulle till sitt
språk bli.va skyddade, så ·skedde det inga.lunda
därför, att 'arbetarpartiet väntade sig •något slags
eftergifter från svenskt ·högerhåll, ingalunda
därför att vi trodde oss vinna någonting härmed,
utan därför att vi häv;d&de den · princip, .som är
socialdemokraternas egen, nämligen principen om
minoriteternas rätt. Vi anse att en så pass stor
minoritet som 400,000 svenskar skall ha rätt att
' få sin .stäl~ning i språkligt avseende tryggad.
Den formulering som § 14 få'tt är förresten nog
en ikompromiss, men ingen kompromiss med
svenska fo}kpartiet, emedan den paragrafen kommit till enligt reservation III och denna reservation är undertecknad av Herrar E. N. Setälä och
R. Erich plus en hel d1el socialdemokrater. Således ha vi här att göra med en formulering av paragrafen, som tillkommit enligt överenskommelse
med rent finska representantet. I det fallet åtminstone borde inte herrarna från centern kunna
säga någonrting.

V ad de övriga s. lk. ,språkp~ragraferna" vidkommer, d. v ..s. § 50, vi~ken egentligen ingen
språkparagraf är, .så måste jag här fr.amhålla,
a'tt dess nuvarande formulering ingalunda helt
tillfredsställer mig. Viss·erligen är paragrafen ju
rätt bra, men från det svenska folkets sida, från
dess djupa leds sidan, från de svenska arbetarnas
sida, hade man .hoppats på en: något annan formulering. Vi ställer oss, som jag redan vid remissdebatten framhöll, på den ståndpunkten, att
nämnda paragraf borde bli formulerad enligt reservation I. Då emellertid det visade sig, att vi
icke ikunde få denna Jlaragraf sådan vi skulle
önskat den, förekom här ver.kligen en liten ,kompromiss", men den kompromissen .skedde inga.lunda :med ,.svenskarne", ty avfattningen av § 50
är nu, från svensk demokratis!k synpunkt ·sett,
särnre än den avfattning som v i skulle v-elat ge
den.
Detta har jag velat framh'ålla för att upplysa
herrarna från cent.ern, att om det alls varit fråga
om någenslags ,kom promis.s", så 'har den .skett
inga'lunda med .dem de ha velat insinuera.
Ed. K 1l! ik k ori. en: Ed. Hannulan puheenvuor·on jälkeen on minun vain aivan lyhimmittäin huomautettava, että ellei hän ki:rikkopolitiikalleen löydä painavampaa puolustusta, kuin puhemiehen pari vasaran napa.usta, e.i hän mitenkään voi torjua häneen suunnattua arvostelua.
Paremmin ei hän ole yrittänytkään puolustautua
niin pätevää arvostelijaa vastaan, kuin professori
Pietilä varmastikin on. Oman lausuntoni johdosta minun 10n vain lisättävä, että puhemiehen
keskeyttämänä se jä.i lkokolail1la hajanaiseksi eikä
sen tarkoitus tullut täysin ilmi, mutta sitähän
minä '-en nyt enää voi s-en paremmin korjata.
Huomautan vain siitä, etten suinkaan ·ole millään tavoin louikkautunut puhemiehen .keslkeytyksestä. On oikein, että hän kohtelee oman ryhmänsä mies1iä ainakin yhtä ankarasti, kuin ketä
muuta tahansa.
Ed. P r o• c o p e: J ag ser mig tvungen att med
några vrd heröra minister Alkios andragande, för
såvitt det ·berör os.s svenskar. Minister Alkio ·
påstår, att därför att vi .svenslkar måhända skulle
lmmma att rösta mot denna regeringsform, skulle
man därav kunna sluta, att vi sträva tili att rus-tadkomma -en revolution, något slags förhållanden
som på våld.sam väg skulle giva oss avgörande inflytande på landets öden. J ag vill icJke polemis-era mort detta påståend~, då det faller på sin
egen omöjlighet. Icke är det vi som .sträva att
med våldsa,mma medel komma 'till inflytande i
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detta land. Att vi hålla på 1konungadöme det sker
tili stor del av självförnekelse. Ty vi visste mycket väl, att om konungadöme hade upprMltats
hade det blivit ett bålverk för den finska natid"nalismen, men vi gjorde det ändå, därför att vår
främsta strävan är' att skapa e.tt stort och ett
starkt rike; det är samma strävan som minister
Alkio har. - I den pUilllkten tror jag att åtminstone j.ag i mina åsikter överensstämmer med
minister Al,ki·o .tillfullo. - Icke är det något
kla,ssvälde vi vilja åstadkomma genom aiit skapa
en stark första statsmakt, utan det är verklig
rättvisa och vel'lklig ordning i samhället. För övrigi er.kände minister Alkio själv i sitt andragande, att vi behöva en fördelning av s'tatsmakten, men han ansåg att vi hade fått nog därigenom
att presidenrten väljes av Finlands folk, antingen
genom elekiorer eller genom lantdagen. Men det
är icke nog med att vi välja l)residenten. Finlands folk måste också giva honom någon malkt
för att han icke 1skall bliva enda.s.t en tom deko. ration.
Slutlig.en sådes i det ministeriella andragandet,
att de, som rösta mot detta förslag til~ regeringsform begå något .slags brott mot landet. Det må
förlåtas mig, om det förefaller mig, .som skulle
detta yttrande i väl hög grad ve&a just det majorirtetsförtryck, det undertryckand·e av andras
åsikter, som vi äro rädda för, vi den förkättrade
högern.
Ed. Ampuja: Tässä eduskunnassa oli kerran valtiomuotoa käsitelti1essä juhlallinen istunto.
Huudettiin •eläköön-huutoa tehdyn TJäätöksen
jälkeen ja vallitsi .suuremmoinen innostus. Minusta· tumtui sitä istuntoa seuratessani, ·kuin sellaisia hetkiä taTJahtuisi vain harvoin minkään
eduskunnan ~historiassa. S.e oli sen kuuluisan valtalain hyväksyminen. Eri rY'hmien edustajat,
kuten Alkio,. Malmivf!,ara, Lucina Hagman, olivat y.:l~simielisiä silloin äärimmäisen vasemmiston !kanssa, esiintyivät kansanvallan puolesta
. ihailtavalla rohkeudella. Silloinen pääministeri
Tokoi lausui yksityisessä rtupa,kkaTJuheessa.an sen
istunnon jälkeen, 'että hän tuntee iloa 'ollaksensa
. pohjalainen, jossa on s-ellaisia edustajia, kuin Alkio, Hagman ja Malmivaara. Minä olen vakuutettu siitä, että tätä lalkia käsitellessä ei synny
tällaista juhlallista ·hetkeä päätöstä tehdessä. Ja
että ei niin käy, siihen on olemassa vakavat
syynsä. Niistä mainitsi viime kerralla ed. Voionmaa. Hän lausui sen 'kaikille ymmärrettävän ajatuksen, että sell~nen tilanne, kuin meillä nyt on,
ei ole omansa lohduttamaan kansanvallan TJUOlesta .taistelevia. Käytiinihän vaalit tavattoman

vaikeissa oloissa. Eihän nyt m.enty vaaleihin edes
sillä mielellä, kuin ed. Setälä kerran aikaisemmin
lausui, että mentiin niin harrtaall~ mielellä kuin
jumalanpalvelubeen. Niihinhän men'tiin nyt ainakin työväen taholta niinkuin noitavainojen aikana peläten suojeluskuntien kiväärejä. Ja melkein salaa TJiti mennä ainakin valistustyötä suoritta,maan työväenlJuolu:een taholta. Niistä oloista .iohtuneena on tulos, ~ttä .koko työväen voima,
koko kansanvaltaisuuden voima, ei ole edustettuna tässä eduskunnassa valtiomuot·o'a säädettäessä. Lisä!ksi on otettava huomioon, että ty·ökuntoisjnta ainestflJ tässä maassa on useita, kymmeniä
tuhansia joilla ei ollut äänioikeutta. ja jot.ka kumminkin tulevat olemaan .pysyvimpänä turvana
kansanvallalle tässä maassa. Kun näin eri tavoilla
on vähennet.ty kansanvaltaista edustusta niin tärkeänä hetkenä, kun on valtiomuotokysymys sää ..
dettävänä, niin siitä syystä johtuu, että voivat
kaiken sen kuningasilv.eilyn jälkeen, joka on verrattavissa isänmaan p·etturuuteen vähintäin yhtä
raskauttavassa mielessä 'kuin TJUnaJkaartilaiskapina, tääl1ä esiintyä ohjelman sanelijoina samat
kuninkaantekijät. Minusta ovat suuren valiokunnan 1eräät muutokset hallitusmuotokysymykseen
suoranaisia ·huononnuksia. Niistä on ennen kaiikkia sellainen pl'!esideniin valintakysymys. Siinä
on asettauduttu suorastaan näiden kuninkaantekijäin kannalle.. Neljännen vastalauseen mainitsee suuri valiokunta perusteluissaan tal'kotustaan
vastaavaJksi. Nämä ·neljännen vastalauseen alle•kirjoittajat ovat vaikutusvaltaisimpia kuninga:spuuhan ajajia, prof,essorit Erich ja Setälä. He
perustelevat kantaansa sillä että valtakunnan esimies muka. on muutenkin eduskunnasta riinpuvainen, heidän mielestään !kai liiaksikin riippuvainen. Ja jos hän vielä tulisi eduskunnan valittavaksi, tämä riipTJuvaisuus lisääntyisi, hän tulisi
esiintymään yleisessä tietoisuudessa eräänlaj.sena
eduskunnan käskyläisenä, huolimatta siitä että
hänenkin .o]keitten periaatteitten mukaan tulee
voida esiintyä !kansan nimessä ja luottamusmiehenä. Tässä oikeastaan on asian ydinlarisunto .
Kun vasemmiston taholta, kansanvallan edustajain ta.holta lahdletään siitä, ·että presidentin TJitäisi dlla eduskumnan käskyläinen, oikeastaan
riittäisi .pääministeri semmoisenaan presidentiksi,
täysin vastuunalainen eduskunnalle, .ei nimeksikäij.n \korkeinta valtaa, niin lähtevät oikeiston
edustajat aivan väirivastais-elta kannalta. Kun he
sanovat, että oikeitten periaatteitten mukaan presidentin tuJisi voida esiintyä kansan luottamusmiehenä, niin he, jos sanoisivat rehellisesti, sanoisivat: ·9mistavien luokkien periaatteitten mukaan
sen e~nintymisesrtä yläpuolella eduskunnan on
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etua. Tässä on eräitä muitakin sellaisia kohtia,
jotka pa1;uwat minun suuresti epäilemään, V('}iko
kansanvallan puolustajain taholta tulla myötävaikuttamaan tämän lain hyväksymiseen. Yksi
h~in . tärkeä seiklka on' .se, jossa on mainittu,
-omaisuuden pakkoluovuttaminen vain täyttä korvausta vastaan'. Nythän juuri näinä aikoina vallitsevissa Europan maissa käydään perustusla!kiriitoja juuri omaisuu:skysymyksien pohjalla ja Ei
luultavasti tulla hyväksymään sellaisia periaatteita ollenkaan kuin tässä hallitusmuodo•ssa ja jos
niitä missä maassa hyväksytään, sisältyy niihin
uusia val~ankumouksen siemeniä. J o·s tahdotaan
vakavasti ehkäistä bolshevismin leviämistä, niin
sitä voitaisiin paraiten tehdä säätämällä mahdollisimman kansanvaltainen valtiomuoto, raiva.ta
kaikki esteet 'nopean, parlamentaarisen toiminnan
tieltä pois. Tästä käsityksestä meillä ei näytä
Dlevan keskustan tahollaikaan vähääkään vwkiin.tuneita mielipiteitä. Kun täällä esiintyy asiantuntijoina ·seillaisia miehiä, joita on pidetty valtiotieteen edustajina, erityisesti .professori Erich,
niin on sanottava ainwkin minun omasta .puolesta.ni, että heidän arvonsa on viime vuoden politiikan johdosta suuresti laskenut. Minä olen henkilökohtaisesti näitä samoja ~erroja joskus kunnioittanut, kuunoollut heidän esityksiään työväenopistoissa ja muualla tieteen viimeisenä .sanana. Ja erityisesti tuntui suuremmoiselta, kun
äärimmäisen vasemmiston taholta sanottiin näitä
.professo11eja isänmaallisiksi pari vuotta takaperin, ikun he taistelivat valtalain puolesta. Mutta
kun .samaiset professorit ovat kirjoittaneet jotakin
sellaista vuosi sitten, kuin heidän silloinen hallitusmuotonsa, josta voi ottaa seuraaviakin otteita:
,Suomi on täysivaltainen perustuslaillinen kuningaskunta." ,Kunin,kuus on perinnöllinen."
., Toimeenpanovalta on kuninkaalla," ,lainsää.däniövalta on kuninkaana." ,Kuninkaan henkilö
on pidettävä kunniassa ja arvossa." ,Hänen tekonsa eivät ole syytteenalaisia." Kun samat henkilöt, jotka ovat jotain tämmöistä kirja1lisuutta
kokoonpanneet, esiintyvät nyt äärettömän suurella itsetietoisuud•ella siitä, kuink11 ·kansanedustajat ovat 1kaikkea vastuunalaisuutta vailla ja niin
poispäin, niin älkää ihmetelkö, arvoisat herrat,
jos vasemmiston taholla ei o1e luottamusta teidän
esittämiinne 'J)ätevimpiin asiantuntijoihin ja teidän esittämäänne viimeiseen tieteen sanaan. Olettehan ie kai sitäkin uskotelleet, että eduskunnan
ylivalta dlisi ollut muka ~yynä niihin onnettomuuksiin mitä meillä tapahtui. Meidän .on varsin helppo osottaa, että syy näihin onnettomuuksiin oli siinä, että luovuttiin siltä kannalta, että
:ruV'ettiin po]kkeamaau tältä ,kansanvaltaisuuden
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kannalta, ruvettiin riippumatonta hallitsevaa
valtaa luomaan. Luja hallitusvalta, jota uskottiin vain pistimien avulla voitruvan pys•ty.ssäpitää;
se oli teidäu ihanteenne. Te olette unohtaneet,
että kaikissa niissäkin1 maissa, missä tämä valta
näy·tti •horjumattomalta, se ·on horjundt, sielläkin
on menty kansanvaltaan. Ja olkaa varmat, että
tässäkin maassa mennään siihen. Minä eu usko,
että siihen , mennään tämän lain avulla niistä
syistä kuin :minä jo alussa sanoin, mutta minä
toivoisin, että tästä tulisi ·edes semmoinen laki,
joka v10isi helpoittaa täydelliseen kansanvaltaan
kulkua. Tässä twtkoituksessa o'lisi hy.väksyttävä
kumminlkiri ne esitykset, mitä on sosialidemokraattisen r;vhmän taholta perustuslakivaliokunnassa tehty ja lisäksi olisi käsittääikseni yksi tärkeä ehdotus hyväksyttävä, nim. että saataisiin
yleinen äänioikeus kaikille 21 vuotta täyttäneille.
Se antaisi ne edellytykset, että kun lähdetään
uusiin vaaleihin, silloin olisi aika tavaHa helppo
taistella parlamenttaarisen toiminnan puolesta ja
luottamus siihen kasvaisi.

.

.

Ed. E l f v i n g: Minä •en tahdo suinkaan tämän eduskunnan ailkaa pitkälti tnhlata. Mutta
kun minulla on täs·tä kysymyksestä aivan 'boisenlaiset käsitteet rkuin mitä keskustan edustavilla
jäsenillä tääHä on, niin katson tarpeelliseksi lausua tästä kysymyks·estä muutaman sana•n. Minä
ymmärrän tätä asiaa siten, että kaikissa maissa
ja poikkeuksetta aina silloin kun on kysymys
!)iitä minlkälainen hallitusmuoto johonkin maahan
laaditaan, niin se laaditaan :sen perusteella, minkälaiset voimasuhteet ja minkälainen tilanne kullakin kerralla kussakin maassa on vallalla. Tässä
maassa on minua tietäiLkseni .kerran ennen päätetty yksimielisesti, että tämä o&uomen maa on
oleva t!llsavalta. .Sen jälkeen yritettiin. tänne
saada a]karan monarkistinen hallitusvalta. Tämä
tilanne syntyi sen johdosta että u. s. puna,kaartilaisten kapina tuli kukistetuksi ja valta silloin
jroutui yksinomaan pistimien va11aan ja. pistin oli
oi!keiston käsissä. Kun tilanne dli tällainen, niin
olihan asia mitä yksinkertaiStin ja selvin, että nimittäin ka:iJkenlaiset muut temput sivuutettiin ja
pantiin 24 senttimetrin 'J)aktsuiset mörssärit laJatimaan tähän maahan monarkistista hallitusmuotoa. Jos pistinvalta olisi ollut vwhvempi, olisi tähän maahan kerta kaikkiaan säädetty yksinvaltainen 'keisarivalta.
Maalaisliiton taholta Dn annettu ymmärtää,
että he olivat ·suurena tekijänä, ja että he estivät
tuon monar.kistisen hallitusmuodon tähän maaihan
tulemasta ja että tulevassa historiassa kirjoitetaan h·eille tästä kauniita sanoja. Minä en ym-
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märrä tätä asiaa siten. Minä ymmärrän tuon asia suostunut niihin mitä ikohtuu'llisimpiin ja asiallisiten, etm valta ei siirtynyt maalaisliitolle, nan simpiin parannuksiin, mitkä edustajat Setälä.
se ·oli oikeiston käsissä ja maalaisliitto oli niin- Erich ja Malmivaara ovat perustuslakivaliokunoHen pakotettu ·tällaista lkaJltaJa tässä maassa aja- nan mietinnön neljännessä vastalauseessa tehneet.
maan, ja että se uskalsi sitä ajaa, johtui siitä, että Vaan toiveessani petyin, vas•talauseen sisältöä ei
se käsitti, että sosia1id,em01kraattisen puolueen, ole sanottavasti huomiooootettu. Näyttää siltä,
joka oli rikkirevitty, .sen ääntä kaikesta huoli- Bttä tuskin tästä ·hallitusmU:otoasiasta vi·elä voimatta oli kuultava. Ja maalaisliitto tiesi, että ·sil- daan nytkään mitään valmista saada, joka kuiloin oli otettava kaik,esta siitä huolimatta myös tenkin olisi toivottlllvaa, vaan että se vielä voi
köyhälistön ääni kuuluville ja köyhälis·tön ääni vaatia suurempaa kypsymistä ja valmistamista,
oli yksinkertaisesti tasavaltalainen.
jonka vastaisuus voisi ,paremmin suoda kuin mitä
Kun minä ymmärträn tuota asiaa tällä ta voin, nykyisyys näyttää antavan. Tämän hallitusmuoniin minä ymmärrän sitä edelleen siten, että .sel- toesityksen ,puutteista ja heikkouksista ovat niin
laisen ka.pinan, joka täällä ·oli, olisi mnalaislitto . asia:llisesti ja selvästi edustajat Virklkun:en ja
silloin, jos sillä olisi ollut harkittu ja etevä taik- Erich lausuneet, että minä VtOin n·iihin yhtyä.
tiikka, .voinut estfuä., se olisi voinut sen estää, kun Mitä erittäin tulee presidentin veto-oilkeuteen,
se tiesi, minkälainen tilanne oli ja_ millä tavalla siinä en voi ollenkaan mielipiteistäni tinkiä vastuo tilanne oli johtunut; .siitähän viime täysi- talaus,eesta, samoin kuin 'presidentin vaaliin nähistunnossa ed. V uolij.oki kokolailla pätevästi teki den. Prooidentin asemaansa nähden pitäisi o.Ua
selvää, ja minä viittaan vaan s&ihen. J o.s keskUista toisena valtiomahtina riippumaton eduskunnasta,
olisi silloin käSittänyt asemansa, että se oei olisi joten sen V'a1itseminen pitäirsi olla eduskunnan
oikeiston kanssa muodos·tanut todellista seinää, ulkopuolella olevilta henki•löiltä. Sitäpaitsi eausjonka ylitse e~ pääs,syt, niin sillä tavoin olisi sil- tajilla useinkin voi olla niin läheisiä omia pyrkiloin voinut silloinen tilanne ·estää. Nyt on kes- myksiä ja h:ar:rastuksia, että .hoe eivät voisi tätä
kustan taholta annettu ymmärtää -·ministeri tärkeää 'Vaalia yleisen maan ja kansan etuja silAlkio sen huomautti - että j.os ei hallitusmuoto- mällä pitäen to·imittaa. Sillä siinä voi,si joko.
kysymystä voida ratkaista, niin mahdollisesti enemmän tai vähemmän tuJila vaikuttamaan •edu;;;syntyisi uusi kapina. Ja minä uskon hyvin pal- tajain omat persoonalliset harrastukset kuin.maan
jon näihin 'Sanoihin. Mutta minä uskon myos että ja !kansan ·etu, joten. en pidä ollenkaan sopivana,.
maaLaisliitto tällä hetkellä voisi tuon tilanteen että edustajat olisiva.t oikeutetut ottamaan osaa
estää ja se voisi estää s1en siten, että sB yhtyisi presidentinvaaliin vaiitsijamiehinä, jotka voisivat
vasemmistoon tässä hallitusm uotokysymyksessä. vielä muodostaa val1itsijain enemmistön. EdusMaalaitsliitto käsittää ·että vasemmiston taholta tajain valitsijamiehinä ollen tulisi presidentille
on tehty niin pitkälle meneviä myönnytyksiä joko enemmän tai vähemmän eduskunnasta riipkuin tässä kysymybessä meidän taholta suinkin puvaisuudentunne ja .siten häiritsisi ·sitä periv·oidaan tehdä. Ja jos maalaisliitto ke~knstana aatetta, mikä pres.identiUä tulisi olla korkeimman
todoella käsittää asemansa, niin sen täytyy silloin hallitusvallan käyttäjänä ja siten heikontaisi, jos
todellisuudessa meihin yhtyä. Täällä on vedottu ei suor:asta:an niin ainakin välillisesti, presidentin
ja annettu suurella ponnella ymmärtää, että his- a:semaa ja toimintaa. Lopuksi vieläkin toivon,
toriassa loistavasti puhuta-an maalaisliiton eli että eduskunta tähän hallitusmuotoehdotukseen
keskustan 1kannasta näissä kysymyksissä. Minä tekee yksityiskohtaisessa 'käsittely;ssä ne päätoivoisin, kun minä tätä aJSiaa tällä tavoin ym- asialliset parannukset, mitä IV vastalause sisältää
märrän, että maalaisliitto todella käsittäisi ase- ja sillä tekisi mahdolli&eksi minunkin vähäiseltä
mansa siten, •että historian kirj.oittaja tulee heille osaltani olla mukana vaikuttama-ssa nyt tämän
antrumaan s-en arvon mikä heillä tällä kertaa edus- hallitusmuodon hyväksymiseen, kun päinvastaikunna.ssa on. Sillä minä käsitän, että historian sessa tapauksessa olen vwkaumuksesta pakotettu
kirj.ottaja on ottava huomioon minkälainen ti- äänestämään tämän esityksen hyväksymistä ja
lanne on ja minkäla-isessa tilanteessa maalaisliitto kiireellisyyttä va.staan.
on, jDten minä toivon, että maalaisliitto, josta
asian mtkaisu todella riippuu, sen ratkaisisi siEd. S ·et ä 1 ä: Minä en ta;hdo kosketella ed.
ten, ettei historian tuomio olisi sille 'liian ankara. Ampujan lausuntoa, 1n. m. sitä, mitä siinä oli sanuttu monarkkisesta hallitusmu:odosta. KuvaaEd. Snellman: Pyydän cv;aan muutamalla vaa oli, että kun hän luki -erään siltaatin 1epääsanalla ilmsketella käsilläolevaa hallitusmuotoeh- mää:n jääneestä hallitusmuotoehdotukseSJta, hän
dotusta. Olen toivDnut että rsuuri valiolkunta olisi keskeytti sen keskellä lausetta, luki·en ainoas·taw
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Bttä sen mu!kaan ,lainsäädäntövalta on kunin- vaan tulen äänestämään sekä sen kiireellisyyttä
kaa:lla". Jos !hän olisi lukenut lau;seen loppuun, että ·sen hyväksymistä vastaan, .ellei tässä käsitteoli.si käyny,t ilmi, ettei puheenalainen laus·e ollen- lyssä tehdä siihen sellaisia muutoksia, jroita eduskaam sitä sisällä, mitä hän tahtoi siihen sisäl- ·tajat P. Virkkunen ja Erich lausunnoissaan edellyttävät.
lyttää.
Ministeri Al!kion lausunnon johdosta minä sen
Ministeri K a ll i o: Minä en ole oikeutettu
sijaan tahtoisin sanoa muutaman sanan. Ministeri Alirio on sanonut, että tältä taJuolta on vaa- ministeri Alkion puolesta vastaamaan ed. Setälän
dittu, että hallitusmuodon tulisi taata luokka- lausuntoon, mutta koska hän sattumalta ei ollU't
valta. Minä tahtoisin kysyä: mi':k,ä niistä vaati- sitä kuulffinas,sa, niin pyytäisin minä kumminkin
muksista, joita on meidän tahroltamme tä:nä iltana väärinkäsityksen välttämiseksi lausua, että minä
tuotu esiin, sisältää luokkavallan vaatimuksen? ymmärsin ministeri Alkion lausunnon .tarlmittaM·e olemme vaatineet, ettäkansan tulee valita noon, mikäli se veto,si oikeistoon ja sen pyyteisiin
valtakunnanpäämies ei!kä eduskunnan. Onko se luoikkavallasta, enempi sitä, mikä viime kesä.n:ä
Iuokkavaltaa? Me talhtoisimm.e, •että kansan edus- tapaihtui siltä truholta monarkian hyväksi, koska
tajat eivät olisi valtionpäämiehen valitsijamie- hän nimenomaan juuri vetosi siihen, että silloin
hinä, koska siinä tapauksessa narumioidulla ta- oikeiston 56 edustajaa .katsoi olevansa oikeutettu
valla eduskunta lopulta ku:Lterrkin pannaan valit- valitsemaan perinnöllisen kuninkaan. Se oli luoksemaan valtakunnan päämies. Minä kysyn, onko kavalrtaa, ja sitä voi si.ksi aina srunoa, vaikka nyt
tämä luokkavaltaa? On'k·o luokkavaltaa se että samalta taholta ei uskota sitä 200 odusmiehelle.
vaaditaan ·että kansan eduslkunnan ei tule saada .Juuri tältä kannalta minä ymmärsin ministeri
erottaa valtakunnanpäämiestä, varsinkaan jos Alkion lausunnon.
eduskunta ei valtakunnanpäämiestä edes ole valinnut? Ja vihdoin kysyn: onko luokkavaltaa se,
Ed. S et ä l ä: Tässä ei ole ti·ety:sti syytä nyt
että vaaditaan, ·että valtakunnanpäämiehen :tul·~e enää ryhtyä keskustelemaan monarkian ja tasasaada vedota kansaan, jos hän on sitä mieltä, että vallan keskinäisistä ·ed.uisrta tai ·puutteista. Mutta
eduskunnan 'Päätös ei pidä yhtä kansan tahdon se kai myönneittäneen, ettei ole ilman muuta
kanssa? (P u h e m ies kehoittaa puhujaa jatka.- oikeutettua sanoa sitä, ·että monarkia on samaa
maan lavalta.) Minulla ei ol-e monta sanaa enää kuin luokkavalta. Tapaammehan monarkian semsanottavana. Minä tahdon vain lisätä, että 'kaikki moisissa maissa kuin Skandinavian maissa, muun
ne yksityiskoh.tais•etkin ehCLotukset, mitkä on muassa esim. N or.iassa ja Englannissa, joita ei
meidän puoleltamme tuotu esiin, ovat sitä laatua, , kaiketi missään tapauksessa voida esittää tyypilettä niihin ei mitenkään voida sovelluttaa lU'okka- lisiksi luokkavallan esimerkeiksi, vaan ne ovart
vallan lermasanaa. ~os esim. vaaditaan ja toivo- päinvastoin semmoisia vaJtakuntia, joissa •kansataan, että kun tässä ma.a:ssa täytetään valtion vir- laisvapaus ja todellinen, yleinen kansalaisvapaus
koja, siinä otetaan hak:Ujain 1! n s i o t kysymyk- kauam on ollut ko'tiutun.eena.
seen eikä ainoastaan semmoist.ä väärinkäsityksille
altista kelpoisuusehtoa kuin ·ön ,työkyky", niin
Ed. v. W ,en d t: Den regeringsfor:m, som det
täytyy .kysyä, esiintyykö tä:ssä mikään luokka- stora fl.ertal·et av Finlands finska ~olk önskat sig.
vallan vaatimus?
.
skulle jag .endast högst •ogärna vilja rös,ta ·emot,
Suuri valiokunta on tehnyt, minä tunnustan sen till och med om jag själv skuUe stå på en annan
kiitollisuud·ella, eräitä korjauksia perustuslaki- ståndpunkt. Ett berärttigande i att förhålla mig
valiokunnan ·ehdotukseen. Olisin vain suonut, avvisande anser jag föreligga, ifall det i lagförettä nämä korjaukset olisivat olleet perinpohjai- sla,get ingår någonting, som kränker d,et svenslm
sempia. Minä rohkenen toiv,oa, -että eduskunta folkets elementära rätt. Det finnes i lagförslaget
nyt ryhtyessään toiseen krusiJ;telyyn, jolla on ole- s.ärsltilda stadganden, om vi1ka jag känner mig
va raltkaiseva merkitys koik,o tämän lain kohta- tveksam. J ag kommer att i detaljbehandlingen
lolle, on tekevä perinpo.hjaisempaa työtä ja tekevä bliva i tillfälle a1Jt åtel"]mmma tili dessa öCll VTI}
maJhdolliseksi nyt käsiteltävän hallitusmuofu- därför i d·etta sammanhang icke yttr.a något viehdotuksen hyväksymisen.
dare.
1

1

Ed. M a n no ne n: Nyt käsiteltävänä olevaa
hallitusmuotoehdotusta, niinkuin s•e on suuren
valiokunnan mietinnössä ehdotettu hyvä]~syttä
väksi, en sellaisenaan ·katso voivani kannattaa,

Ed. A n d e r s s o n: Jag skall icloo yttra många ord, men vill ändå beröra ett yttrande, s:mn
fälld'es här i afton från centerhåll, nämligen
yttrandet om kompmmiss, som skulle 1mmmit till
85
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stånd mellan vänstern och sv,enskarne i de s. k. mielisiä kuin siitä, että Suomen valta:kunnalle on
språkparagraf.erna.
Lantdagsman Niukkanen saatava uusi, ajanmukainen hallitusmwoto viipygav på samma gång livligt uttryck åt den trånga mättä. 'Sillä kannaUa ovat .käsitykseni mukaan oinationalism, ,gOiffi är fördömlig från vilket 'Parti keistosta vasemmistoon asti kaikki valitsijat. Ja
eller vil~en srpråkgrupp i d·etta land den än lkom- kun tätä taUSitaa vastaan asettaa ne puheet, joita
mer. Av talaren fick man också en f,öreställning täällä ovat m. m. edustajat Snellman ja Manno, om, huru centern skulle lösa språkfrågan, vilket nen pitäneet, niin ne eivät tunnu niin vakuuttavilta kuin miksi ne on aijottu. Päinvastoin
ic~ blir någon lösning alls, i:fall den hade avgörand•et i sin hand. Lyckligtvis finnes i kamma- niist.ä tuntuu nuokuvan sellainen ajatus, että he
ren socialdemokratin ganska starkt företrädd till taMovat oll3J vähässäkin uskollisia -eräille .iohtavärn för d~emokratin och på. samma gång till .iiUeen.
värn mot språkligt förtryok. Vänsterns ståndpunkt i s.pråkfrågan kan sålunda ioke sägas vara
Ed. Tor p p a: Minä en aikonut tässä yleisfrukten av en koon'Promiss, utan det är endrust ett keskustelussa käyttää ensinkään puheenvuoroa,
hävdande av in:ternat~onellt fastslagna principer mutta eräät lausunll'ot ovat minua suorastaan siiooh ett ]wns€\kvent fasthållande av d~en· stånd- hen pakottaneet. ·
punkt, som de finsika socialdemo'kraterna fastslaKun tämä hallitusmuotokysymys tuli perustusgit 'på sina ]mngress.er tidigare. SkuHe vänstern laikivaliokunnan käsittelyn alaiseksi, ilmeni migiva sig till föreswåkare för den nationalism, nussa hyvinkin erilaisia tunteita siitä millä tasom besjälar ce11tern, skulle den helt enkelt svika valla valiokunta t.ässa tehtävässään suoriutuu.
sina principer och på .gamma ~~ång döma si.,g själv Tämä .erilttäinkin siitä syystä, kun olin aikaiseminför vårt lands och andra länders arbetare.
min monilla valtiopäivillä ollwt mukana tässä saEhuru d.e Svenska arbetaJ;na ic~e tagit någon massa valiokunnassa ja olin silloin tullut siihen
del i det svenska f•o1Jktinget, som nyligen }.J.ållits kokemukseen, 'että asi~in käsittely våliokunftassa
här i Helsingfors, önska dock de svenska arbe- oli kovin vaikea erimielisyyksien takia. Tämä mitarna också ,få en tillfrediSställand,e lösning på nun entinen kokemukseni tätä kysymystä valiosprakfrågan ooh däri.,genom få språkstriden ·hragt kunnassa käsiteltäessä on paljon muuttunut. Vaur världen. Men den tanken har varit de svenska liokunan jäsenet yleensä asiaa käsiteltäessä ·esiinarbetarna fjärran, ·att d-e för den gkull skulle gå tyivät arvokkaasti ja asiallisesti, s. o. maltillitill något uiländskt forum, utan vända de si:g helt sesti ja tyynesti. Huolimatta siitä eriävästä käsi~
en~elt till d·e finska kamraterna, liksom jag vågar
tyskannasta, mikä jäsenten kesken ilmeni keskustvo; att de finska kamraterna skulle vända sig till telun kuluessa, tapahtui tämä kuittenkin toisiaan
de svensilm, om de befunne sig i de svenska arbe- kohtaan\ arvonannolla. Näi,n ollen suoriutuikin
tarnas stäHning och d·e svenska återigen i de fin- valiokunta tästä varsin vaike~J,Sta ja laajakantoiska arbetarnas majoriJtetsställning. De svenska sesta kysymyilrsestä verrattain nopeasti ja samalla
arbetarna göra detta, förvissade om att de finska 'Verrattain vähäisillä vastakkaislien mielipiteiden
icke skola låta sprakfanatis'In 'skymma blicbn yhteentörmäyksiHä. Tämä herätti minuss·a toiför d.et, som är rättvist i SVenskfolkets strävan- V'on, jopa suoranais·en mielenrohkaisun, että. nyt
den.. Språkparagraferna. hade kunnat inneMlla 1 todellakin on miDhdollisuus saada meidän maalmera, rmen de äro ruock i stort s•ett .tillfredstäl- lemme, meidän valtrukunnaHemme hallitusmuoto,
lande, och de rungiva den grund, på viiken vi jota se erittäin kipeästi tällä hetkellä kaipaa, halkunna fra:m.deles bygga vidare.
litusmuoto seHainen, joka sov,eltuu kansamme
Det är just vad ja;g å de sv·enska arbetarnas asemaan .i-a sen nykyiseen olotilaan. Ja sikäli kun
vägnar med några ord har velat framhålla.
olen vpinut seurata asiain kulkua siitä saakka
ikuin hallitusmuotoehruotus l}erustuslakiva;liokunEd. J u u t i 1 aine n: Ne syytöks-et, joita .tä- nasta lähti, näyttää siltä, että valiokunnan työ
näkin iltana on niin vasemmiston kuin oikeiston on verrattain hyvin säilyttänyt alkuperänsä, huota!holta tehty nyt ratkaisua kohti kulkevaa halli- limatta sitä vastaan tehdyistä vasta.Jrkaisista
tusmuotoehdotusta vastarun, osottavat aivan sel- hyökkäyksistä, joten voipi sanoa sen löytän-een
västi sen, että hallitusmuotokysymys kulkee nyt kultaisen keskitien. Tämän jälli'een olisi toivonut
oikeilla raiteilla ja ~että keskusta, joka on sen asialle edelleen suotuisara menestystä vieläpä sen
niille raiteille johtanut, on osunut oikeaan. Niin viimeiseen koottelemukseen saakma. Mutta tämän
hajanaisia kuin lietäneekin moninaisissa kysy- istunnon keskustelu, ainakin osaltansa', on minussa
myiksissä, ei käsitykseni muikaan kansamme kes- synnyttänyt vakavia epäilybiä, ·saadaanko tällä
kuudessa olla tällä hetkellä mistärun niin yksi- istuntolmud<ella hallitusmuotoehdotus onnelliseen
1
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utskottet i .och för uppgöran:d·e av förslag till regeringsform med bibehållan:de av grundsatsen,
att Finland utgör ett oav:hängigt konstitutionellt
konungadönie med ärftlig lk!onungavärdighet.
J ag skall be att få härti'll anknyta några reflexioner, så:som motivering.
D_et är en erfarenhet, som j~g tror att en blick
på histo:rien bekräftar, att <en republikansk regeringsform endast då kan äga ett verkligt berättigande, när den så att -sägå historiskt har framvuxit och att den endast där •kan leda tili lyckligt resultat ·och trygga en lycklig utveckling,
varest yttre gynnsamma förhållanden hidraga att
skapa -en situation, som motsvarar de republikanska grund•satserna för styrelsen. Vi ~kunna
inhämta d•et genom att hetJ>akta N ord-Amerikas
Förenta stater. Det är tack vare sitt läge i en
världsdiel, där alla förhålland:en kunnat skapas
av nyo och där samtidigt · det varit möjligt att
ostört av världspolitiken bilda en stor, småningom
i styrka tillväxande makt. Det har där varit möjligt att grunda en republik, som nu ter sig såsom
en av världens mäktigaste stater och framträder
för att göra. sig gällande i världspolitiken. Vi
märka 'lätt, thuru Amerikas ·Förenta stater berett
sig tili denna världspolitiska uppgift. Genom en
inom sig, -en tili Amerika hegränsad politik och
just genom möjligheten att både ekonomiskt och
politiS'kt av.skilja sig, samt utveckla sig inom ett
alldeles begränsat område och där vinna styrka
såsom den ojämförligt starkaste makten i en hel
stor världsdel med alla dess· resurser, oberoende
av andra världsdelar, har det varit möjligt för
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Amerilm att uppsvinga sig tili d:en makt, viiken
det hunnit och tili viiken det framdeles säkert
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. kommer att ·ytterligare hinna.
Estlandter ed. Proco-pen kannattamana ehdo:ttanmt,
Inom Europa hava vi åter .exempel på en
että eduskunta hylkäämällä perustuslakivaliokun- republik av ·helt a.nnan typ, också den synnerligen
nan mietinnön lausuisi, •että eduskunta ei ole nyt kara-kteristi-sk, nämligen det Schweiziska edsförvoinut hyväJksyä esitystä. Tämä ·ehdotus otetaan. bundet. Ä ven här är det säillsynta historiska,
hliomio:on sen jälkeen kuin lakiehdotus on yksi- geografiska samt ·politiska förhållanden, som
tyiskohdittain läpikäyty.
möjliggj.ort en dylik republiikansk statsform, vilk•en här icke behöver stöd av en yttre makt eller
Selontamo myönnetään oikeaksi.
av i ekonomiskt avs·eende gyll!USamma naturför- ·
hålland·en för att kunna fortbestå med bibehål·Puhe m i ·e s: Siirrytään lakiehdotuksen yks·i- lande av de repwblikanska grundsatserna. Det ihar
tyisifuohtais•een käsittelyyn.
varit dess egendomliga geografiska läge i brännpunkten mel'lan södra och norra, östra och väsha
1 §.
Europa och detta om11ådes natur'beska:ffenhet som
Keskustelu:
möjliggjort bevarandet 1av. friheten. Det har icke
lookat tiU erövring, ty Europas jämvikt har där
Ed. E s t l a n d e r: I överensstämmelse med behövt ett fredat område. Det är förnämligast
den åsikt, som jag framlrållit i första reserv.atio- dessa omstäJndigheter, därtill stödande sig på urnen, tillåter jag mig nu att föreslå, att 1antdagen gamla •historiska traditioner, som möjliggjort
ville åte:rremittera betäll!kandet tili g-rull!dlags- för Schweiz att, ehuru icke en stark och mäktig

ratkaisuunsa. Ne lausunnot, jotka täällä umpi, mähkään i1man ,perustelua on esitetty ehdotuksen hylkäämiseksi, osattavat vastuuntuntoon .puutetta, mi'Dkä vuoksi heidän olisi syytä lähemmin
harkita asiaa ennen sen loppuratkaisua. Tup.pautuu todellakin .syntymään epäilys mieleen: onko
todelLakin asian laita sellainen, •että meidän täytvy ·täs:tä eduskunnasta lahteä ilman, että valtakunnanemme ei ole saatu rakennetuksi sen asemaan s-oveltuvaa hallitusmuotoa, jolleka se voisi
tulevaisuuttaan ryhtyä 11akentamaan. Jollemme
saa vankkaa ja lujaa perustusta valtakunnallemme tällä istuntokaudella ra;kennetuksi, niin on hyvin arveluttavaa, mitenkä meidän työmme yleensä tulee onnistumaan toisten kysymysten· suhteen, mitkä on suoritettavanamme.
Minä en ryhdy tämän yleiskeskustelun kuluressa koskettelemaan ehdotuksen yksityislmhti:in. Ole~ valiokunnassa ollut tilaisuudes•sa ilmo>ittamaan •eriävän kantani niihin tärkeimpiin
kysymyksiin nähden, missä en ole voinut v,aHokunnan enemmistön kanssa olla yhtä mieltä ja ne
kohdat ilmenevät valiokunnan mietintöön liitetyissä vastalauseissa. Katson oikeudek·seni ·näissä
~dhdissa esittää ajatukseni asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
.
Olen tämän sanottavani pääasiallisesti esittänyt osoitteeksi, miten kehitys eduskuntatyössä,
varsinkin mitä valiokuntain työhön rtulee, on edistynyt sen alkuajoista. Tähän nojaten jään luottamaan siihen että asian lQpullinen ratkaisu, 'kaikesta huolimatta, tuloo olemaan suotuisa.
'
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stat, 'he~>tå ·och såsom det f'örefaller, även för
framtiden motse en trygg tillVJaro.
Däremot finner man lätt att Fr!illkrike icke
i sin nyare historia har haft '<enJbart goda följder
att draga av s·in övergång till republik. Det är
också känt att kr~fter inom Frankrike ända till
de ~Rllra sista tiderna a.:rhetat -på en föränd:ring,
och det är äntlu icke säkert, att historien med avseende å Frarrkrikes stats·skick .sagt sitt sista ord.
Vad i övrigt repubii.ker av medelstorlek eller
små republiker •beträffar, är världen för dem full
av vanskligheter. Just för dyliilm svaga, obetydliga stater, särskilt om de ännu icke i •kultur eller
politik hunnit in på en stadgad hana, yppa sig
stora svårigheter för deras bestånd. Jag vill icke,
för att icke förolämpa nationalkänslan, jäm:föra
Finland med republiker i flere delar av världen,
som el.ies med avseende å maktförhållanden .och
storlek v·ore med Finland jämförlign. Jag vill
endast framhalla, hurusom säkerligen republiken
är den farligaste statsformen · för en liten och
politiskt svag nation, i synnerhet f'ör en nation,
som icke äger några politiska traditioner och icke
sedan gammalt ingår i någon konstellation av
politislm ma;ktfaktorer. V ad sär.skilt Finland beträ:ffar har det genom världskriget kommit att
utgöra i vis·s mån en 'brännpunkt för p.olitiska
intressen, som korsa varand:ra och där å vardera
sidan stora, m:äkti~a s·taters intressen mötas, vilka
säkerligen icke i längden komma att vara överensstämmande. Redan detta kan giva oss anledning vänta, att de jntressen, 'vilka våra grann·stater och de stora ledande världsmakterna komma ratt hava i vårt land och för vilka de söka att
öva inflytande på dettJamma, icke alltid komma
att sammanf.al·la med våra.
En Tepublikallisk regeringsfol'ms införande nu
komme säkerligen ytterligare att försvåra en anslutning till de s.kandinaviska .staterna, .vilken
dock är det ·enda naturliga för Finland, och .som
skulle hindra .oss från att stå politiskt fullkomligt
isolerade mellan stora och för våra intressen alld·eles främmande ooh för oss i övervä·gande grad
likgiltiga stater. Det är ju svårt för närvarande
att plädera en anslutning i politiskt avseerrde till
Skandinavien på grund rav de allom bekanta förhållanden, i vi1ka vi rå:kat till Sverige genom
Ålands-frågans olyckliga utveckling. Men Sverige är ju dock icke hela Skandinavien och ·<1e förhållanden, .som nu råda, iborde åtminstone i Finlands intresse såvitt möjligt bringas att upphöra. J ag vidh'åller att en- anknytning till de
skandinaviska länderna för oss är ett livsviHkor.
Om icke en dylik anknytning finnes, är det fara
värt, att en dra.gning på vår statskro-pp kommer
1

a.tt utövas från andra håll och att därmted Fin1and råkat in i en politisk bana, som för detsatnma
kan bli ödesdiger vid den ful1komliga avsa;kn:aden
av politi:ska, i 'synnerhet utri!kespolitiska traditioner, som alltjännt för lång tid fraanåt kommer
a;tt vara hos oss :kännbar. Farorna i vårt förhålland·e tiH andra m>aJkter, komma särs:kilt 3!tt fmmträda med en republikansk statsform, där utrikespolitiken är u.tsatt för vida nyckfullare inflytanden än i ett monar.kiskt styrt stats.samhälle.
Om detta gäller vårt förhålla.nde till yttre makter, höra vi icke heller tillsluta ögonen för de svårigheter, som inom land.et skapas genom antagande av en republikansk regeringsform, synnerligaslt av d•en typ, S'OID redan propositionen, men
i ännu högre grad uts1mttsootän!kandet representerar. Vårt land har sedan mer än ett halft århundrade gång ·efter annan genomplöjts 'av rolika
andliga strömningar, som där skapa.t en synnerligen tacknämlig jordmån för 'J)olitisk eller rocial
agitation, och som sä'kerli~en skall yttra sig även
för framtiden i benägenheten att låta l<eda sig än
av en än av en :annan teoretiskt abstrakt, med
verkligheten föga sammanhängande ides:trömning. Unde'l' sådana förhållanden måste man
också befara, att -de slitningar mellan olika samhäUsklasser och oEka samhällsintressen, som alltjämt pestå, också komma att framdeles f.ortfara
och att den enighet, som man också i dag hört
talas om, icke heller skall vinnas i det idealsamhälle, som man toor sig !kunna uppbygga på den
nya republikanska regeringsformerrs grund. Detta
och avsa.knaden av varje statsorgan, vars uppgift
är att förena och hålla ihop det hela, kommer :att
predestinera oss .för samma strid meUan samhällsklasserna och därav följan<1e övervikt än för den
ena än för den andra- rrktningen i vår sociala,
elmnoniiska och P'ol:irtiska utveckling. Då härtill
komma de möjligheter, s·om säl'Sikilt en svag republik med oerfarna ledal'e och ·ett lättlett folk
öppnar för utlämdskt infly:tande vid de många
tiUfällen, då ett sådant inflytande kan gör~ sig
gälla:nde, kan man iclw värja sig för tanik:en, att .
den framtid, som Finland med den, låt va\-a på '
pappmt så ideala författningen, komme att gå
till mötes, icke blir så lyclmsam som !tillskyndarena av denna politiska förändring önska och
hoppas.
Vi som nu här i den yttersta timmen söka att
sätta en hämsko 'På en alltför bråd utveckling,
hava nog of:ta och i riklig :måitto •erfarit, vad det
är att sätta sig :mot den s. k. fiolikviljoan, roch mot
dem som tro sig representera d~en absoluta folkviljan. Vi vilja dock nämna några md till försvar
för detta motstånd ännu i yttevsta ~stund•en. Vi
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vilja då framthålla, rutt om vår önskan verklip;en
vo:re den, som man tiHskriv•er oss, nämligen att
här åstadikomma förvirrade förhållanden och slutligen fra;mkalla en revolution, vi väl icke hade
något mera närliggande och angelägnare än att
just underlätta antagandet av en illa avvägd
~tatsförfattning, en •s1ta;tsförfattning, sådan sMJ.
tydligen fra.mgår av• det sociaMemokratiska partiets reservation, där det så oförbehållsamt av.slöjar sina framtidsönskningar, lii.~n som säkert
också mer eller .mindre omedvoetet hgg-er under dre
yrkand·en, för viiken på centerhåll el.ler åtminstone inom v.ensltra d·elen av centerparti•et pl•ed,erats.
Vil.le vi från högern, vilka ännu göra motsltånd
mot d•es·sa till ytterlighet gående föränd:ringar,
v·erkligen åstadk01mma förvirring ooh slutlip;en
l:eda samhället därhän, att endast ·en rev.olution•
skul1e vara det återstitende medlet, sannerligen
vi då kunde göra något bälttre än att underhjälpa
.en dylik iUa överväg-d förändring av statsformen.
Då komme nog, all annan hjälp förutan, dessa
förhålla:nd·en med makt, ja oavvisHgen att leda
till revolution, till en upprepning av den revolution, vars metoder och YTkand:en vi redan känna
till. Men detta är icke vart syfte, tvärtom vi
önska i dert; längsta förekomma just en sådan utveckling. Det iifl: därför som vi ännu i •sista timmen :framställt förs•lag, som skuUe leda till, att
dema ärende iclre ännu i denna, bådre inrirkes- och
utr1kespolitisrkt og:ynsarrnma tid, komme till avgörande. I detta syfte är det jag nu anser mig
böra framsrtälla det förslag, S{)i]ll. ingår i förstia
reservationen, nämligen yrkandet på, att den regeringsform som uppgöres - om nu en ny regeringsf.orm överhuvud ·skall upTJgöras, vilket jag
för min del ielke ans·er vara önsklig-t- att, säger
jag, denna reg-eringsform gör:es upp på den ga,mla
historiska gmnd, som allt fortfarande hos oss
består ooh vars bibehållande allt.iämt historiskt
s·ett är det riktigaste. att den styrelseform som
väl.ies alltså är den monarkistiska.
Ed. R i ta vuori: Pyydän muistuttaa mieleen, että ed. Estl'ander, joka nyt niin voimakka•rusti on asettunut vastustamaan rta,savailtaista
hailitusmuotoa tässä maassa, on aikoinaan ollut
en1si:mäisten joukossa vaatimassa, että eduskunta
hyväksyisi sen -periaatteen, että Suomi on oleva
tasav·alta. u päivänä joulukuuta 1917 jätti nim.
ed. Estlander eduskunnalle yhdessä neljän muun
..edustajan 'kansså allekirjoittamansa kirj-elmän,
jossa lausutaan seuraavasti: ,Pyy·d.ämme tilaisuuden saada tämänpäiväisessä täysi-istunnossa
esittää ·eduskunna;n päätettävälksi: Sen johdosta,
13ttä hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen
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uudeksi hallitusmuodoksi, joka on rakennettu sille
p:Otb:jaUe, että Suomi on riiTJpumaton tasavalta,.
eduskunta korkeimman valtiovallan haltij.ana
-päättää puolestaan hyväk!syä tämän p-eriaatteen ... "
Ed. E s t l a n d e r: Hr ordföranden i grundlagsutskottet trodde sig säkert hava ·kommit fram
med en stor U!pptäckt. J ag måste tyViärr heröva
honom en stor del av njutningen genom att säga,
att skulle jag verkligen vid det .tillfälle, som han
erinrar .om, hava omfa)ttat den republikanska ·regeringsformsiden så skulle jag hava bliv1t klokar:e sedJan dess; och det ha, säkert icke alla här
blivit. M·en faktum är, att vid det tillfälle, som
han ·erinrar om, var d:en ifrågavarande propositionen ·ett led uti det politiska frigörelsearhetet, som
då pågick g-entemot Ryssland. Oclh i de:t ögonblicket fa:nns iclre någon annan rimlig mö.ilighet
att frwmställa ett yrkand·e om en regeringsform
för Finland än att d:etta· s~edde under republikansk form. Det v•et v•ar och ·en av dem, soan då
var med h!är, och det horde var ooh en, som vill
spela .en politisk roll här i landet, oeikså förstå.
M:en, såsa.m dag ·erinrad:e om, det finnes många,
som ingenting hava lärt under de år som gått.
Ed. E k l u n d;. J ag understöder 1dgm Estianders förslag.
Ed. H i i denhei m o: Se hallitusmwotoehdotus, joka on eduskunnan käsiteltävänä, tarJmittaa '
perustaa .ia luoda täihän maahan todellis>en kan.sanvallan,. j-a kun halli1msmuo1Joehdatuksen tulisi
jo nimelläiän osoittaa perustuvan tämän kansan
omintakeiseen käsitykseen kansanvallasta, katson, että -ensi sijassa on tämän hallitusmuodon
nimitys saata.va tark&itustruan vastaavaksii. Edustajat Setälä, EriCJh ja Malmivaara ovat rv•va.stalauseen ensimäisen pykälän perusteluissa osoittaneet, ettei nimitys ,tasaval.ta" kielellisesti eikä
asiallisesti vastaa si:tä, jota todellinen kansanvalta
trurkoittaa. Täistä syystä ehdotan, ·että 1 § tulisi
kuulumaan nel:iännen vastalauseen mukaisesti, eli
,Suomi on täysivaltainen kansanv•altio, jonka
valtiosääntö on vwhvistettu • tässä hallirtu'Stllmodossa .ia perustusla·eissa". Jos eduskunta muuttaa
1 §:n tämän mukaiseksi, osottaa se jo 1 §:n käsittelyssä my.ohempäin py käläin sisällön oikean
suunnan ja tä:hän vedoten voisirrnme me .saavuttaa
yksimielisyyden, joh•on meidän kaikkien tulisi
pyrkiä.
Ed. Alan en: Kannatan ed. Hiidenheimlon
ehdotusta.
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Ed. Schauman: Hr Estlander har framhållit, att den nuvarande politiska situationen såväl i ytt11e som i inre avseende vore särskilt ogynsa.m för stiftandet av en så viktig grundlag soon
reg.eringsformen. För min del är j.ag icke av
saJIDIDa åsi<kt, och jag ber att få uppmärksa:mgöra
däl'På, att hr Estlander sena:ste :sommar var med
om att antaga .tvänne särskilda reg.eringsforliiJSförslag, oaktat utan tvivel tidpunkten i alla avseenden då var mer. ogynnsaJID än nu.
J ag b~r slu:tligen, ehuru hr Estlander ieke alls
har givit anledning därtill, men på grund a:v den
finska tolkningen, att få framhålla, att den svenska lantdagsgrup:pen såsom sådan icke intagit någ.on enhetlig ståndpunkt till denna fråga.
För min del ber jag att få förorda antagande
av stora utskiottets förslag.

Estlander ed. Eklundin kannattamana ehdottanut, että ·eduskunta päättäisi :pala111ttaa mietinnön
perustuslakivaliokuntaan semmoisen hallitusmuotoehdotuksen laatimista va:vten, jossa pysytetään.
periaate, että Suomi on riippum1aton valtiosääntöinen kuningaskunta perinnöllisin kuninkuulksin~
Kutsun tä:tä ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi. Ed1elleen on .ed. Hll:denheimo ed. Alasen
kannattalillana -ehdottanut, että 1 § tulisi !kuulumaan: ,Suomi on täysivaltainen kansanvaltior
jonka valtiosääntö on V'allVi'stettu :tässä ih:allti.tusmuodossa ja muissa p·erustuslaeissa". Kutsun tätä
ehdotusta ed. Hi:i:deurheimon ehdotukseksi.
·
Se1ostus myönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s: Käsitykseni mukaan oh ensin
päätettävä ·ed. Es,tlanderin ehdotuksesta. Sen jälEd. E s t 1 a n d .e r: Med anledning av hr . keen, ellei ·ed. Estlanderin ehruotus tule hY'väJksySchaumans u>ttalande vill jag framlhå1la, att, då tyiksi, äänestetään ed. Hiidenheimon ehdotuksen
lantdagen senast antog en monarkisk statsform, ja suuren valiokunnan ehdotuksien välillä .
. som då b1ev vilande över nya val, var den utrikespolitiska situationen ingalunda så ogynnsam,
Menettelytapa hyväkisytää;n.
soon den nu är. Tvärtom var den, såsom den då
framstod för dem, som sökte följa med förhållanÄänestykset ja päätös:
dena, i alla avseenden lämpad just för antagand·e
av en monarkisk regeringsfonm. En annan sak
1) Ken haluaa jatkaa lal}iehdotuksen asiallista
är, ·att sedan dess en utomordentlig.t geDJomgri. pande omvälvning i hela världssrtuationen egt - käsittelyä suuren valiokunnan mietinnön pohjalla •
rum, men detta kunde icke då av lantdag.ens ma- äänestää ,j,aa"; jos ,·ei" voittaa, on ed. Estlanjoritet förutses. Vad som nu gör den allmänna derin ehdotus hyvä;ksytty.
politiska situa:tionen ogynnsam och enligt min
Äänestyks·ess~ ovat ,jaa"-äänet voiliiolla.
tanke synnerligen olycklig för antagande av en
ny regeringsform hos oss, är det, att nu uti ett
flertal Iänder på grund av dy l~ka radikala ooh
Puhemies: Eduskunta on siis päättäny,t
revolutionära omstö11tningar; som vi också hava jatkaa la:kiehd{)tuksen asialli!sta käsittelyä suuren
lärt känna här i vårt land, yrkanden på förän- valiokunnan mietmnön_ pohjalla.
dringar framträda oöV'erlagt, och de former för
statssltick, som man .nu täruker sig, äro sådana,
2) Äänestys ed. Hiidenheimon elhdotu!ksen ja
att de ingalunda lämna garanti för framtid:a suuren valiokunnan ehdotuksen välillä .
orubbat bestånd och för att på desanruna verkligen ett ,stats framtid och lycka skola kunna bygK-en .tässä kohden hyv~ksyy suuren valiokungas. Det skulle •krävas vida större erfarenhet om nan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa.
den riktning, som den al1mämna utvecklingen i on ed. Hiid.enheimon ehdotus hyväksy.tty.
politiski ooh statsriLttsligt avseende lwmm1er att
taga, än den vi nu hava, för att vi skulle kunna
Äänestyksessä ovat ,ja.a" .,äänet vmtoUa.
med någon säkierhet skrida till ifrågavarande åtgärd.
Puh em i e1s: Eduskunta on siis päättänyt
Med anledning av vad hr Schauman i övrigt hytväksyä 1 § :n semmoisen:a kuin se on suuren
yttrade ber jag att få lmnstatera, att han full- valiokunnan mietinnössä.
kDIIDligt rätt uppfattat mitt .andragande. Jag talade icke å den sVIenska lantdagsgruppens vägnar.
:Kjeskustelu 1 § :stä julistetaan päättyneeksi.
P u h-e m i e s: Kun aika on näin pitkä:lle kup u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. lunut, keskeytetään esilläiolevan asian käsitrtJely ja

.

1

Pöydällepanot.

671

täysi-istunto päättyy. Sitä jnnen v•oita.nee kuitenkin suorittaa .pöydällepanot.

19) Maatalouskoneiden ja -työaseiden tarkastuslaitoksen perustamista

Pöydällepanot:

tarrlmittavan anomusehdotuksen johdosta laadittu
maa talousvaliokunnan mietintö n :o 4 -esitellään
ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi-is.tuntoon.

•

15) Ehdotuksen laiksi erinäisten sodanaikaisten

olojen ·järjestämisestä
sisältävä hallitukJSen 1esitys n:o 24 esitellään ja
pannaan pöydälle seuraavaan täysi-istun,toon.
16) Pankkivaltuusmiesten, pankintilintarkasta-

29) Ehdotuksen Jaiksi 8-tunnin työajasta 14 päi·vänä elokuuta 1918 annetun lain muuttamisesta

sisältävän eduskuntaesityksen johd!osta ~aadittu
työväenasiainvaliokunnan mietintö n :o 9 esitellään ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon.

jain ja niiden varamiesten vaalia
koskeva pankkivaliokunnan mietintö n :o 3 esitellään ja pannaan pöydäJle seuraavaan täysiistuntoon.
17) Suomen Pankin tilaa ja hallintoa vuonna 1918
koskevan tarkastuksen johdosta

laadittu panklkivruliokunnan mietintö n:o 4 esitellään ja pannaan pöydälle seuraavaan täysiistuntoon.
18) Määrärahan myöntämistä soiden ja rämeiden
viljelyskelpoiseen kuntoon saattamista varten

tarkoittavan anomusehdotuksen johdros~a larudittu
maatalou'sva:liokunnan mietiniiö n :o 3 esitellään
ja pannaan pöydälle seuraava31n täysi-istuntoon.

21) Pankkivaltuusmiehen vaalia pankkivaltuusmies E. G. Palmenin sijaan

kosk-eva pankkivaliokunnan mietintö n:o 3 a esitellään ja pannaan pöydälle seuraavaan 'täysi-istuntoon.

Seuraava täysi-istunto on huomenna kello 11
a.p.
Täysi-istunto päättyy kello 11,40 i.p.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Eino J. Ahla.

28. Tiistaina 3 p. kesäkuuta
kello 11 a. p.

Päiväjärjestys.

Siv.
Ainoa käsitt·ely:
Si·v.

Toinenkäsi t te l y: ·
1) JDhdotus Suomen Hallitusmuodoksi
A s i a k i r .i a t: Suuren valiokunnan
mietintö n:o 12; perustuslakivaliokunnan
mietintö n :o 2; hallituksen esitys n :o 17.
2) Ehdotus laiksi avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asev·elvollistfm omaisille ........... .
Asia k i r .i a t:
Suur·en valiokunnan
mietintö n :o 13; sotilasasiainvaliokunnan
mietintö n:o 1; hallituksen esitys n:o 2.
3) Ehdotus laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta ....................... .
Asiakirjat: Suuren valiokunnan
mietinnöt n:ot 11 ja 11 a; talousvaliokunnan mietintö n :o 2; halliJtuksen esitys n :o 9.
1

Ensimäinen käsittely:
4) Ehdotus laiksi kunnallislakien ja kunnallisen vaalilain eräiden pykälien muuttamisesta ............................. .
A s i a k i r j a t: Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 2; ed. Viljasen y. m.
edusk. esit. n :o 25.
5) Ehdotus laiksi väliaikaisten säännösten antamisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassapitämiseksi erinäisissä
osissa valtakuntaa ................... .
A.s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan mietintö n :o 7; hallituksen esitys n :o 20.
6) Ehdotus laiksi kahdeksan tunnin työajasta 14 päivänä elokuuta 1918 annetun
lain muuttamisesta toisin kuuluvaksi ..... .
Asia k i r .i a t: Työväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 9; ed. Paasivuoren edusk.
esit. n :o 41.
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7) Yleisen armahduksen julkaisemista
tarkoittava anomusehdotus ............. .
A s i a k i r j a t: Laki valiokunnan mietintö n:o 4; ed. Huplin y. m. an:om. ehd.
n:o 50.
8) Varojen varaamista töiden järjestämiseksi työttömille tarkoittava anomusehdotus ................................. .
A s i a k i r j a t: Työväenasiainvaliokunnan mietintö n :o 4 ed. Paasivuoren anom.
ehd. n:o 140.
•
9) Määrärahan myöntämistä kansakoululasten ravinto- .ia va.atetusavuksi tarkoittava anomusehd•otus ................... .
A s i a k i r j a t:
.Sivistysvaliokunnan
mietintö n:o 1; ed. Sillanpään y. m. an:om.
ehd. n:o 98.
10) Voimistelun ja urheilun edistämistä
tarkoittavat anomusehdot~set ......... .
A s i a k i r .i a t:
!Sivistysvaliokunnan
mietintö n:o 2; ed. Eklundin ja Ritavuoren
anom. ehd. n:o 100; ed. Itkosen y. m.
anom. ehd. n:o 101.
11) Kansantajuisten rtieteellisten luentojen avustamista tarkoittava anomusehdotus ............................... '
A s i a k i r .i a t:
Sivistysvaliokunnan
mietintö n :o 3; ed. Hildenin ja Anderssonin
anom. ehd. n:o 90.
12) Metsä- ja uittotyöläisten olojen parantamista tarkoittavat anomusehdotukset ..
A s i a k i r .i a t: T'yöväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 8; ed. Takkulan v. m.
anom. ehd. n:o 138; ed. Törmän ja Paasivuoren anom. ehd. n :o 139.
13) Määrärahan myöntämistä mielisairashoidon edistämiseksi koskeva anomus€hdotus ............................. .
A s i a k i r j a t: Talousvaliokunnan mie86
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Siv.
tintö n:o 4; ed. 1Sarlinin y. m. anom. ehd.
n:o 56.
14) Anomusehdotus, joka koskee mieli•sairashoidon .iärj.estämise·k,si säädettä väåi
•lakia ............................... .
Asiakirjat: Talousvaliokunnan mietintö n:o 5; ed. Sarlinin y. m. anom. ebd.
n:o 57.
15) Anomusehdatus, joka koskee valtioavun myöntämistä Satakunnan Keuhkotautiparantola-Osakeyhtiölle keuhkotautiparantolan rakentamista varten i8atakuntaan .................. · ·. · · · · · · · · · · ·
A s i a k i r j a t: Talousvaliokunnan mietintö n :o 6; ed. Ryömän anom. f>hd. n :o 58.
16) Anomusehdotus, joka koskee määrärahan myöntämistä uutisviljelysraivausten
kustannuksia varten ................. .
A s i a k i r j a t: Maatalousvaliokunnan
mietintö n :o 2; ed. J yskeen anom. ehd.
n:o 102.
17) Esikaupunkiolojen takia taloudellisia
rasituksia kärsivien kuntain avustamista
koskeva anomuE.ehd·otus ............... .
Asiakirjat: La1ti- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 3; ed. Kaskisen y. m.
anom. ehd. n :o 79.
18) Kysymys, koskeva pankkivaltuusmieste~, Pankin .tilintarkastajain ja niiden
varamiesten vaaha ................... .
A s i a k i r j a t: Pankkivaliokunnan mietintö n:o 3.
19) Kysymys, koskeva pankkivaltuusmiehen vaalia pankkivaltuusmies E. G. Pal·menin :sijaan ......................... . 734
A s i a k i r j a t: Pankkivaliokunnan mietintö n :o 3 a.
20) Kertomus Suomen pankin tilasta ja
hallinnosta vuodelta 19118 ............. .
,A s i a k i r j a t: Pankkivaliokunnan mietintö n:'O 4.
21) Maatalouskoneiden ja -työaseiden
ta;rkastuslaitoksen · perustamista koskeva
·anomusehdotus ....................... .
Asiakirjat: Maatalousvaliokunnan
mietintö n:o 4; ed. Selanderin y. m. anom.
ehd. n:o 105.
22) :Anomus·ehdotus joka koskee määrärahan myöntämistä soiden ja rämeiden vilj.e1yskelpoiseen kuntoon saattamista varten ..
A .s i a k i r j a t:
Maatalousvaliokunnan
mietintö n :o 3•; ed. Sa.arelaisen y. m. anom.
ehd·. n :o 1'21.

Siv.

1

Esitellään:
23) Ehdotuks·en laiksi erinäisten sodanaikaisten olojen järjestämisestä sisältävä
·hallituksen esitys n:o 24 . . . . . . . . . . . . . . . .

734

Pöydällepanoa va!ten
esitellään:
24) Ehdotuksen laiksi poikkeu'ksesta voimassaolevista säännöksistä sitä tuloa laskettaessa, joka on vuodelta 1919 riloimitettavan kunnallisen tuloveroituksen alainen

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi -ed.
CoUiander, tK. E. ~inna, S:ihvo, iWankkoja. ja
Wennola.

Ilmoitusasiat:
Uusi edustaja.

Puhemies: Eduskunnalle ilmoitetaan, että
edustaja P ·e k k a 'T o n t e r i ·on puhemiehelle
esittänyt asianmukaisesti ta!'kastetun ja hyv:äksytyn valtakirjan ja on siis oikeutettu ottamaan
osaa eduskunlllan töihin.
Valtiollista armahdusta koskeva välikysymys.

Puh e m i •e s: Ulkopuolella päiväjärjestytksen
ilmoitetaan, että edustajain Huplin ja Helon välikysymykseen, joka viime täysi-istunnos•sa pantiin
pöydäUe, 'On yhtynyt 78 ·edustajaa, ja tulen saattamaan sen asianomaisen hallituksen jäsenen tietoon.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
P u h e m i e s: Jatketaan päi väjä:rjestyksessä
olevan ensimä.isen a.sian toista käsittelyä.
1) Ehdotus Suomen Ha:lllitusmuodoksi.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 12
ja otetaan jatkuvaan t o i s oe en k ä s i t t e l y y n
siinä sekä perustusla,kivaliokunlllan mietinnössä
n :o 2 valmisteleva.sti käsitelty 'hallituksen esitys
n:o 17 joka ·sisältää yHämainitun bkiehdotuksen.

2 §,
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Ed. Kotosen ehdotus hyväksytään.

Keskustelu:

Ed. R i ta v u: ori: Koska tämän 2 §:n säännökset j,otka ovat yleistä laatua monessa kohdin
ovat riippuvat siitä, millaisen sisällön säännökset
muissa pykälissä saavat, olisi käsittääkseni käytännöllistä menetellä siten, että tämä 2 § käsiteltäisiin vasta sen jälkeen kun lakiehd·otus
muissa kohdin toisessa lukemis•essa on käsitelty.
Ehdotan sentähden että 2 § :n käsittely pantaisiin
pöydälle kunnes la:kiehdotuksen muut pykälät on
käsitelty.
Ed R yö mä: Kannatan ed. Ritavuoren tekemää ehdotusta.
,p u h e m i e s: Kun on tehty ehdotus että 2 §
käsiteltäisiin vasta sen jälkeen kun lakiehdotus
muuten on käsitelty ja tätä ehdotusta on kannatettu, s-ekä tä'mä ehdotus, jos se 'hyväksyttäisiin,
keskeyttäisi 2 § :n asiallisen käsittelyn, kehoitan
seuraavia puhujia ·kohdistamaan lausuntonsa yksistään tehtyyn ehdotukseen.

Ed. E s t 1 a n d e r: .Ja.g avstår.
Ed. R. E r i c h: Minä luovun.
Ed. .J o u k a h a i n e n: Luovun.
·Ed. S e t ä 1 ä: Minä teen samoin.
Ed. Ptrocope: Av·står.
Puhemies: Kun tätä ehdotusta -ei ole v:astustettu sa.anen tkäsittää, että eduskunta hyväksyy sen.
Ehdotus hyväksytään.

5 § hyväksytään keskustelutta.
6 §.

Keskustelu :
Ed. R yö mä: Hallitusmuotoehdotuksessa on:
erinäisiä sellaisia yleisiä määräyksiä, joilla ei ole
varsinaista käytännöllistä mef!kitystä. Tämän
pykälän tois·een momenWin sisältyy sitävastoin
sellainen määräys, jolla voi olla hyvinkin laajalle
kantava vaikutus vastaisessa yleistä sosialisoimista ynnä muita sellai.sia toimenpiteitä koskevassa lainsäädä{lnössä. Tämä ei •suinkaan koske
yksinomaan niitä ehdotuksia, joita lähtee sosiali-·
demokraattiselta taholta, vaan yhtä paljon tai
ainakin ,jossain määrin myös muista ryhmistä
lähteviä ehdotuksia. ·Tästä otan esimerkiksi yhden ehdotuksen, joka tässä eduskunna.ssa on tehty
keskustan taholta, nimittäin edustaja Rydin ja
Kaskis·en ehdotus vesivoiman hankHmista koskevaksi laiksi. Tähän ehdotukseen muun muassa
sisältyy sellaisia määräyksiä, joita ei voida toteuttaa~ jos tämä pykälä ·ha1litusmuotoon hyväksytään tässä muodossa. 'Tässä lakiehdotuksessa:·
nimittäin käsitellään eräänlaisen vesivoiman·
myynti- ja osto-roikeutta ja ron siinä ajateltu toi.meen'f)antavaksi sellaisia rajQituksia kuin että
m. m. ,varataan kruunulle lunastusoilmus sellaisen hinnan mukaan, mikä siitä toteen saatettavasti on mwksettu vähennettynä sellaisella kuoletuksella, joka on suhteellinen kuluneeseen lupaaikaan", ja sitten lisaksi vielä ehdotetaan, että.
lakiehdotuksessa esitetty vesivoima lankeaisi täydellä omistusoikeudella kruunulle i 1m a n l un a s t u s ta, jos ei omistaja olisi 215 vuoden kuluessa lain voimaan s'aa.tamisen jälkeen ottanut sitä
hyödylliseen käyttöön". Näitä tällaisia ehdotuksia voidaan esittää useammanlaisia ja ne käyvät
mahdottomiksi, jos 6 §:n 2 momentti hyväksytään tässä muodossa. Minä sentähden ehd0ttaisin
tähän pykälään sellaisen muutoksen, että siitä
poistettaisiin sanat ,täyttä 1korvausta vastaan",
joten py:kälä tulisi kuulumaan: ,Omaisuuden
pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeS'een säädetään
lailla."
1

3 ja 4 § hyvaksytään keskustelutta.
I luvun nimike.
Keskustelu:

Ed. K o t o n e n: Eiköhän olisi asianmukaista
jättää nimike hyväksymättä, kun 2 §, joka on
tärkein koko tässä luvussa, on jäänyt avoimeksi?
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s: Halutaanko hyväksyä ed. Kotosen ehd{)tus?

Ed. E s t l a n d e r: I synnerligen långt drivn11.
demokra.tiska samhällen pläg.ar inom kort den
medborgerliga friheten bliva lidande. Den enskilde medborgaren beredes icke tillräckligt utrymme för .sin handlingsfrihet och icke tillräckligt sky~d för sina rättig1heter gentemot statsmakten. ·Denna paragraf, som 'hä;r nu är föremål
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för behandling, giver vid handen, att en dylik esilläolevan hallitusmuotoehdotuksen mukaan on
utveckling vore att förvänta även inom vårt sam- saavutetut oikeudet katsottava täy.s.in turvatuiksi.
hälle liksom redan lagstiftningen under de senaste Saavutettuihin oikeuksiin luettanee etusijassa
åren tydligen peka.t i samma riktning. U r para- omaisuusoikeudet, henkilön omistusoi·keus kiingrafen har uteslutits det i propositionen ingående teään ja irtaimeen omaisuuteen .sekä hänen saamomentet, som innebär, att genom ny lag intrång mis.oikeutensa, niin myös kaikki muu, mi·kä hänen
icke må göras i finska medborgares förvärvade omaisuuteensa kuuluu, kuten patentilla turvattu
rättigheter annat än i den ordning so~ angående oikeus keksintöön, lailla turva.ttu kirjallinen
ändring av grundlag är .s.tadgad. Genom uteslu- omis,tusoikeus j. n. e. 8aavutettuihin oik~uksiin
tandet a v detta stadgande skulle det således bli va luetaan vielä virkamiehen oikeus virkaan ja virmöjligt för en enkel majoritet inom en lantdag kaan kuuluvaan palkkaan. Mitä tämän yli olisi
~tt beröva icke blott medhorgare i allmänhet,
saavutettuihin oikeuksiin luettava., lienee pidetutan även enskilda medhorgare eller vissa klasser tävä riitaisena. Suomen kansalaisten turvaamieller g-rupper av medborgare deras förvärvade sesta omaisuuden puolesta-, joka käsite itsestään
och välfångna rättigheter och sålunda försätta' sisältää pää:asiallisimmat saavutetut oikeudet, sidem i sämre ställning gentemot det övriga sam- sältää esilläoleva 6 § nimenomaisen· säännöksen.
häll-et, Hn ställning, som icke skulle vara över-ens- Virkamiesten oikeudesta virkaansa säädetään las.tämmande med den allmänna, men högst ·obe- kiehdotuksen 90 pykälässä. Kun sen ·ohessa 5 §
stämda princip, som i regeringsformens 5 § har sisältää määräyksen ·siitä, että Suomen kansalaiblivit införd. J ag hemstäl.ler, att lantdagen måtte set ovat yhd·envertaiset lain edessä, joten ketä.än
antaga 1 mom. i, propositionen oförändrat oeh där- .amaisuutensfllkaan puolesta ei saa asettaa erikoivid också sålunda. återsiälla detta uttryck ,väl- sesti huonompaan asemaan, täytynee katsoa, että
färd", som även blivit uteslutet. Detta har skett saavutetut oikeudet ovat la.kiehdotuksen mukaan
särskilt därför att uttrycket ,välfärd" enligt den varsin hyvin turvatut, vaikkei niitä sillä nimellä
stadgade rättshistoriska tolkning, som därmed är nimenomaan hallitusmuotoehdotuksessa mainitaförenad, innebär ett ·skydd bland •annat för tjän- kaan.
Mitä tulee edustaja Ryömän lausuntoon, huostemän i deras innehavda tjänst, och såsom denna
paragraf och åtskilliga andra s•tadga.nden i rege- mautan vain, että senkin säännöksen mukaan, joringsformen visa är syftet, att tjänstemännen. ka tähän pykälään sisältyy, sellainen laki, jonka.
edustaja Ryömä mainitsi, voidaan säätää siinä
;Slmla berövas detta d·eras rättsskydd.
Vidare föreslår .iag att i senare momentet göres järjestyksessä, kuin perustuslain säätämisestä on
en ins1kränkning så att expropriation för allmän säädetty. Sen säätäminen siis ei käy mahdottobehandling ioke skall kunna ske g.enom lag, an- maksi tämän pykä;län hyväksymis·en kautta.
Kannatan pY,kälän hyväksymistä S'ellaisena
nat än då fråga är om expropriation av fastighet,
kuin
se on suuren valiokunnan mietinnössä.
med andra ord att samma förhållande, som för
närvarande är gällande i vår rättsordning, skulle
Ed. M i e m o i s : J ag ber att få under.stöda
bibehållas. Att tillåta expropriation även av lösegendom utan att detta skedde under de former, herr Estlanders förslag.
som böra iakttagas då grundlag ändras, skulle jag
anse likaledes vara ett alltför stort intrång i den
Ed. Itkonen: Minä pyydän yhtyä ed. Ryöpersonliga friheten för att kunna medgivas.
män tekemään ehdotukseen tämän pykälän toisen
momentin muuttamisesta. Tämä paklwluovutus
Ed. R i ta vuori: Saavutettuihin oikeuksiin täyttä korvausta vastaan, se on aina edistänyt ja
nähden ei 1772 vuoden hallitusmuodossakaan ole tulee edelleen edistämään keinottelua. Heti paisäädöstä, joka vastaisi sitä esityksessä olevaa kalla kun saadaan tietää, että valtio a~koo esimer-,
säännöstä, jonka palauttamista ed. Estlander eh- kiksi rakentaa rautatien tai ryhtyy j.ohonkin muidottaa. Siinä olevia säännöksiä ,onnesta", lailli- hin toimenpiteisiin, j.otka vaativat omaisuuden
·sista oikeuksista ja hankituista privilegioista on pakkolunastusta, silloin heti alkaa tästä pakkoluvain tulkittu turvaavan saavutettuja oikeuksia. nas.tettavasta omaisuudesta suuremmoinen kilMutta ilman näitä säännöksi:äkin .olisi saavutetut pailu ja :keinottelu. ,sen hintaa kohotetaan kooikeudet meillä kats·ottava turvatuiksi jo sillä pe- hottamistaan ja, valtio saa sitten, kun joutuu viirusteella, että yleensä kaikkialla saavutettuja oi- mein nakkolunastuksen toimittamaan, toimittaa
keuksia valtion ta.holta turvataan ja hellävar·oen sen m~nta kertaa korkeammilla hinnoilla kuin
käsitellään, vaikkei asianomaisessa maas.sa nimen- mitä se normaalihinnan mukaan .olisi. Tämän saa
,omaista säännöstä siitä olisikaan olemassa. 1\{yös aikaan juuri se, että nimenomaan säädetään pa.k-
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kolunastus ,täyttä korvausta vastaan". Ellei tätä
täyden korvauksen määräystä olisi, niin ei_vät
keinottelijatka,an rientäisi keinottelemaan näillä
pakkoluna·stettavilla omaisuuksilla, sillä he tietävät että valtio voisi ottaa ne haltuunsa alle tämän keinotteluhinnan. Ed. Ryämä jo täällä viittasi siihen vapaan kehityksen estämiseen, mikä
tällä pykälällä on. Toinen samanlainen tapaus,
jossa tämä pykälä tulee vaikeuttamaan valtion
väliintuloa, on tupakkamonopolin V'oimaan saattaminen. Se tulee pian eduskunnassa käsiteltäväksi mutta sitä ehkä tulee vaikeaksi saada voimaan: jos kaikki tupakkatehtaat ja tupakkaliikkeet tulee takavarikoida täyttä korvausta vastaan.
Sitäpaitsi on historialliseltakin kannalta liian laajalle menevä ehdotus, että pakkolunastus täyttä
korvausta vastaan säädettäisiin perustuslain voimalla. Meidän historiamme tuntee nimittäin pakkoluna·stuksia, joista ei ole maksettu juuri mitään
korvausta taikka varsin mitätön 'korvaus. Tällaisia pakkoluovutuksia ovat muun muassa Kustaa
W:aasan aikanaan toimittama pakkoluovutus katolisen kirkon omaisuudesta ja, toinen, porva:rillisen omistusoikeuden kannalta. vieläkin räikeämpi
tapaus, nimittäin Kaarle XI :n toimittama aa teliston tilojen pakkoluovutus. Nämä luovutukset
ovat tapahtuneet melkein kokonaan ilman korvausta, vieläpä Kaarle XI pani aateliset maksamaan siitä, että he luovuttivat valtiolle tilansa.
Meillä ei siis ole minkäänlaista historiallista käytäntöä, jolla me voisimme tätä täyden korvauksen
vaatimusta puolustaa. Sentähden minä ehdotan,
että nämä säännökset tästä poistettaisiin, sillä ne
estävät vapaata kehitystä eikä niillä ole minkäänlaista muuta perustetta, kuin keinottelun ja kapitaaEn suojeleminen.
Ed. a·f Forselles: Jag ber att få understöd:a herr Estianders förslag. Därjämte •ber jag
att få p:åpeka gentemot herr Ritavuori att i gällande grundlag upptages att medborgarne skola
vara tryggade till sin välfärd. Om detta ord med
flit lämnas hort, blir det icke detsamma som om
ord skulle salmas i texten tili någ-on f'rämmande
grundlag.
~

Ed. W u o 1 i j o k i: Minäkin pyydän saa;da
kannattaa ed. Ryömän ehd:otusta. Näillä -:aJtiopäivillä on tehty kaksi anomusehdotusta, mawlaisliittolaisten ja edistysmielisten taholta, jotka moLemmat on lähetetty mall!talous;valiokuntaan, ja
joiden tarkoituksena on ratkaista tilattoman väestön kysymys 1siten, että tukkiyhtiöiden ja muiden
suurmaanomistajain viljelyskelpoisia viljelemättömiä ja rappiolle joutuneita viljeltyjä maita saa-
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taisiin lunastaa valtiolle tilattomalle väestölle
jaettavaksi. Sikäli kuin valiokunta on ehtinyt
käsitellä näitä kysymyksiä, tuntuu valiokunnassa
oltavan melkein yksimielisiä siitä, että tällaiseen
paklwlunastu'l;:s,een olisi käytävä ja verrattain
alhaisella hinnaHa. J as tällainen mää;räys tähän
jää, niin minä en ymmärrä, kuinka maalaisliittoc
1aiset ja edistysm:iJel~set voivat tässä eduskunnassa
ajaa ehdotuksensa läpi.
Ed. K o t o n e n: On kyllä totta, että pakkolunastus muutenkin kuin täyttä korv.aus,ta vastaan voidaan toimeenpanna siinäkin ta,pauksessa,
että pykälän 21 momentti jäisi siihen muotoon,
mikä sillä on suuren valirokunnan ehdotuksessa,
mutta yhtä totta on, että tällainen määräys otettuna hallitusmuotoon, valtiosääntöön, on aina ,tarvitta.essa tukena niille, jotka tahtovat väittää,
että meidän valti.osäämtömme hengen mukaista ei
ole p.akkolunas,tuksen toimeenpaneminen muutoin
kuin täyttä .IDorvausta vastaan, puhumattakaan
~siitä, ·että verrattain .pieni vä:hemmvstö voi tämän
pykälän no;ia1la estää kiire.ellistenkin yhteiskunnall:Usten reformien iJoimeenpanon, koska laki aina
olisi saa,tava aikaan perustusJai:il muuttamista
koskevassa järjes·ty'ksessä. Näistä syistä ja kun
kussakin tapau:ksess.a, vaikka ed. Ryömän ehd:otus hyväksyttäisiinkin, jäisi aina eduskunnan tehtäväksi tavallisessa lainsäädän töjä:rj estyksess.~
määr:ätä, miten suuri korvaus on suoritettava, minä k.a;nnatan edll'staja Ryömäm ehdotusta.
Kun täällä on taaskin vedetty esine nno onnet-,
tomat ,saavutetut oi•ll!eudet", täytyy minun niid:en johdosta sanora, että kokio tämä käsite on epämääräinen ja horjuva, etteivät oikeoooppineetkau:n
ole sen sisällY'ksestä iffiihinkään varmaan ja yksimieliseen tuloikseen tulleet. Mitä ka:ilkk~ 'tähän
käsitteeseen voidaan sisällyttää, siitä on kuvaavana todistuksena kertomus, jon:ka Heinrich Heine eräässä kirjassaan julkaisee. Hän ll!ertoo, että
Pariisin kau-pungin laidoiUa oli joku ikaaiJo,paik'ka.,
jonne kuletettiin kaikki jät.teet, mitä kaupungista
oli tarvis kulettaa syrjään, ja oli hen1kilöitä, jot~
ka tällaisesta kaa:topaika,sta kokosivat its.el1een
kaikellais•t.a tavarahylkyä. Pariisin kaupunginhallitu·s ryhtyi toimenpiteisiin tämän kafl!iJopa:iikan
hä:vittämiseksi, mutta silloin nämä henkilöt, .iortika
sieltä k·oko.sivat toimeerrtulunsa, astuivat esiHe ja
sanoivat, että tämä loukkaisi heidän saavutettuja
oikeukeiaan. Meidän esi-isäimme, väittivät he, ja
me itse olemme eläneet tällä turukio1den tonkimi·sella ja kaupungin hallitus on hyvä eikä loukkaa
meidän ,saavutettuja oikeuksiamme".
Ed. R. Erich: Minä kannatan niitä muutos-
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ehdotu:ksia, jotka ron tehty tälmän pykälän 1 momenttiin. Mitä ensinnäkin tul•ee saavutettui>hin
oikeuksiin, katson tarpeelliseksi, että niitä koskeva säännös otetaan tähän. Sen pois,jättäminen
v•oisi a:Uheuttaa eri:mielisyyksiä ja ,eh:kä vaikeitakin tul'kintakysymyksia. Se on vanha~sbvan
vakiintunut meidän oikeuteemme, tämä käsite
,,saavutettu oilkeus", eikä se sittenkään ole niin
riidanalainen lakitmme kannalta, kuin tässä on
väitetty. Meidän oilmudessamme on vakiintu1nut
s1e määritelmä, että saa.vutetulla oi.keudella <tarkoitetaan sellaista oikeutta, .ioka perustuu johonkin oikeustosiseikkaan, ja vaikka tosin tällöinkin jää jonkunv·err.an sijaa erimielisyy'ksille, niin
ei tästä käytännössä sittenkään aiheudu sanottaVaisti epätietoisuutta. On kyllä aivan totta,.että
tieteisapissa on kannatusta sillä käsityksellä, että
koko tämä käsite ,saavutettu oikeus" olisi tuomittava merkityksensä menettäneeksi, mutta minä luul:en, että meidän, jos pidämme 'käytännöllisiä tarpeita silmällä, kuitenkin tulee säilyttää tämä ikäJsite, joka, niinkuin sanottu, on meidän
oikeudoessamme vakaantunut. - Minä kannatan
myös onni-sanan ottamista ~msimäiseen fnomenttiin, en tosin sen vuoksi, että pitäisin sitä minäkään erityis-en tärkeänä .ia käytännöllisesti suurarvoisena lisäyksenä:, mutta siihen on vanhastaan totuttu ja tällä sanalla on varsinkin ruotsinkielisessä ,välfärd" muodossa kaunis ja historiallilses·ti
arvokas kaiku. Sen poisjä'ttämis·es,tä tosin ei minun mielestäni oikeastaan aiheutuisi mitään käytärrnöllisiä haitto~ia, mutta niinkuin srunottu, se
kuu1uu .tässä yhteydessä kyllä:kin kauniilta ja
hauåa1ta, minkävuoksi senkin pysyttäminen tässä tekstissä mielestäni on pai•kallaan.
Ed. N i u k k a n •e n: Minäkin myönnän etJtä
sa;na ,täyttä" § :n toisessa momentissa voi johtaa
eräiSJsä ta;paurosissa siihen, että tärkeitä uudistuksia voidaan pikkusen jarruttavan ryhmän taholta
estää saamasta eduskunnassa läpi. Mutta toiselta
puolien minä perustuslakivaliokunna:ssa ol•en tullut siihen 'käsitybeen, että varsinkin oikeisto pitää tätä sanaa niin tärkeänä, että sen poistaminen yksistään vei1si tamän hallitusmuodon karille
ja siksi olen yhtynyt sitä kannattamaan. Mi:Q.usta
oli hausk.aa kuulla edustaja Vuolijoen lausuvan
että maatalousvaliokunta tuntuu olevan yksimielinen tukkiyhtiöiden maid en asuttamisesta vaikkapa pakkolunastus·tietä. Jos asia näin on, niin
silloinhan sana1t täysi korvaus ei aseta täHekään
suurelle reformille minkäänlaisia esteitä.
1

Ed. R yö mä: Kuu äsken lausuin, että tämän
6 § :n 2 momentti tekee ,mahdottomaksi" s-ellai-

sen toimenpiteen, josta mainitsin esimer1kin, niin
tiesin kyllä, että näitä toimenpiteitä voidaan
toteuttaa sillä tavalla kuin pemstuslain muutoksesta on säädetty. Mutta tuntuu omituiselta, jos
nyt pannaan hallituiSmuotoon sellainen .kohta,
josta .etukäteen jo tiedetään, että täytyy hyvin
usein toimia lainsäädännössä vastoin kuin tässä
ed·ellytetäan. Maalaisliittolaisten taholta lausuttiin perustuslrukiwdiokunnassa tämän rnohdan tähän jättämisen puol:esta, että pienviljelijätkin
mahdollises'ti pelästyisivä:t, j.os ei hallitusmuotoon nimenomaan otettaisi sanoja: ,täyttä korvausta va·staan". Minä jo sil1oin lausuin, etuei ·
pikkuviljelijäin mR~anomis,tukseen voida srmremmin kajota ilman, ·ettei sillä ole hyvin runsas kansanenemmistö taikana, j,oiJenka ei suinkaan tämä
millään tava:lla koskekaan niitä, vaan juuri tuollaisia suuria tiloja, tukkiyhtiöitä ja .kaikenlaisia
muita sellaisia suuria yhtiöitä, joidenka omaisuuden yhteiskunnan haltuun ottamisesta, kun siihen
toimeen ryhdytään, ollaan eduskunnassa jo•tenkin
yleislesti yhtä mieltä. Minä sentäJhden toivoisin,
että maa:laisliitto·laiset ja keskusta yhtyisivät tällaisen kehitystä häiritsevän lauseparren poistamiseen.
Ed. v. W .en d t: Överhuvudtaget ä!'lo orden
,mot full ersättning" synnerligen o:IDlara. Under
långa tider kommer detta att utgöra ett rent konjunkturvärde. J ag har överhuvudtaget varit mot
en dyliik bestämmelse ooh anser, att den i hög
grad försvårar lösningen av en hel .del vikti.ga
frågor, såsom torparfråga.n m . .fl. J ag anser att,
om d·enna princip nu fastslås, komma vi att st'\.
i strid med riktning·en i bl. a en h€1 del ~tän
kanden från agrarutskottet. J ag vet, att jag ioke
får understöd för förslag.et, men jag skuUe önska,
att orden ,mot fuJ.l ersättning" Slku1le utgå och
momenilet skul1e lyda: ,angående expropriation
av -egendom för al1männa behov stadgas genom
lag".
Puhemies: Jag ber att få meddela ldgm.
v. Wendt, att det förslag han gjort är precis det·
samma, som ldgm. Ryömä redan framställt.
(Pyydän ilmoittaa että ed. v. W-endt'in ehdotus
on aivan sama, minkä ed. Ryömä .io teki.)
Ed. R i t a v u o r i: Luovun.
Ed. Schauman: Jag' anhöll om ordet för
att understöda hr v. Wendils förslag. Min uppfattning om hr Ryömäs förslag var den, att i momentet skrulle ingå orden ,mot ersättning". Vi
hava här myolmt svårt att höra vad som säges
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på .andra 'srdan. Det kan hero på detta att V.
Wendt har frams'tällt sitt förslag och att jag nu
. har understött d·etsa.mma.
Ed. von B o r n: Ja.g är för min del aHdeles
ense med dem, som amse, att det i föreliggande
paragraf bör heta ,full ersättning" och icke blott
,ersättning". Detta innebär att, OtiD. det en gång
i framtiden slkulle visa sig nödigt att stadga om
·expropriation mot annat än fuU ·ersättning, således b1ott emot ersättning, detta vore möjligt endast i sådan ordning, •s•om är sta.dgwd för ändring
av grundlag, genom ett undantags.stadgande, som
komme att innebära avvik:else från fö11eliggande
regeringsform. Då det gäl1er så vilktiga räJttigheter S'Om eganderätten och dess helgd, amser jag
det för min del icke vara för mycket begämt, att
avvikels:er därifrån sloola tillkomma i sadan ordning, som om grundlag är stadgat, och i0kie i den
ordning, som stadgas för a.llmän lag. J ag underg,ti)der i övrigt det av hr. Estlander fmm·ställda
förslaget.
Ed. Hu 1 t i n: Minulla oli aikomus esittää
samaa kuin ed. von Born. Vasemmistolla ei minusta o:J.e syytä siihen pe}koon, ette:i: tulevaisuudessa voitaisi lainsäädäntötietä saada aikaan s-emmoisia toimenpiteitä, .ioita yhteiskunnan yLeinen
etu vaatii. Onhan semmoisia aikaansaatu jo
tähänkin asti, vaiJkka perustuslaissa sawvutetut
oikeudet ovat oHeet suojatut. Tahdon vain muistuttaa esim. sitä, että puutavarayhtiöiden maanhankintaan näihden on hy.vin helposti aikaansaatu
rajoituksia. Käsitettiin, että ·se oli yhteri.s'kunnan
edun kannalta väJ.ttäanätöntä. Varmaankin on
samalla tavoin tulevaisuudessakin oleva mahdl()llista aikaansaada vä:lttäanättömäksi katsottu.ia
toimenpiteitä. Kannatan näin ollen hallituksen
esi·tystä tässä kohden,
Ed. H o 1 m a: Minä pyydän saada kanriaUaa
ed. Erichin tekemää ehdOitusta. Minä en ole voinut ennen enikä nyt tulla vakuutetuksi siitä, että
käJSite ,saavutetut o~eudet" on niin mäJäräämätön, 'kuin on tahdottu väittää. Sitäpaitsi minun
käsitykseni mukaan lainsäädäntö,työssä meillä
viimeisen vuosikymmenen kulueS'sa, j.Oilloin tämä
kysymys muodossa tahi toisessa on tullut esiin,
se aina on tullut ratkaistuksi sil•lä tavwlla, että
ainakin tämän kansan suuri en:emmistö kuUoinkin
on tullut oikeustajunnassa.an .tyydytetyksi. Me
emme kuitenkaan missään ta~pauik:sessa voi välttää
sitä, että tässäikin tekeillä olevassa halEtu•smuodossa usein vissejä periaatteita tu}ee lausutuksi
muodoissa, jotka vastaisuud1essa kaikella varmuu-

della antavat aihetta pruljon vaikeampaan twlkintaan kuin kysymyksessä oleva.
Ministeri K a ll i .o: Mielestäni ei o•le syytä
eduskuJ:!-nalla nyt luopua siitä j'O käytännössä olLeesta periaatteesta, että perustuslakiin otetaan
säännös siitä, että pakkoluovutuksessa on luovutus tapahtuva täyttä korvausta vastaan. Meillä
on Jmkemuksia siitä, että täl"keissä tapauksissa
eduskunnassa kyllä saadaan määräenemmistö,
kun on väHtämätöntä athaisempaa ,korvausta vastaan säätää pakikolumntuslruki. Niin on tapahtunut torpparikysymyksessä. Mutta meillä on
myöskin ]mk.emuksia jo siitäkin, vaik!ka toivottavasti ne kokemukset eivät koskaan UJusiinnu, että
on tahd·ottu omistusoi1mutta loukata aivan maanomis,tajien kustannuksella. Se tapahtui jyfl'lkimmin tuon kaksi kuulimutta vallinneen neuiVostovallan aikana, jol1oin sama torp:parikysymys aijottiin ratkaista ko~onaan maanomi•stajain kustannuks·e11a. Minä luullen, että niissäkin tapauksissa, joita ed. Vwolijoki tarlkoitti, voidaan tääl·lä
saada miiläroonemmis.tö, jos se kerran yhteiskunnan edun muikai\leksi .katslotaan. Näiln ollen on
minusta tämä pysytettävä samanlu:oniJorsena, kuin
se on oillut ennen jo meidän perustuslaissamme.
Ed. K o t on e n: Mi:nä huomautan vain, että
kyllä ed. Ry•ömän ja von W~ndtin ~hdotus on aivan sama. 'Tois·essa vastalauseessa 'On kyllä ·ehdotuks~lla hieman toinen sanamuoto, mutta sellais~na~ kuin ed Ryömä nyt täällä! ehdotti :pykälän,
s~ on, kuten sanottu aivan sama kuin. ed. von
W·endtin ehdotu:s. Mitä tulee neuvastmallan
esiLle ottamiseen tämän asian y Irte~essä, niin
saanen ministeri Kalliolie huomauttaa, että jos
tänne joskus neuvostovalta tulee, ei tämä haiHtuamuoto sillLoi:h ole esteenä, olirpa se millainen tahansa.
1
•

Ed. P .a: 1 m g r e n: J ag har anhållit om ord!et
för att med!d.ela, att jag beträffande egan:derättens helgd hyser samma mening, S'Oim häir uttrulats
wv friherre viCm Born m. fl. J ag skruU·e .synnerligen heklaga, om rättsurpTJfattning-en ·skul1e hava
1blivit så skev, att ~n sådan up:pfattning, som hr
von Born m. fl. uttalat, icke skulle bliva enkamma:t~ens majoritets besllult. Hall i fråga om egamderätten skul•le hysa:s sådana åsikter, som här anty,tts av hr Vuolijoki m. fJ., skulle detta 1eda tili
att det rättsinstitut, SOIID härintiH benämnts expropria.tion för framtiden sk:ul1e bliva någoutiug heTt
annat. Exproprirution skul]e då komma att närma
sig den form av våldsamt och lagstridigt tihlgrerpp, som under tid•er av oro någon gång för-
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övats och av folkhumorrr fått benä:inningen ,expropria.tion".
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m ies: Keskustelun kuluessa on ed.
Ry:ömä .ed. Itkosen kannattamana ehdottanut,
että ny,t esi.l•lä oleV1an pykälän 2 momentti hyväksyttäisiin seuraavan muotoisena: ,Omaisuuden
pak]mluovutubesta yleisiin tarpeisiin säädetään
lailla". Kutsun täi!ä ehdotusta ed. Ryömän ehd:otulkseksi. Edel1een on ed. Estlander ed. Miemois'in ja ed. Erichin kannattrumana ehd10ttanut,
että nyt esilläolevan pykälän ensimäånen, momentti saisi seuraavan sanamuodon: ,Jokainen
SUJomen kansa.lainen olkoon lain mukaan turvattu
hengen, kunnian, henkilökoiiltaisen vapauden, onnen ja omaisuud'en puolesta . .Älköön Suomen kansa~aisen saavutettuja oikeuksia uudella lailla rajoitettalm muussa järjes.tyksessä kuin siinä, mikä
perustuslain muuttamisesta on säädetty". Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ensimäiseksi
ehdotukseksi. Edelleen on ed. Estlander ed. Miemois'in kannattamana ehdottanut, että esillä olevan pykälän toinen momentti saisi seuraavan sanamuodon: ,Kiinteän omaisuuden pak'lmlunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla"; Kutsun tätä ehdotus.ta ed.
Estla.nderin toiseksi ehdotukseksi.

P u h e m i e s: Eduskunta on siis !hyväksynyt
6 § :n 1 momentin scllaisena kuin se on suul'en
valiokunnan mietinnössä.
Tämän jälkeen siirrytään äänestämään 6 § :n
2 momentista.
2) Ken vastaesity:kseksi ·suuren valiokunnan
ehdotusta vrustaan tässä kohden, hyväksyy ed.
Estland·erin toisen ehdotuksen, äänestää ,jaa";
jos ,ei" vO'ittaa, on ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 82 ,jaa"- ja 111 ,ei"ääntä.
P u h ~ m i ,e s: Eduskunta on siis vastaesitykseksi suuren valiolkunnan ehdotusta vastaan tässä
kohden hyrväksynyt ed. Ryömän ehdotuksen .•
Tämän jä1keen on äänestys toimitetta.va suuren
valiokunnan ehdotuksen ja ed. Ryömän elhdotuksen välillä.
3) Rien hyväksyy suuren valiokm;man ehd'Otuksen tässä koihden,. äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä :annetaan 105 ,jaa"- ja 88 ,ei"ääntä.

Selontelm myönnetään oikea:ksi.
Puhemies: Käsitykseni mukaan on pykälän kummastakin momentista äänestettävä eriks•een. Esitän hyväi'il!sy,ttäväksi seuraavan· menettelytavan äänestyksessä. Ensin tehdään päätös
pykälän ensimäis.estä momentista äänestämäHä
ed. Estlanderin ensimäisen ehdotuksen .ia suuren
valiokunnan mietinnön välillä. Tämän jälkeen tehdään päätös pykälän toist>sta momentista äänestämällä ensin ed. Estlanderin tois€n ehdotuksen ~a
ed. Ryömän ehdotuksen välillä. Sen jälkeen aset·etaan se, j•Oika tässä ää1lest:vksessä voittaa, vastaehdotukseksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan.
Åiänestysjärjestys hyväksytään.
Äänestykset, ja päätös:

Äänestyksessä annetaan 147 ,jaa"- ja 46 ,ei"- ·
ääntä.

.

Puhe m i e s: Toilmitetaan ensin äänestys pykälän ·ensimäisestä momentista.
1) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdiotuksen tässä lklo!hden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin ensrmäinen ehdotus hyväksytty.

Puhemies: Eduskunta on siis hyväksynyt
esillä olevan momentin sellaisena, kuin se on suul'en valiokunnan mietinnössä.
6 § on siis hyväksytty sellaisena, kuin se on
suuren valiokunnan mietinnössä.
Lakiehdotuksen 7 § hyväksytään.

8 §.
Kesknsteln:

Ed. S c h a u m a n: Förevarande paragraf har
erhållit en avf•attning, s•om synes mig icke tillfredsställande. Här säges i slutet att finsk medborgare ,har frihet att utträda ur det trossamfund han tillhör samt frihet att ansluta sig ti1l
annat trossamfund". Av denna formulering får
man den uppfattningen, att finsk medborgare icke
har rätt att stå utanför något trossamfund. Ett
sådant stadgande motsvarar ju också de nuvarande förhållandena, men som bekant har ett förs.lag
tiH religionsfrihetslag utarbetats och också av
kyrkomötet redan granslkats, och vi vänta i lant-
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dagen att snart få mottaga proposition till religionsfriihetslag. Enligt denna religions~rihetslag
skulle det bliva möjligt för medborgare att c;tå
uta:nför varje religionssamfund. Av följande paragraf, nämligen § 9, framgår att grundlagsutskottet ooh stora utskottet hava tagit hänsyn tili
denna blivantde religionsf:cihets~ag. Där säges
näimligen, att ,finsk medborgares rättighet och
skyldighet är oberoende av, vilket trossamfund
han tillhör, eller huruvida han tillhör något trossamfund". Det synes som om det icke s.kulle förefinnas någon konformitet mellan dessa båda stwdgand·en. För att ernå en sådan och fö,r att även
i övrigt avlägsna ett oegentligt uttryc.k, nämligen
uttryeket ,trossamfund" i stället för ,r~ligions
samfund", ,uskontdku:nta" i stället för ,uskonnollinen yhdyskunta", tillåter jag mig föreslå
följande ändringsförslag, som hänför sig till srlutet av § 8: ,Finsk medborgare - - - eger frihet a:tt utträda ur religionssa.mfund samt frihet
att ansluta sig till sådant samfund". På finska:
,Suomen kansalaisel:la - - - on vapaus luopua uskonnonisesta yhdyskunnasta sekä vapau!S
liittyä sellaiseen yhdyskuntaan".
Ed. R. Erich: JYlinä pidän sitä muutosta,
jonka ed. Schauman on ehdottanut, aivan tarpeettomana. Se muis,tutus, jonka ed. Schauman teki
8 § :ää va-staan, on aivan .turha, niirukuin ed.
Schaumanin itsensäkin täytyy myöntää, kun hän
sitten havaits€e, että 9 § sen tarpeenmukaisesti
täy.d€ntää. 9, § :stä havaitaan, että kaikilla kansalaisilla w.Ition kannalta. katsoen on täysi omantunnon va>paus. Jokainen kansalainen saapi täysiä
kansalaisoi'keu.ksia nauttia 1:iippumatta siitä, mihin uskontokuntaan hän kuuluu ja kuuluuko hän
mihinkään sellaiseen uskontoikuntaan. Valtiovalta suopi hänelle täydellisen omantunnonvapauden. 8 § puhuu siitä, että jokainen vrupaasti saapi
uskontoansa harjoittaa. S.e tavallaan edellyttää,
että kansalaiset yleensä kuuluvat johonkin uskontokuntaan, heidän ei tosin tarvitse sellaiseen kuulua, mutta jos he tahtovat johonkin kuulua ja
us'kon1oa harjoittaa, he saavat sen vapa.asti tehdä.
8 § :ssä ei ole niinkuin 9 § :ssä puhetta yleensä
omantunnonvapaudesta, vaan siitä, että sillä, joka
ta:ht6o jotakin uskontoa harjoittaa, on siinä suhteessa valtion kannaHa katsoen täysi vapaus. Sentaikia ei myöskään, kun pykälä on tällä tavalla
laadittu, voida sen loppuosaa muuttaa ja. se on
tarpeetonta, koska kuten sanottu, 9 § :ssä puhutaan yleisestä omantunnonvapaudesta. Aivan sopimatonta olisi ed. Schaumanin ehdott3JIDalla ta:-·
valla lausua, että jokaisella on va.paus liittyä sellaiseen uskontokuntaan, siis että vapaasti saa.pi

liittyä eri usk'Ontokuntiin. Tätä ei tästä voida
yksistään hallitusmuodossa määrätä, sillä riippuu
asiaruomaisen uskon'tokun:nan omasta järjestyksestä, voidaanko siihen vapaa.sti liittyä vai eikö.
Ei voida kerta kaikkiaan perustus1aissa. säätää,
että sellainen liittyminen on vapaa., kosika asianomaisen uskontokunnan oma järjestys voi asettaa
tässä suhteessa esteitä. Minä luulen, että nämä
pykälät tässä muodossa, mikä niillä on, ovat täysin tyydyttävät, sekä 8 että 9 §.
Ed. S e t ä l ä: Tässä- pykälässä on jo otettu
huomioon uskonnonvapa.uskomitean .mietintö, ja·
pykälä hyrvin läheisesti sanamuodoHaan .liittyykin siihen, mikä oli uskonnonvapa.uskomitea.n :~h
dotuksessa. Se sisältää, että jokarsella on oikm,ts
luopua siitä uskontokunna<Sta, johon hän kuuluu;
jokaisella on myös oikeus liittyä toiseen uskontokuntaan. Mutta tämä ei suinkaan sisällä sitä,
että jokaisen pitäisi välttämättömästi kuulua jo'llionkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Minusta
enempää kuin ed. R. Erichistä ei edustaja Schaumanin ehd·ottama sanamuoto muu!Ssa suhteessa ole
parannus suuren valiokunnan ehdotukseen ;verraten kuin mi:kä:li siinä puhutaan ,uskonnoHisesta
y hdyskunnasta.". Minä myönnän, että se on epäjohdonmukaisuutta täs•sä lakiehdotuksessa, että
edellisessä pykäläJssä puhutaan ,uskontokunnasta" ja jälkrmäisessä ,uskonnollisesta yhdyskunnasta.". Tässä suhteessa olisi oHut tietysti yhtäläisyys terminol,ogiassa toivottava.
Ed. K o t o n en: Tokko lienee mitään korjaamisen syytä tässä sanamuodossakaan siihen tapaan, ·että muutettai.siin 8 § :ssä sana ,uskontokunta" sanaksi ,uskonnollinen yhdyskunta".
Minusta puhutaan vähän eri mielessä näissä kahdessa eri pykälässä näistä .asioista ja 8 § :ssä minusta kyllä sonii käyttää sanaa uskont01kuntakin,
vaikkakin 9 § :ssä puJhu.taan uskorinoUisesta yhdyskunnrusta. Muuten on ~d.' Erich lausunut sen,
mitä minun piti tässä sanoa.
Ed. S c h a u m a n: På den förklaring, som avgavs av herr Erich, måste jag säga, att jag inte
blev k1okare. När här står, att me'dborgftre har
frihet att utträda ur trossamfund och frihet att
ansluta sig till a n n a t trossa.mfund, så är d'ärmed tydligt sagt, att man icke har rätt att stå
utanför. Skulle det stå ,ansluta sig till trossamfund", vore förklaringen riktig. J ag kan des'lutom e.i annat säga än att det synes mig oegentligt att använda trossamfund i en paragraf och
religionssa.mfund i ett annat sammanhang. Herr
Kotonens förklaring, att detta. just är finessen i
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det hela., att det skall vara ,trossamfund" i den
ena och ,religionssamfund" i den andra paragrafen, torde väl ej kunna g.od1kännas på nåPiJt sätt.
Om man en gång använder termen på något .
ställe, så borde den v:äl a.nvändas på alla ställen.
Ed. R yö mä: Minä vaan tahdon huomauttaa,
että tämän pykälän viimeiseen sekä samalla aika vaan lauseeseen otettu ,., vapaus" -sana on otettu
siihen siinä mielessä, että se erottaisi nämä kaksi
asiaa toisistaan: v a p a u s l u o p u a uskontokunnasta sekä v a p a u s l i i t t y ä.
Ed. Helenius- S e p p älä: En minäikään
ole päässyt selville, miksi käytetään eri sanontatapaa 8 ja 9 § :·ssä. Minusta tuntuisi siltä vaikka täytyy myöntää, etten ole kuullut lausuntoja täältä kaukaa, - minusta tuntuu siltä,
että olisi suostuttava siihen muotoon, minkä edustaja Schauman tässä ehdotti, ja sen vuoksi kannatan sitä ehdotusta. Jos suuri valiokunta sitten
saisi nämä kaksi pykälää sanamuodoltaan yhdenmukaisiksi, niin kyllä se tavalliselle lukijalle olisi
hyödyksi- minä en puhu niistä, joilka. ovat tästä
asiasta selvillä, käsiteltyään sitä eri tiloissa.
Keskust~lu

julistetaan 8 § :stä päättyneeksi.

Puhe m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Schauman ed. Helenius-Seppälän kannattamana
·ehdottanut, että pykälän loppuosa saisi seuraavan
sanamuodon: vapaus luopua uskonnollisesta yhdys1kunnasta ·sekä vapaus liittyä sellaiseen yhdyskuntaan. Kutsun tätä ehdotusta ed. Schaumanin ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuks·en
tässä kohden, äänestää ,.,jaa"; jos ,ei" vGittaa, on
ed. Schaumanin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
f

_Puh e mies: Eduskunta on siis hyväksynyt
8 § :n sellaisena kuin se on suuren valiokunnan
mietinnössä.
9 §.
Keskustelu:

Ed. N i x: Då enligt mitt förmenande 9 § i
den svenska texten fått en redigering, som e.i är

lycklig, her jag få föreslå aitt ,oberoende av" skulle utbytas mot orden ,ej beroende av". Par'agrafen
skulle då komma att lyda: Finsk medborgares
rättigheter och skyldigheter äro ej beroende av
vilket trossamfund han tillhör. J ag kan ej säga
huruvida ordalydelsen skall bibehållas i den
finska texten eller om den hör ändras. J ag gör
denna ändring icke därför att jag skulle understöda religionslösheten i allmänhet, utan endast
därför att själva texten skulle få en bättre lydelse.
Ed. S c h a; u m a n: J ag hade urs.prungligen
tänkt göra ett ändringsförslag beträffande den
svenska texten, men hade redan avstått från den
tanken. Då nu emellertid en annan lantdagsman
gjort anmärknirrg i samma riktning, skall jag be
få fullständiga den. Paragrafen i sin finska lydelse :är tagen så gott som ord rför ord från den
blivande religionsfrihetslagen, men vid översättning till s•venska har ·samma. lagtext icke blivit
följd. J ag skulle därför för min del föreslå, att _
pa;ragrafen i sven&k lydelse skulle komma att få
följande avfattning: ,Finsk medlborgares rättigheter och skyldigheter äro icke beroende därav
vilket religionssamfund han tillhör eller huruvida
han tillhör något sådant samfund. Beträffande
offentliga tjänster och ämtbeten äro likväl gällande härom stadgaie inskränkningar, intill dess
genom lag annorlunda: stadgas."
Ed. S e t ä 1 ä: Minä pyytäisin saada kannattaa sitä, että ruotsin'kie!inen teksti et'!. Schaumanin ehdottamassa sanamuodossa suositeltaisiin
toimitus- .ia tarkastusvaliokunnan huo.mioon.
. Ed. P r o c o p e: Jag ber få understöda hr
Nix' förslag.
Ed. H i l d e n: J ag skulle vilja understöda
hr Schaumans förrslag angående ändring av 9 §.
Mig förefaller som vore den formulering han här
föreslagit betydligt b:ättre från språklig synpunkt sett och dessutom tydligare och i alla avseenden mer tillfredsställande än den nuvarande
f or.m uleringen.
Ed. R. E r i c h: Minä. kanna,tan ed. Setälän
ehdotusta.
Ed. Helene l u n d: Då det, åtminstone
,inom de ·Svenska kretsarna av vårt folk med stort
bekymmer ses de försök, som här göras att upphöja hedendomen bland religionerna, så kan jag
icke avstå från att framhålla betyde1sen av att
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pamgrafens första mening finge en något ändrad
lydelse, så att man framdeles vid behandlingen
av paragrafen angående religionssamfund kunde
fastslå den evang-eliska läran såsom finska folkets allmänna kyrka. J ag a.nser att d:etta försök
att putsa bort statsreligionen eller den allmänna
religionen, icke bort få kmrima i fråga. J ag skulle
därför önska föreslå att i pragrafen skulle lämnas bort de sista orden i första meningen eller
orden ,huruvida han tillhör något tros·samfund".
Ed. L a u r en: J ag lber att få understöda
lantdagsman Helenelund.
P u h e m i e s: Ehkä -ed. Setälä on hyvä ja
jättää ehdotuksensa kirjallisesti.
Ed. Setälä: Eduskunnan työjärjestyksen
mukaan pannaan suomenkielinen teksti eduskunnassa käsittelyn pohjaksi .ia ruotsinkielisen sanamuodon lopullisesti päättää toimitus- ja tarkastusvaliokunta. TäJssä joudutaan nyt· vaikeanlaiseen asemaan, kun tullaan äänestämään useammista eri ·ruotsalaisista teksteistä - on olemassa
ed. Schaumanin ehdotus, ed. Nixin ehdotus ja
vielä suureiL valiokunnan ehdotus - ja suurin
osa eduskunnan jäsenistä ei voi näiden välillä
ra~kaista, m~kä niistä olisi lopulta •hyväksyttävä.
Mmä en näm .ollen ymmärrä muuta kuin, että
asiallisen käsittelyn täytyy tapal)tua suomalaisen tekstin perustuksella, ja sen mukaan on tehti
asianontaisissa valiO'kunnissa lopullisesti päätettävä.
Ed. K o t o n e n: Minua epäilyttää kuitenkin,
onko ed. Setälän käsitys asiasta .oikea. Se, että
suomenkielinen teksti pannaan käsittelyn pohjaksi, ei mielestäni vielä tiedä sitä, ettei eduskunnan olisi otettava ruotsalainenkin laki lakitekstinä täydellisesti käsittelyn alaiseksi silloin
kuin siitä nimenomainen vaatimus tehdään.
M~önnettävä tosin on, että tällainen käsittely,
ikmn tässä nyt uhkaa syntyä, on jotakin aivan
suorastaan koomillista, kun pakotetaan eduskunta, jonka suuri osa, ehkä enemmistö, ei ruotsinkieltä ollenkaan hallitse, äänestämään tämän
kielen sanamuodoista. Mutta samaan asemaan
joudutaan usein yksityisvaliokunnissa. Ja niinkuin sanoin, epäilen, vaikka en olekaan asia.sta
va.rma, voidaanko tässä ed. Setälän ehdottamaan
tapaan jättää asia täällä päättämättä ja lykätä
se toimitus- ja tarkastusvaliokunnan ratkaisbvab.i.
Ed. E s t l a n d e r: Allt sedan den bestämmelsen i A. 0., som jag antager at.t hr Setälä sM-
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der sig på, nämligen 36 §, tillkommit, har jag
haft uppfattningen, att denna bestämmelse icke
står i .överensstämmelse med L. 0., utan innebär
en inskränkning, som är godtycklig. Det har
även vid tidigare lantdagar varit diskussion angående den sak, som hr •Setälä ånyo väckt, ehuru
denna diskussion icke tidigare lett till det resultat, som jag åtminstone skulle anse vara det rättvisa. Och sedan dess •har frågan under långa år
icke varit före, såvitt jag kan eriura mig. I
A. 0. står emellertid ej annat än det, att åt jus.terings- och expeditionsutskotten överlämnas den
slutliga redigeringen av den svenska texten. Men
det synes mig ej förhindra att även sådana förslag, som här gjorts, komma under avgörande i
lantdagen, ehuru den. slutliga justeringen sedermera kan ega rum i expeditions- och justeringsutskotten. Av det allmänna stadgandet i L. 0.
nämligen 50'§, anser jag att närmast framgår, att
vardera texten underlig~r diskussion och be.slut
i lantda,gen. J ag iber få eriura at.t, om det i lantdagen finnes en .stor del, som ej förstår den svenska texten, så finnes det också de som icke stort
mer förstå den finska texten, men ändå äro
tvungna att deltaga. i diskussionen där.om.
Ed. S et ä 1 ä: Kun puhemies on pyytänyt minua kirjallisesti esittämään ehdotukseni, pyytäisin saada sen täsmentää näin: Ehdotan ,että pykälän ruotsinkielinen teksti ed. >Schaumanin ehdottamassa muodossa ·suositellaan toimitus- ja
tarkastusvaliokunnan huomioon niiden päättäessä
pykälän ruotsinkielisen te:k!stin lopullisesta sanamuodosta".
P u he m i e s: Käsittääkseni ed. Setälän ehdotus on täydelleen sama kuin ed. Schaumanin.
Ed. 1Schauman ehdottaa pykälälle samanlaista
sanamuotoa ja hänen ehdotuksensa koskee yksinomaan ruotsinkielistä tekstiä.
Ed. S e t ä l ä: Jos eduskunnan päätöksen
tässä asiassa ei katsota sisältävän mitään päätöstä ruotsinkielisen tekstin lopulliseen .sanamuotoon nähden, ainoastaan siinä tapauksessa .minä
voin pitää ed. Schaumanin ehd.otuksen samana
kuin omani.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Nix ed. Procop!'m kannattamana ehdottanut, että
nyt esilläoll!va.n pykälän matsalaisesta tekstistä
sana: ,oiberoende" vaihdettaisiin sanoihin: ,ej beroende". Kutsun tätä ed. Nixin ehd.otukseksi.
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Edelleen -on ed. Schauman ed. Hildenin kannattamana ehdottanut että esilläolevan pykälän ruotsalainen sanamuoto tulisi -olemaan seuraava:
,Finsk medborgares rättigheter .och skyldigheter
äro icke beroende .därav, vilket religionssamfund
ha.n til1hör eller huruvida han tillhör ll'å,got sådant samfund. Beträffande offentliga tjänster
och ämbeten är.o likväl gällande härom stadgade
inskränkningar, intill des.s genom lag annorlunda stadgas." Kutsun tätä ehd.otusta ed. Schaumanin ehdotukseksi. Edelleen on ed. Helenelund
ed. Laurenin kannattamana ehdottanut että nyt
esilläolevasta pykälästä poistettaisiin sanat: ,tai
kuuluuko hän mihinkään sellaiseen yhdy,skuntaan." Kutsun tätä ed. Helenelundin ehdotuksek.si.
·
Selostus myönnetään .oikeaksi.
Puh e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan .mepettelyn äänestyksessä: Ensin äänestetään
ed. Nixin ja ed. Schaumanin ehdotusten välillä;
se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan
vastaehdotukseksi suuren valiokunnan mietintöä
vastaan. Se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan ed. Helendundin ehdotusta vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
. Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan hyväksyy ed. Nixin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Schaumanin ehdotus hyv.&ksytty.
Äänestyksessä -ovat ei-äänet voitolla; eduskunta on siis päättänyt vastaesitykseksi suuren
valiokunnan mietintöä vastaan hyväksyä ed.
Schaumanin ehdotuksen.
2) Ken hyväksyy ,suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Schaumanin ehdotus .hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 139 jaa- ja 44 ei-ääntä.
Eduskunta .on siis päättänyt hyväksyä nyt
esilläolevan pykälän ruotsinkielisen tekstin sellaisena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnö.s.sä.
Puh e mies: Tämä eduskunnan päätös mielestäni sisältää, että eduskunta jättää nyt hyväksytyn 'PYikälän ruotsinkielisen sanamuoden toi-

mitus- ja tarkastusvaliokunnille,· jotka työjärjestyksen 36 § :n mukaan eduskunnan vallalla päättävät ruotsinkielisen tekstin lo,pullisesta sanamuodosta.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed.
Helenelundin tekemän ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietinnön välillä.
3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohd·en, äänestää ,jaa"; j.os ,.ei" voittaa, on ed. Helenelundin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 146 jaa- ja 39 ei-ääntä.
P u h e m i e .s: Eduskunta on siis päättänyt
hyväiksyä 9 § :n sellaisena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
10 ja 11 § :t hyväiksytäJän.
t12 §.
Keskustelu:

Ed. v. W en d t: Lagförslagets 12 §: Brevhemligheten är okränkbar, såvida icke i la.g undantag stadga.s, innehåller en bestämmelse, varigeno.m lantdagen ifall lantdagen verkligen antager densamma, hemfaller åt en princip, som
ja.g icke kan anse vara förbund.en med modern
åskådning. Ett antagande av bestämmelsen att
brevhemligheten kan .kränkas kan jag f~stå om
det hänför sig till tider, då krig råder och dylikt.
Där.om hava vi emellertid redan stadg.at i 16 §,
där det står fastställt, att i händelse av krigstillstånd eller uppror, alla dessa rättigheter, .som
omfattas utav bestämmelserna angående mediborgares allmänna rättigheter och rätts.skydd genom
lag kunna ändras. Att när d·et gäJler ·brevhemligheten stadga särskilt att detta ikan geno.m lag
ändras .oberoenc1e av, om krig råder eller inte,
innebär att representat~onen .skulle ställa sig på
en sådan stånd.punkt, att man när hälst det vara
må i representationen med 100 röster kan besluta att granska medborgares brev. Det är en
princip, .som jag anser vara i så hög grad äventyrlig, att. ja.g kan omöjHgt förena mig om något dylikt. Den brevgranskning, som är nödvän. dig vid krigs- och liknande tillstånd, <kan ernås,
ifall det är nödvändigt, genom lag under dylika
tider. Men möjligheten att under normala tider
plötsligt hörja granska medborgar•es korrespondens finner jag ej värdigt den nya .statsform, vi
skola tillägna oss, varför jag yrkar -på att hestämmelsen: ,såvida ej i lag undantag stadga.s",
måtte utgå ur para.graf 12.
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Ed. ·Koto ne n: Niinkuin edellinen puhuja Iinlaitoksessa orli vakinaiset kuuntelijat. Tämä
olen minäkin sitä mieltä, että ikäsiteltävänäole- seikka puhuu minusta paraiten tällaisen puhelinyassa pykälässä lauseen Loppu ,mikäli siitä ei salaisuuden puoLesta.
ole laissa. poikkeusta sä'ädetty" on vaarallinen ja
· sitäpaitsi, kun otetaan huomioon 16 pykälässä
Ed. K o t o n ·e n: Minä en tiedä, miten ed.
oleva säännös, tarpeeton .. Näin .ollen minä yhdyn Takkula suhtautuu juoruilemiseen, koska hän
siihen ehdotukseen, minkä arvoisa edellinen pu- katsoo tämän pJTrkälän olevaq juorupykälän.
huja teki tämän lauseen loppuosan poistamisesta.
Mutta sen lisäksi on minusta lauseen alkupuoli
Ed. N i u .k k a ne n: Ed. Kotosen lausunnon
johdosta minä pyydän huomauttaa, että mui.sva~llinainen, kun .se rajoittuu ainoa,staan kirj-esalaisuuteen. Ehdotan, että pykälä kokonaisuu- taa;kseni ei ed. Rotonen tätä keksintöä ollenkaan
dessaan tulisi näin kuuluvaksi: ,Kirje-, lennätin- 'esittänyt perustuslakivaliokunnassa, eikä tästä
ja puhelinsalaisuus on lou:kkaamaton."
ollut siellä mitään puhetta.
Ed. La he r m a: Samalla kuin minä kannatan
ed. v. W endtin ajatusta tämän pykälän sivulauseen poistamisesta, minä pyydän yhtyä ed. Kotosen ehd.otukseen pykälän alkuosan muuttamisesta.
Ed. Ö s te r h o l m: J ag ber få understöda
herr v. Wendts förslag.
Ed. L ei v o: Pyydän kannattaa ed. Kotosen
tekemäiä ehdotusta.
Ed. H i i d e n h e i m o: Minä myös pyydän
kanrwtttaa ed. Kotosen ·ehdotusta.
Ed. Niukkanen: Kun täällä on ·m. m. kolwomuksen taholta kannatettu ed. Kotosen ehdotusta, niin minä pyytäisin kysyä arv. kannatta.iilta: minkälainen puhelinsalaisuus on .ia. miten se
on käytännössä toteutettavissa?
Ed. K oton en: Sama kysymy;s on tehty jo
aikaisemmin valiokunnassa ja ·siihen on vastattu
siten, että •esim. kesknsasemain hoitajat eivät
saisi maailmalle .iuoruilla sitä, mitä he kuulevat
ihmisten puhelimissa keskustelevan. Ja kun sanottiin, että löytyy yksinkertaisia johtoja, joissa
melkein pakosta kuuluu, mitä puhutaan, niin
minä siihen huomautan, että löytyy myös postikortteja, siis yksinkertaisia k i r .i e johtoja, joita
helposti voi tarkastaa ja niistä tietoa antaa, kellä
on siihen vaan !hyvää halua.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. von
Wend t ed. Österholmin kannattamana ehdottanut, että pykälä saisi seuraavan sanamuodon:
,Kirjesa:laism11s on loukkawmaton". Kutsun tätä
ed. von Wendtin ehdotukseksi. Edelleen on ed.
K•otonen ed. Laherman kannattamana ehdottanut,
että nyt esillä oleva pyikälä saisi seuraavan sanamuodon: ,Kide-, lennätin- ja puhelinsalaisuus
on lou;kkaamaton." Kutsun tätä ed. Kotosen ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puhe m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyks·essä: ensiksi äänestetään ed. von W endtin ja ed. Kotosen ehdotusten
välillä, ja se joka näistä voittaa asetetaan vastaehdotu:kseksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan.
Menettelytapa hy.vä:ksytään.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken va·staesitykseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan tässä kohden hyväksyy ed. von
W endtin ehdotulksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Kotosen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 63 ,jaa" -ääntä ja 122
,ei" -ääntä.

Ed. T a k k u 1 a: J.os tämä py;kä.lä saa sellaisen
muodon kuin ed. K.otonen on ehdottanut, niin
tästä tulee vaan juorupykälä eikä mikään pykälä
perustuslakiin.

Puhe m i e ·S: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kotosen ehdotuksen. Tämän jälkeen on äänestettä;vä ed. Kotosen ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietinnön välillä.

Ed. L a h e r m a: Minä pyytäisin huomauttaa
edelliselle puhujalle, että meillä on tuoreessa
muistissa venäläinen santarmiaika, jolloin puhe-

2) K!en hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,ja.a"; jos ,ei" voittaa, on ed. Kotosen ehdotus hyväiksytty.
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Äänestyksessä annetaan 74 ,jaa" -ääntä ja 113
,ei" -ään:iJä.
·
Puhemies: Eduskunta on siis hyväk,synyt
nyt esilläolevan pykälän ed. Kotosen ~hdotuksen
mu!kaisesti.
13 §.
Keskustelu:

Ed. A i 1 i o: Pyytäisin ehdottaa tähän pykälään otettavaksi toi,sena momenttina määräyJksen
K~wl~
kuolemanrangaistuksen poistamisesta:
manrangaistUIS on, kuten tunne~tua, Jäte aikoJ.a
siHen väistyMeltä siltä barbaa::1selta kulttuuriasteelta, jolloin .Lhmishengelle ei pantu suurempaa arvoa kuin metsäotuste:l! hengeHe. Se. on ~an
hentunut rankaisumuoto, Jdka tuhoaa nkoJhsen
elämän :k10konaan eikä ole sopusoinnussa uudenaikaisten rikosoi!keudellisten periaatteiden kanssa,
joilka tahtovat parantaa rikollisen mielenlaatua.
Näistä syistä olisi tämä määräys välttämättömästi ot~ttava mukaan hallitusmuotoon. Väitetään tosin, ,että sen paikka ei ole tässä vaan rikoslaissa. Mutta se 'On siksi tärkeä ja perustava määräys, että se on yihtä paikallaan kuin tähä:l! ~ykä
lään otettu määräys, joka kuullun prosessi-OIIkeuden alaan. Jos otetaan pulheenaoleva määräys tähän pykäl1ään, on se humaanisena lisä:l!ä hallitusmuodossa ja samalla viittaus uud·en aJan rulkamisel1e meidän poliittisessa elämässämme. Sen
ottaminen on puoilustettavis,sa sitä enemmän, kun
sitä on viime aikoina niin hirvittävässä määrässä
väärin:käytetty, ettei sillä ole vertaista ~~demma~
~jan historiassa.
Olen vakuutettu sntä, ettei
fuälilä ole useatalkaan edustajaa, joka puolustaisi
kuolemanrangaistuksen säilyttämistä. Rohkenen
senvuaksi eihdo.ttaa, että täJhän pykälään 2 momenttina otettaisiin määräys: ,Kuolemanrangaistusta äJköön käytettäkö, ,dödss'braff må icke
tiUäm pas".
Ed. R i ta vuori: Olen samaa mieltä kuin
ed. Ailio siitä että täl'Laisen määräyksen paikka
on ,oilkeastaan rikoslaissa. Voi kyllä olla niinkin,
että tällaisen määräyks.en v·oi ottaa hallitusmuotoon · mutta vasta sitt.en kun se on rikosla:kiin hyvä.ks:Vtty. Sen hyväksyminen rikoslalkiin vaatii
jonkunverran valmistusta. Nyt ·ei mitään vaJ~istusta ole Ollemassa ei'kä rikoslakiin ole tällaista
määräystä otettu, silloin ei o[e mitään aiihetta si.~ä
tähän hallitusmuotoon hyväksyä. Ehdotan sns
että tämä hallitusmuotoehdotus hyväksyttäisiin
ilman sitä lisämääräystä, jonka ed. Ailio on
ehdottanut.

Ed. Paasi v u o'·r i:
Ghdotusta.
Ed. R yö mä:

Kannatan

oo.

Ailion

Luovun.

Ed. E s t l a n d e r: Omedelbart före det röda
up;proret framstä1ldes från socialistiskt håll här i
kammaren yrkande på dödsstraffets avskaffande.
Jag tror, att det är detta röda uppror, som gör,
att kammaren kommer att avslå det försla.g, S'O!lll
nu väckts.
Ed. K e k 'k o n e n: Minäkin toivoisin, että
tästä Suomen uudesta hallitusmuoruosta tulisi inhimillinen laki. Olemme kyllä viimeisten vuosien
kuluessa suuresti raa.rstuneet ja suurta osaa kansasta innostaa sotaiset voiilot ja sotaiset juhlat.
Minua ihmetyttää että oikeisto 1haluaa vastustaa
kuolemanrangaistuksen poistamista. Oikeus-valtiossa tulemme kyllä toimeen ilman kuoJemanrangaistusta. Kannatan ed. Ailion ehdotusta.
Ed. H a k !k i l a: Ed. Estlanderin rpuheenvuol'On johdosta huoma.utan että tämän ehdotuksen
uudi~taminen on välttämätön valkoisen, hirvittävän terrorin jälkeen ja senvuoksi kannatan ed.
Ailion tekemää ehdotusta.
Ed. P r .o c o p e: J ag begriper icke, varför..ic.ke
v·enstern föreslår, att vi ·skola intaga i denna
grundlag bestämmelser om alla andra stra.ffarter,
om vi en gång .s-kola upptaga här detta ena straff
död·sstraffet. Vi kunna väl icke i grundlagen intaga hella strafflagen. I det föreliggande lagförslaget ingår nog både likt och oliikt; men det nu
föreslagna tillägget synes mig dock gå väl långt.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun !kuluessa on ed.
Aili:o .ed. Paasivuoren kannattamana ehdottanut,
että nyt esillä -olevaan pykälään otettaisiin toiseksi momentiksi seuraava määräy,s: Kuolemanrangaistusta älköön käytettäJkö. Kutsun tätä ehdotusta ed. Ailion ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyvä:ks.yy suuven vali1okunnan mietinnön
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
·oo. Aili:on ehdotus hyväksytty.
Ä·änes,tyksessä annetaan 104 ,jaa" -ääniä ja 82
,ei" -ääntä.
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P u h e m i e s: Eduslkunta on siis 1hyväksynyt
nyt esillä olevan pykälän sellaisena kuin se oh
suuren vailiokunnan mietinnössä.
Ed. K o t on e n: Ehdotan tämän pykälän jälkeen, siis 14 § :iksi lakiehdotuksesrsa, otettavaksi
perustus lakivaliokunnan mietintöön· lii tetystä toisesta vastalauseelsta, sivulta 62, näin kmtlurvan
säiännöksen: ,Valtiollisten rikoksentekijäin luovuttarninen on kielle~ty". Jos tämä ehdotukseni
hyväksytään, seuraä siitä, että seuraaiVien pykälien numerojärjestys tulee vastaa.vasti muuttumaan. Niinkuin iihmiskunnan on henkisistä vapauksistaan kiitettävä n. k. uskottornia tai vääräus!koisia, kerettiläisiä, niin on meidän valtiollisista oikeuksistamme ja vapauksistamrne kiitettävä n. k. valtioUisia rikoksente:kijöitä. Useiden
maiden valtiosäännöissä onkin ·sellainen määräys,
kuin nyt tässä ehdotan otettavaksi meidänkin
hai.litusmUJotoomrne, ja toivon, että eduslrunta ehdotukseni ihy.väksyy.
Ed. Hakkila: Minä kannatan ed. Kotosen
tekemää ehdotusta.
Ed. Estlander: Jag kan icke förstå att
detta stadgande sku:Ue höra tili regeringsforrnen,
men ännu mindre att det rskulle höra tili detta
ka'J)itel, s-om handlar om finska medborgares allmänna rättigheter och rättsskydd. Det förslag,
som här har fr.amställts, hänför sig ju icke, såvitt
åtminstone jag kan finna, tili finska medborgare,
utan tihl utlänningar, som 'här vista:s och vilkas
utlämnande kunde komma i fråga. Men bestärnmelser rhärom pl:äga ju erneHan stater reglerars
genom traktater, och därför är det enligt min
tanke icke ens läimpligt att i grundlag intaga den
bestäm.rnelse, som här ifrågasrutts. Syftar åter
detta stadgandre på finska medborga;re och deras
rättigheter, så synes d·et mig i ihög grrud förvånande, ty veterligen står ingen civiliserrud stat på
den ståndprunkten att dess egna medborgare för
politiska förbrytelsrer skulle utlämnrus åt annan
sta;t, och a.tt då intaga ett sådant stadgande som
detta synes mig åtminstone vara synnerligen
olämpligt.
Ed. K o t o n e n: Ehd·otukseni koskee myöskin
niitä Suomen 'kansalaisia, jotka u1k0illlaiila ovat
tehneet valtiollisen rikoksren ja sen jälkeen 'Palanneet kotimaahansa. Tästä johtuu, että säännöiksen
paikka myöskin ·on tässä luvussa. Vastaavassa
luvussa se ·on myöskin eräissä ulkomaalaisissa
valtiosäännöissä ja, sikäli kuin minä olen voinut
havaita, k!J,i'kissa valtiosäännöissä, missä tällainen
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määräys yleensä on. Minulle on ky~llä tunnettua,
että kansainvälisillä traktaateilla näitä asioita
myös järjestetään, mutta minä pidän asian niin
tä:vkeänä, etten jMtäisi sitä tällaisten sopimusten
varaan, vaan taihtoisin siitä nimenomaisen säännöksen perustuslakiin.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhe rn ies: Keskustelun kuluessa on ed.
Rotonen ed. Ha;k!kilan kannattamana ehdottanut,
että 14 § :ksi otettai1siin' seuraava määräys: ,Valtiollisten ri:koksentekijäin luovuttarninen on kielletty". Kutsun tätä ehdotusta ed. Kotosen ehdotukseksi.

.

•

Selostus myönnetäJän oikeabi.
Äänestys ja päätös:

Ken hy;vä!ksyy ed. Kotosen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on sanottu ehdotus
·hylätty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.
Puhemies: Eduskunta on siis 'hylännyt ed.
Kotosen teikemän ehdotuksen.
14 §.
Keskustelu:

Ed. E ·S t 1 a n rd e r: Det bör erkännas, att denna paragraf, sådan den här har avfattats, är
bättre än det av propositionen föreslagna stadgandet. Dock ka.n jag icke lnse dess avfattning
tillfredss·tällande. För det föl'sta innehåller stadgandet icke tillräckligt ingående bestä.rnmelser
rörande de tvenne nationalsprå;kens förhållande
tili varandra. För det andra är uti dess andra
moment endast bes.tämt, att finsk rnedborgares
rätt skaU i antytt avseende trygg:a.s genom lag
och hänvisas >sålunda oc;kså ihär endast tili en
blivande lagstiftning, som då icke sker .sås-orn angående grundlag är sagt, utan endast såsom rörande allmän lag finnes stadgat. Vid denna lagstiftning .skall visserligen beakta,s, att landets
finskspråkiga och svrensk.språkiga bef.olkningens
rätt enligt enahanda grun'der . tillgodoses, IIllen
detta iunefattar endast, att de bestämmelser, som
uti denna rlag.s.tiftning införas, slmla vara så. dana, att de gälla lika för den ena som den andra
befolkningen. Men därmed är ingalunda sagt,
att denna lag;stiftning skulle ibliva •så ingående
eller med av.seende å innehållet så tillfredsställande, att verkligen rninoritetenrs språkliga rätt
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därigenom bleve fullt tryggad. Det är ju klart,
att majoritetens sp~åk icke kräver några ingående
eller mera uttömmande bestä.mmelser i en dylik
lag. Det är nog för denna majoritet, om d·et också
endast finnas några ytterst allmänna och intetsägande hestämmelser. Majoritetens språk är nog
alltid tillräckligt betjä.nt härmed. Men därför är
det ingalunda .sa.gt, att minoritetens rätt hleve
tillgodosedd genom dylika stadganden, ehuru de
nog kunna .sägas enligt enahanda grunder t~ll
godo:se vardera språkgruppen.
På denna grund måste jag anse att .det ifrågavarand·e stadgandet ingalunda kan från svenskt
håll vara tillfredsställande, och her j.ag att .i stället få föreslå den avfattning, som uti första reservationen är föreslagen. Där ingår '()Ckså en
hestämmels.e, som nu matsvaras av 22 § i :stora
utskottets .förslag, men enli.gt min tanke höra
dessa bestämmelser i 22 § logiskt till 14 §.
Ed. T o r p p a: Minä pyytäisin eduskunnalle
suositella. perustuslakivaliokunnan mietintöön liitettyä 8 vastalausetta.. Näin ollen ·ehdotan, että
eduskunta vastalauseen mukaisesti hyväksyisi
nyt käsiteltävänä olevan pykälän.
· Ed. Jo u k a hain en: Kun edusta:ia Torpan
ehdotus pääasiassa sisältää saman a,sian, joka sisältyy minun allekirjoittamaani va,stalauseeseen,
pyydän saada kannattaa ed. Torpan tekemää ehdotusta.
Ed. M a n t e r e: Minunkaan mielestäni ei
suuren valiokunnan a.hd'()tus 14 §:ksi ole joka kohdassa täysin onnistu1.ut. Huomio kiintyy erityisesti pykälän toiseen momenttiin, jossa sanotaan,
että Suomen kansalaisen .oikeus käyttää oikeudessa ja hallintoviranomaisen luona omassa asiassaan äidinkieltä, suomea tai ruotsia, sekä tällä
kielellä saada toimituskirjansa, on turvattava
lailla. Säännös saattaa tässä muod·ossa käytännössä joHtaa, jos sitä sananmukaisesti vaaditaan
noudatettavaksi, voittamattomiin vaikeuksiin ja
mahdollisesti moniin selkkauksiin. Onnistuneempi olisi kä·sittääks.eni se muoto, joka tful1e momentille on annettu perustuslakivaliokunnan mietintöön liitetyssä kolmannessa va.s'talauseessa.
Ehdotan siitä syystä, että tämä pykälän kohta
hyväksyttäisiin sanotun va.stalauseen muka~sesti
näin kuuluvana: Suomen 1kansalaisen oikeudesta
käyttää oi.Jmudessa .ia hallintoviranomaisen luona
omassa a.siassaan äidinkieltään, suomea tai ruotsia, sekä tällä kielellä :saada toimituskirjansa,
sääJdetään lailla., varteenottamalla, että maan
suomen- .ia ruotsinkielisen väestön oikeus .iät.ies-

tetään samanlaisten perusteiden mukaan. E'hdottamassani muodossa pitäisi pykälän tyydyttää
yhtä hyvin suomen- kuin ruotsinkielisten vaatimuksia. Myöskin ruotsinkielisten. Sisältyyhän
pykäilään silloin se tasa-arvoisuud·en ajatus, jota
varsinkin ruotsinkieliseltä taholta on moneen !kertaan tämän asian yhteydessä tehostettu ja jota
suomalaisellakaan taholla ei ole vas.tustettu, eikä
mielestäni .ole syytäkään vastustaa.
Ed. M. Erich: Eilisen yleiskeskustelun aikana lausui eräs ·ruotsalaisen kansanpuolueen
edustajista pitävänsä tätä kiistanalaista pykälää
niin tärkeänä, että sen 'lopullisesta muodosta tulisi suuresti riippumaan, tulisiko hän äänestämään koko lakiehdotuksen kiireellisyyden puolesta vai sitä vastaan. •Minun yrrnmärtääkseni
tämä n. ·s. ikielipykälä on suuren valiokunnan
mietinnössä saanut sellaisen muodon, että :sen
luulisi tyydyttävän kaikkia niitä ruotsalaisten
vaatimuk•sia, joilla on hiukankin pohjaa ja perustusta oikeudessa ja kohtuudessa. Suuren vali.okunnan mietinnössä taataan ruotsalaiselle väc
hemmistöllekin erinomaisen hyvä asema tässä
maassa tulevain aikojen varalle. Minun mielestäni tuntuu melkein siltä kuin 'S-e.uri valiokunta
myöntyväisyydessään ja hyvänsuopaisuudessaan
olisi paikkapaikoin mennyt liian tpitkälle. Suuren valiokunnan ehdotuksen mukaan tulisivat molemmat kielet, sekä enemmistön että vähemmistön, oikeudellisesti ja hallinnollisesti olemaan turvatut samankaltaisten periaa.tteiden mukaan. Ja
samankaltaisten periaatteiden mukaan tulisi valtio myös huolehtimaan molempain kieliainesten
sekä taloudellisista että sivistyksehlisistä pyrkimyksistä. Enempää minun mielestäni ei voida
lainsäädäntötietä vaatia. Minus,sa on herättänyt
melkoista epäily,stä 14 § :n 1 momentti, jossa sanotaan, että suomi ja ruotsi ovat tasava.llan kansalliskielet. Minusta tuntuu kuin ruotsalaisen
kansanaineksen esiintyminen, varsill'kin äärimmäisten ainesten viime aikoina olisi ollut sen kaltaista, .että tämä momentti ei olisi paikallaan.
Kun minä kuitenkin tulen äänestämään tämän
pykälän hyväksymisen puolesta .sellaisena kuin
se on suuren valiokunnan mietinnössä, niin minä
teen sen siinä nimenomaisessa toivossa, että ruotsinkielinen kansanaines tulevalla toiminnallaan ja
esiintymisellään tässä maassa tulee osoittamaan
sellaista isänmaaLlisuutta ja :sellaista yhteenkuuluvaisuudentunnetta maan pääväestön kanssa,
että ruotsinkieli todella ansaitsisi kansalliskielen
nimen meidän maassamme. Minä tulen äänestämään tämän pykälän hyvfuksymisen puolesta suuren valiokunnan ehdottamassa muodossa, myös-
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kin siinä toivossa, että ruotsalaisten aina]set valitukset siitä sorrosta jota tämä ka.nsanaines muka
on saanut kärsiä vihdoinkin tulisivat loppumaan
ja että täHaiset valitukset eivät enää senjälkeen
kun asia saadaan suuren valiokunnan ·ehdottamalla tavalla järjestetyksi, vo1s1 ulkomaalla
tehdä minkäännäköistä vaikutusta.
Ed. R i ta vuori: Minä olen samaa mieltä
kuin ed. Mantere siitä, että tä;män pyikälän 2 rrnomentin ,sanamuoto siinä muodossa kuin se esiintyi ed. Setälän. y. m. va•stalauseessa p_eru•stuslakivaliokunnan mietintöön on parempi kuin suuren valiokunnan mietinnön 14:ssä i§:ssä. Kannatan sentähd-en ed. Mant-ereen ehdotusta., että pykälän 2 momentti hyväksyttäisiin mainitun vastalauseen eihd:ottamassa muodossa.
Ed. R yö mä: Edelli<sessä keskustelussa lausuttiin maalaisliiton edustajien taholta, että tämä
pykälä olisi jonkunlaisen kompromissin tulos sosialidemokraattien ja ruotsinkielisen ryhmän välillä, mutta minun täytyy •sanoa, että tässä ei mitään kompromissia oLe ollut puoleen tai toiseen,
mutta että täs•sä on meidän taholta tahdottu julkilausua meidän vanha kantamme, että nimittäin
maassamme kumman.kin kielen, sekä suomen- että
ruotsinkielen olemassa.olo ja käyttöoikeus turvattaisiin samallaisten perusteitten mukaan. Ed.
Mantereen muutos tähän ei millään tavalla a.siallisesti muuta tämän pykälän •Si•sältöä. Minusta
tämä on siinä muodossa, kuin •se on suuressa valiokunnassa. saanut, vaan ehkä hauskemmin sanottu. Tässä nimittäin sanotaan ainoastaan, ·että
tämä Helenkäyttöoikeus on turvattava lailla varteenottamalla, että maan •suomen- ja. ruotsinkielisen väestön oikeudet järjestetään samallaisten
perusteitten mukaan. ,Siis tämä ainoastaan johtaa siihen, että kummankin kielisen väestön oikeudet .on laadittavassa kielilaissa samalla lailla
turvattava.
Ed. v. W en d t: J ag är icke i alla detaljer
tillfreds med if•rågavarande paragraf, men dess
stilisering är såJdan, att med .god viJlja till samförstånd mellan de bägge folken •ett tillfredsställande samarbete kan komma till stånd också på
basen av denna paragraf i den, av utskottet föreslagna avfattning. Jag vill icke förutsätta hos det
finska folkets flertal den illojalitet, som •skulle
m'åsta förefinnas, .om denna paragraf icke visar
sig .skapa tillrä;cklig trygghet för de .svenske. Av
·denna orsak ·kommer jag att 1rösta för denna
paragraf.
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Ed. P r o c o p e: J ag ber att i huvudsak få
ansluta mig tilllantdagsmannen v. w.endt. Jag
har emeLlertid icke ·bett om ordet för detta, utan
,för att fiå hetona, att det första momentet i paragrwf.en är nödvändigt för att fastslå, att vi svenskar i Finland är·o liika goda finländska medborgare .som de finska finna,rna. J ag tror, att vi
hava gjort rulldeles tillräckligt för att kunna
fordra., att man .erkänner vårt likaberättigande.
J ag hade icke väntat mig att av hr M. Erich få
höra ett uttalande sådant som ili.ans sista.
Ed. S et ä 1 ä: Minä olen katsonut siinä vastalauseessa, jonka olen allekirjoittanut, myöskin
voivani hyväksyä ehdotetun 1 momentin, mutta
minä olen tehnyt sen sillä edellytyksellä, että
kun puhutaan ta•savallan ·kansalliskielistä, siinä
tarkoitetaan •Suomen k a n s a k u n n a n kansalliskieliä. Meidän valtiopäiväjärjestyksemme
ei tunne mitään muuta kuin yhden Suomen kansan, ,det finska folket" eikä ,det finländska folket", eikä 8nomen laki tunne semmoista termiä
kuin ,finländsk medborgare", jota edellinen arvoisa rpuhuja käytti. ,'Suomenmaalaista lakia"
ja ,suomenmaalaisia kansa1aisia" ei meidän :lakimme ja lainsäädäntömme ensinkään tunne. Mitä
2 momenttiin tulee, katsoisin sen muodon, joka oli
siinä vastalauseessa, jonka m. m. ed. Ryö.mä yhdessä minun kanssani on allekiil'joittanut, varmemmaksi hyväksyä kuin suuren valiokunnan
ehdotuksen, sillä näitten sanojen ,turvattava
lailla" voitaisiin ehkä ymmärtää sisältävän jotakin toista kuin mitä nähtäv.wsti tarkoitetaan. Tarkoitus on ·Sanoa, että tästä oikeudesta on lailla
säädettävä varteenottamaLla ·että maan suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön oikeudet järjestetään samallaisten perusteiden mukaan. Jos
sanotaan, että puheenalainen ,oikeus on turvattava lailla", voidaan sanamuoto helposti käsittää
sillä tavalla, että tä;mä säännös .on irrallinen eikä
välittömästi liity siihen, mitä lauseen loppuosa
sisältää. Minä yhdyn sii,s. tässä kohdin ed. Mantereen tekemään -ehdotukseen:
Ed. M. E r i c .h: Minä pyydän huomauttaa
ed. Procopen lausunnon ·johdosta, että tarkoituksenani ei suinkaan ollut kieltää niitä an•sioita,
joita ruotsinkielisellä väestöllä on meidän maassamme ollut ja edelleen saattaa olla. Minun tarkoituksenani oili vain huomauttaa eräistä tämän
väestön keskuudessa viime aikoina esiintyneistä
pyrkimyksistä, jotka selvärsti ovat olleet isänmaan ikokonaisuutta hajoittavia ja siis isänmaall5
turmiolli;sia.
88
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Ed. He1lenelund: Jag ber att få understöda ldgm. Estianders förslag.
Ed. H i l d e n: Då ,det gäller att från svenskspråkigt ,socialdemokratiskt håll hedöma 14 § och
att göra en jämförelse med den tredje reservationen, <så tror jag, att paragra.fen i den formulering, vari den åte1.1finnes i stora utskottets betänkande tillfreds~ställer oss till fullo. J ag medgiver,
att reservationen n:o 3 också 'betyder ett framsteg, men förebller <det mig, som sagt, so.m om
paragrafen i den avfattning den fått i stora utskottet borde tillfredsställa oss i än högre grad.
J ag förs,tår ioke alls ,hr Estland~ers kritik. Det
synes mig, som om ihär skulle föreligga n:ågot
försök till bromsning. Enligt min uppfattning
kan man icke fordra mer av en lagpara.graf, som
intages i en regeringsform än vad här J.ledan blivit sagt. I en ,särskild lag kunna sedan detaljerna ingå. Enligt min uppfattning borde parag~rafen godkännas i den av,f,attning den fått.
Ed. E .s, t ,1 a n d e r: De i vriga andraganden,
som här hava avgivits till förmån för den tredje
reservationen och des<s formulering, visa mera än
tydligt, lmru riktigt jag har bedömt vrkten av
formuleringen av ,denna paragraf. De visa tydligt, att m1an endast vi1l ko.mma till att överffua alla bestämmelser, som reglera föl'hållandet
mellan de två nati~onaliteterna, t~ll dessa bestämmel<ser i allmän lag, som viss-erligen skuHe v-ara
byggda T>å ena:handa grunder för båda, rrnen som
därför icke behöv,de innehålla någonting bestämt,
således icke giva några verkliga rättigheter. De
kunna vara byggda på sa;mma grund och bägge
nationaliteterna däri få enahanda bekräftelse på
sin rätt, men i sak dock innehålla ingenting, i
varje fall icke det, som fbehöves för att trygga
en minoritets ställning. Majoriteten I'eder sig
utan närmare bestäm.meLser. J a.g tycker det.ta
borde vara IDlart nog. J1ag upprepar, att vad som
gäller om den tredje reservationens formulering,
det gäller nog också i ,själva verket ,om stora utskottets, föl's<lag. Det är därför vi svenskar icke
kunna vara tillräcikligt försiktiga.
Ed. R i t a v u '0 r i: Olen sama:a mieltä kuin
ed Estlander siinä, ~että on oleellinen eroitus tämän suuren valiokunnan 14 § :n toisen momentin
ja kolmannen vastalauseen toisen momentin välillä. Tämä suuren valiokunnan 14 § :n toinen
momentti sisältää käJsittääkseni sen, että jokainen
Suomen kans,a1ainen, ruots,inkielinen tai suomenkielinen, on oikeutettu jokaiselta viranomaiselta
koko .maassa saama.an toimituskirjat omalla äidin-

kieleUääu joko suomeksi tai ruotsiksi. Kolmas
vastalause taas sisältää ainoastaan sen, että suomal.aisen ja ruotsalaisen väestön oikeudet tässä
suhteessa ovat lailla järjestettävät sama:llaisilen
periaatteiden mukaan. Minä olen käsittänyt, että
ne henkilöt, jotka ovat suuressa valiokunna:ssa ehdottaneet 14 § :lle sen sanamuodon, mikä sillä
tässä nyt on, ovat tarkoittaneet samaa, kuin mitä
kolmas vasta,lause sisältää, mutta he ovat antaneet sille sellais,en sanamuodon, joka ~a-sia1lisesti
jo'htaa. aivan toiseen. Pitäisin valitettavana, jos
hyväksyttäisiin tämä pykälä suuren valiokunnan ehdottamassa muodossa, jo-ma johtaisi siihen,
että 'kaikkien viranomaisten meidän maassamme
pitäisi ~olla ~kaksikielisiä.
Ed. v o n B o r n: J ag kan icke underlåta att
uttala min förvåning, för ,att icke säga indignation öv-er det sätt, på vilket man på visst finskt
håll anser sig kunna behandla denna för den
svenskta.lande befolkningen i Finland så utomordentligt viktiga fråga. Man harju dock vid särskilda tillfällen högtidligen försä:krat, att man
icke vill förtrycka den ·svenska nationaliteten i
landet, att man icke vill tillfoga d~en någon orät.t
utan att man vill låta jämlikhet råda mellan de
båda .språkgrupperllla i vårt land. Men då det nu
gäJller att vis,a, att det även finnes allvar bakom
dessa ord och att man är lberedd att i handling
omsätta ·affill, ja, då vill man ic:ke längre vara
med, då drager man sig undan genom diverse
undanflykter, på skäl, som icke annat äro än
svepskäl. V ad som i förevarande paragraf från
SV'enskt håll begäres, är blott ,och bart ett fastställande av det, som hittilLs gällt, dels på grund
av lag, dels på grund av praxis. Vår öns.lmn är,
att a:llt detta ~skulle fås också för framtiden fasts.laget uti den nya r-egerings:formen. Men från
finskt håll vill man trots de givna försäkringarna
merendels icke gå in ~på .d,etta, och orsaken härtill kan ju knappast vara annan än den, att man
i s.jälva verket icke vill den rättvisa för de bägge
sprakgrupperna, varom man talat, att man .sålunda icke vill fastslå principen om likställighet och jämliikhet dem emeUan. Det s'kulle e>nligt min tanke ~da hava va.rit 1ångt ärligare och
vär-digare att öppet tillstå detta, än att hålla
fa.gra tal, - och lova runt men hålla tunt. - J ag
ber att få förena mig om herr Estianders förslag.
Ed. E s. t 1 a n d e r: I anledning av herr Ritavuoris uttalande her ja.g få framhålla, att jag
just i tvenne andraganden sökt ådagalägga, att
vid trukningen av de två här föreliggande formuleringarna, nämligen stora utskottets ·förslag
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och tred.ie reservationen, man icke fkommer att
göra en dylik skillnad, som herr Ritavuori har
trott såg finna i para.grafernas formulering. Och
det är just därför a:tt jag befarar, a.tt man icke
kommer att finna •en dylik saklig skillnad mellan tredje reservationens formulering och stora
utskottets formulering, som jag motsätter mig
vlutdera för.sla.get.
Ed. M a n t e r e: Ed. Estlanderin ja ed. von
Bornin lausunnon johdosta olen pakotettu huomauttMnaan, mitä jo kerran aikaisemmin olen
huom!lJuttanut, että tli!ssä pykälässä nyt ehdotetussa muodossa ruotsa:laisten vaatimukset tyy.dytetään tuntuvasti laajemmassa mitrussa kuin siinä
hoallitusmuotoesitybessä, joka 1918 vuoden valtiopäivillä vastoin ruotsalaisen ryhmän tahtoa
äänestettiin lepäämään ja j.onka hyväksymistä
mainitsemani ryhmä näilläkin valtiopäi<villä muut!llmia viikkoja takaperin joitakuita poikkeuksia
lukuunottamatta kannatti. Mainitussa monarkian
perusteelle rakennetussa ha.llitusmuotoesityksessä ei esimerkiksi julistettu ruotsinkieltä tasarinnan suomenkielen kanssa valta;kunnan kansalliskieleksi. Siinä ei liioin ilmituotu yhtä kategoorisesti kuin nyt käsilläolevassa lakiehdotuksessa,
että oikeus oman äidinkielen käyttöön oikeusistuimissa ja..halEntoviranomaisten luona taataan
lailla. Siinähän oli, kuten muistettanee, rajoittava välilause: ,Mikäli se ei tuota suur~a vaikeuksia." Tässä lakiehdotuksessa on .siis menty
tuntuvas1ti yli sen miihin ruotsalaisten taholla oltiin taipuvaiset vastikään suostumaan. Käsitykseni mukruan pitäisi siis pykälän nyt esitetyssä
muodossa hyvinkin tyydyttää myöskin nwtsinkielis•en ryhmän vaatimuksia.
Ed. 1S et ä 1 ä: Ed. von Bornin lausunto oli
minulle aivan käsittämätön. En voinut ymmärtää
muuta kuin että arvoisa ritari taisteli tuulimyllyjä vastaan, koska ei ollenkaan esiintynyt, mitä
vastaan hän taisteli ja lllitä hän katsoi rikotun.
Ed. v. Born .sanoi että täällä julistetaan juhlallisesti lupauksia, joita ei ta;hdota pitää, ja esiintuodaan vernkkeita, joilla tahdotaan päästä toteuttamasta sitä lllitä on luV'attu. Sitä minä en
voi ymmärtää. Tässähän rehellisesti luvataan,
että maan suomen- ja J.'lllotsip.kielisen väestön oikeudet järjestetään s a. m a n 1 a i s t e n periaa,tteiden mukaan. Voiko enempää taata? Sitä ei
tietääkseni ole 'koskaan luvattukaan, että ikuisesti py.syttäi.siin kaikissa kohdissa samaHa kannalla kuin missä nyt ollaan. En usko, että tätä
ruotsinkieliselläkään taholla tahdotaan, koska
,ruotsalaisil[a kansankäräjillä" eräs puhuja esitti

691

va•atimulksen, että Ahvenanmaalla pitäisi ruotsin
kielen olla ainoll!na virallisena kielenä. Vastaavaa
vaatimusta ei tietääkseni ole missään suomenkielisdlä taholla a.setettu, nimittäin että suomen kieli
edes supisuomalaisel~a seudulla olisi yksinomaisena virallisena kielenä. Mutta siinä kohdin jo.kainen suomenhelinen tahtoo pidättää itselleen
toimintavapauden, että vastaisuudessa. saatetaan
puhtaasti yksikielisillä paikkakunnilla rajoittaa
asianomaisten oikeutta s a a d a. toimituskirjansa
sillä kielellä, joka. ei ole pa~khkunnan, kentiesi
myös joissakin iiapauksissa viranomaisen a nt a a asiakirjoja ki•elellä, mikä ei ole paikkakunnan.
Ed. Estlander on lausunut että s•emmoinen perustuslainsäännö.s että suomen- ja ruotsinkielisten
kielelliset oikeudet järjestetään samanlaisten perusteiden mukaan, ei muka mitään takaa, koska
voidaan tämän perustuksella antaa semmoinen
kielilll!ki, joka ei todellisuudessa sisällä mitään.
Minä •en voi ymmärtää, miksikä eduskunnalla
olisi syytä säätää semmoista kielilakia, joka ei
sisältäisi mitään jos se kerran kielilain säätää.
Totta kai lainsäädännön tarkoituksena on antaa
semmoisia lakeja, jotka. joia;in ,sis•ältävätkin. Se
minusta on aivan selvää, että hallitusmuoto ei
saata sisältää yksityiskohtia kielilainsäädännöstä.
Niitä on a.:i:van mahdotonta saada sisältymään niihin ha:rvoihin samoihin, jotka :hallitusmuotoon saatetaan täs•tä asiasta ottaa. Sen 'Periaatteen, ·että
maan suomen- j:a ruotsinkielisen väestön oirkeus
on järjestettävä .samanlaisten periaatteiden mukaan, sen täytyy riittää turvaksi. Se turvaa samalla tavoin vähemmistöjä, olivatpa nyt vähemmistöt ruotsinkielisiä suomenkielisillä paikkakunnilla tai suomenkieli.siä ruots•inkielisillä paikkakunnilla. Mitään semmoisia p·oikkeuksia, jotka
olisivat eri kieliryhmiin nähden erilaisia, semmoisia poiklkeuksia ei voida tehdä, jos nyt esillä
oleva ehdGtus tulee laiksi.
Ed. Hu 1 t i n: Minusta tuntuu että tässä aivan
turhaan on syntynyt hermostunut väittely suuren
valiokunnan ehdotuksen j:a kolmannen vastalauseen vastaavan pykälän sisällyksestä. Itse asiassa
on sisällys molemmissa aivan sama. Molemmissa
on puhe siitä, että maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeus käyttää omassa asiassaan äidinkieltään oikeudes,sa ja hallintoviranomaisten
luona sekä sillä kielellä saada toimituskirjansa on
turvattava samanlaisia perusteita noudattamalla.
Kolmannessa vastalauseessa sanotaan että tästä
,säädetään lailla", suuren valiokunnan mietinnössä että tämä on ,turvattava lailla". Tässä ·ei
siis ole olemassa. mitään ll!siallista eroa, ·ei aina-
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kaa.n semmoista kuin ed. Rita,vuori lausunno.ssaan
oletti. Tästä on ed. Setälä jo huomauttanut. Kun
luvun otsikkonimekkeenä on ,Suomen kans.alaisten yleiset oiikeudet ja oikeusturva", ·on mielestäni kyllä sopiva pykälässä käyttää saruoja ,turvattava lailla", jos tämä sanonta enemmän rauhoittaa ruotsinkielistä väestöä. Puolestani tulen
äänestämään suuren valiokunnan mietinnön puolesta.

kun täälllä on tehty use~ta ehdotuksia tämän pykälän suhteen ja minun mielestäni 8 .vastalau·seessa on sellainen muoto, joka ei synnytä mitään
väärinkäsitybiä, niin minä yhdyn kannattamaan
8 va:stahusetta.

Ed. E s t l a, n d e r: Herr Manteres andra.gande
nöd.gade mig att ännu en gång begära ordet. J ag
kan icke inse, att det hade något fog för sig att
gentemot svenska lantdagsgruppens :hållning nu
åberopa att denna grupp åtminHtone övervägande
rösta:de för det . monarkislka förslaget till regeringsform, som blivit v~lande till denna lantdag.
Det 'tnåste dock vara klart med den ringaste eftertanke, att d'å det gällde_att antaga eller förhsta
detta vilande la.gförslag, det icke ankom på enskilda stadganden däri, utan på den allmänna
grundläggande princip, som var genomgående i
lagförsla.get, nämligen den monarkiska statsprincipen. - Från svenskt håll kunde vi, om vi så
önskade, åberopa denna omrö•stning såsom ett bevis för att vi d·ock förstå att stälb landets väl i
dess helhet framom våra enskilda önskningsmål.
Vi voro verkligen beredda att antaga. denna regerin.gsform, utan hänsyn därtill att vi tidigare
bestämt protesterat mot den avfattning språkstadgandena däri erhållit. För övl'igt ka.n jag hänvisa till det första jag yttrade i denna disikussion,
nämligen att jag skänker erkännande åt den förbättring, som 14 § under.gått •genom stora utskottets omstiliserin.g.

Ed. Co 11 i a n d e r: Min avsikt var a.tt bemöta herr Manteres uttalande, men herr Estlaruder
har gjort ett uttalande i denna. del överflödigt.
Han :har redan belyst saken nog.
Herr Ritavuoris tolkning av tredje reserva.ti·onen var i många avseenden intressant, ty den visade, att man med mycken möda i tredje reservationen lyekats åstad'komma en avfattning, som
utåt kan 1synas vara sådan, att den tillfredsställer
de svenska kraven, medan man sedan, då tolkning
kommer i fråga, kan så begå, att några åtgärder
icke vidtagas med anledning av denna samma paragraf. I det av.seendet kan jag sålunda alls icke
vara ense med fröken Hultin.
Till herr M. Erich ville jag säga, att ja.g icke
tror att han är den rätta ma.nnen att på ett så
oförsynt sätt rsom han det gjorde giva ·det svenska
elementet admonitioner. J ag tror det svenska elementet här i landet kan reda sig utan herr Erichs
hndledning.
Egendomligt är det att vid denna lantdag de
nationalistiska strävandena skola taga sig så
många olika former, då de söka, .skyla det enda
ver:kliga, som ligger under dem. J ag tänk·er t. ex.
på minister Kallios andragande, .som '1'\ist och slutligen endast innebar hans starka känsla av ovilja
över att något 1slrugs tillmötesgående skulle visas
det svenska elementet, en ovilja., .som han icke
hade mod att kläda i den rätta f.ormen, utan därför kröp •bak den åttonde reservationen. Det b'lir
nu Finlands s'ocialdemokra.ters .sak a.tt giva herrar
nationalis•ter i Finland en l·ektion i rätta sättet att
uppträda i nationalitetsfrågor.

Ministeri K a 11 i o: Täällä on väitelty siitä
erosta, mikä on kolmannen vastalauseen 2 momentin ja suuren valiokunnan mietinnön 2 momentin välillä. Minä en tahdo tähän väittelyyn
sekaantua, mutta kyllä minustakin kolmannen
vastalauseen muoto on ehd'Otto.masti selvempi.
Mutta minulla olisi tätä pykälää vastaan muutakin, ;sillä tuo 1 momentissa oleva säädös, että
suomi ja ruotsi ovat tasavatlan kansalliskielet, on
ruiin epämääräinen määritelmä, ettei se sisällä oikeastaan mitään, joka ei jo muuten sisälly tähän
pykälään, ja .sen vuoksi se minusta on tässä pyikälässä aivan tarpeeton. Minä jo hallitumsen esitystä käsiteltäessä hallituksessa asetuin sille kannalle, että se momentti olisi voistettava. Mutta

Ed. J u u t i 1 aine n: Olen aikaisemmin mielipiteenäni esittänyt sen, että nyt vallalla oleva
kiihkoilu, jota ruotsalaisella taho'lla tapahtuu, lyö
leimansa hallitusmuodon n. s. kielipykäliin ja
erittäin juuri tämän kiihkoilun tuloksena on suuren valiokunnan mi·etinnön 14 § :ssä 1 momentti.
1VIinun täytyy vain ihmetellä, että se .on tullut
si~hen sosialidemokraattien suosi•ol'lisdla avulla.
Tosiaankin, niinkuin ed. Collialllder toivoi, sosialidemokraateista taitaa tulla n. s. ,kansa.Uismielinen puolue", että se voisi iyy,dyttää kaikki ruotsala:i,sten toivomukS'et. Kun asiaa käsiteltiin en'li
asteessa perustuslakivaliokunnassa, niin juuri ne
sosialidemokraattiset jäsenet, jotka. ovat sellaisi'lta
paikkakunnilta, missä kielikys~my.ksen pitäisi

Puhe .mies: Pyytäisin ed. Hultinille huomauttaa että puhujan tulee puhua paikaltaan tai
puhujalava.lta.
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nyt olla kireimmillään, Elsimerkiksi Pietarsaaren
seuduilta. j. n. e. ilmoittivat, •ettei siellä ole mitään
kiihkoilua kielikysymyksestä kansan keskuudessa, vaan että se on tullut sinne tää:ltä Helsingistä,
ja että he pitävät tarpeettomana, että hallitusmuodossa yritetään tyydyttää ylhäältäpäin tullutta ruosalailsten ·kiihkoa. Sitten kun olen asiankulkua s·eurannut, on tämä kansallisuuskysymys
siirtynyt ed. Ryömän hoitoon, ja hän on hoitanut
sitä niin, että toivoisin: asian joutuvan mahdollisimman pian lukkoon, sillä muuten hän menee
edelle ed. Estlanderista ja vie nähtävästi sosialidemokraattisen ryhmän mukaansa. Viime kesänä
ruotsalaisten taholta lausuttu toivomus, että kunhan tässä uudet vaalit saadaan, niin kyllä me
kielikysymyksen ajamme läpi mitä rparhai:rnmas,sa
muodossa, se uhkaa nyt toteutua. Minusta näyttää, että sos•ialidemokraattien eriiät johtavat ainekset tahtovat "Päästä kosketuksiin tämän maan
n. s. ,ylempien piirien" kanssa, vaikka nämä piirit olisivat äärimmäilsintä oikeis.toa.
Ed. R yö m ä: Edustajat Mantere ja Ritavuori
ovat johtuneet väärin selittämään tätä pykälää
sen kautta, että eivät ole lukeneet pykälää loppuun. He nimittäin lopettavat 'lukemisen sanoihin ,on turvattava lailla", mutta pykälä jatkuu:
,varteenotta.malla, että maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön o i k e u s j ä r j e s t et ä ä n s amanlaisten perusteiden mukaan".
Tä~ä lopp~lause antaa kokonansa tälle pykälälle
sehtyk.sen, Joka on se, että välttämättä ei tarvita
kaksikielisyyttä kaikissa osissa maata. Supisuoma:laisilla alueilla nimismies·ten ei tarvitse osata
ruotsia eikä aiva:n puhtaasti ruotsinkielisissä llitäjitssä tarvitse nimismiesten osata suomea. Pykälä jättää tässä k'Ohden asian auki käytännöllisen jäl.'jestelyn varaan lain kautta. Mitä tMs ed.
Juutilais•en lausuntoon tulee, niin ei minun kantani ·eikä meidän puolueemme kanta ole muuttunut 1puoleen tai toiseen, joskin tämä .pykälä stilistisesti on jonkunverran muuttanut muotoa. Siinä
on asiallisesti suuri ero, •kun ed. Estlanderin ehdotuksessa nimenomaan vaaditaan, että kaikissa
ta"j)auksissa . on kaksikielisyys tunnustetta.va,
mutta tämä pykälä ei ·ole sillä kannalla eikä meidän ·:puolelta tulla sille kannalle menemään.
Mutta itse muoto ei suuren vaHokunnan mietinnÖssä ole asiallis,esti muuttunut siitä, kuin se on
3 vastalansees:sa. Minusta tämä vaan on hauskemmin sanottu, kun tässä puhutaan oikeuksien
turvaamisesta eikä ainoastaan, että näistä oikeuksista säädetään lailla, mikä on minusta laihasti ja
heikosti sa.nottu.
·
. Ed. A r a j ä r v i: Minun huomata.kseni tämän-
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pa1vamen keskustelu tsamoinkuin aikaisempikin
on aivan selvästi osoittanut sen, että ruotsalaiselta taholta tahdotaan perustuslakiin saada säädös semm'oiS"eksi, että sen avulla ja siihen nojaten
vastainen kielilainsäädäntö tulisi sellaiseksi, jotta
myöskin ruotsala;iselle sivistyneelle ·kautta koko
maan suomalaisella alueella asuvalle yläluokalle
turvattaisiin ne oikeudet, mitkä sillä on tänään.
Mutta tämä ei käy päinsä. Siihen me suomalaiset
emme saata mennä emmekä me myöskään vaadi
toiselta. puolen sitä, että puhtaasti ruot•salaisella
alueella truataan suomalaiselle sellaiset oikeudet,
jotka tyydyttävät hänen persona1lisia mieliteko.iansa. Pers·oonallisten mielitekojen p'Olitiikka on
kielilainsäädännön alalla suistettava pois. Minä
olen nationaliHti, mutta miruun nationalismini ei
mene niin pitkälle, kuin ruotsalaisten nationalismi
menee täällä. ~Enä suistan nationalistiset pyyteeni ja odotan puolesta.lli, että ruotsalaiset tekevät samoin. Käytännöllinen elämä maassa vaatii
sitä. Ja jolleivät ruotsalaiset nationalismissaan
osaa hoita.a asiaa niin, että ru'oilsalaisen rahvaan
.ia kansanmiehen oikeudet heidän alueellaan tulevat turvatui.ksi, niin me suomalaiset nationalistit
hoidamme s·en asian. 'Tä:hän S"aak:ka. ei ole ruotsalaisten taholta tullut hyvin hoidetuksi tämä asia
ja. vaara on tar:iona, että .se ei vastaisuudessakaan
tulisi hyvin hoidetuksi, jos heidän pyyteen1;1ä tällä
kertaa menisivät lävitse eduskunnass·a, joka pj
sentään näytä tapahtuva.n.
Ed. Ritavuoren lausunto yhdeltä ·puol·en ja ed.
Ryömän lausunto toiselta 1puolen osoittavat, että
he periaatteessa wjattelevat samallalailla, mutta
heidän lausuntonsa osottaa myöskin että pykälä
. siinä muodossa, minkä se on saanut, ei ole tyydyttävä, koska toinen selittää sen tois·ella ja toinen toisella tavalla. Eduskunna;ssa. on joskus ennenkin niin tapahtunut, mutta minä en ole havainnut näin .selvästi sen tapahtuvan. Tavallisesti riidellään vasta sen.iälkeen, kuin pykälä on lyöty
kiinni, mitä se oikein sisältää. Nyt siitä riidellään
jo ·ennen. Tämän takia rolisi minun mielestäni a1sia
nyt hoidettava niin, että ·saadaan todella:kin pykälä .semmoiseen muotoon, että se vastaa sitä ajatusta, jonka sekä ed. Ritavuori toiselta puolen
että ed. Ryömä toiselta puolen on lausunut. Minäkin siihen periaatteeseen yhdyn. Minä luulen
puolestani kumminkin, että kolmas vastalause sanoo asian selvästi. Toivon, että se menisi lävitse
joten asia tulisi suureen valiokuntaan uudestaan.
Jos .se vielä siellä panna.a:n puntariin ja tarvitsee
korjausta, niin näin menetellen 'se saattaa tapahtua.

1

P u lh e m i e s: Puhuja on hyvä .ia jatkaa lavalta.
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P u 'h u j a: Minä olisin voinut jo lopettaakin,
mutta :kun minulla puheenvuoro on, niin minä
teen sen ehdotuben, jonka ministeri Kallio aikoi
tehdä, mutta syystä tai toisesta ei tehnyt, nimittäin että 14 § :n 1 koh~a: ,:Suomi ja ruotsi ovat
tasavallan kansalliskielet" tarpeett.omana fraasina P'Oistettaisiin.
Ed. v ·O n B o r n: J ag ber endast .få framhålla,
att mitt •senaste yttrand·e icke var riktat mot dem,
som vilja gorukänna Jöreliggande paragraf i den
form den har .i stora utskottets betänkande, utan
mot dem, som ytterligare vilja stympa densamma,
och främst mot dem, som vilja avlägsna. första
momentet ur paragrafen. Detta för.sta moment:
,Finska och sv·enska äro repwblikens nationalspråk" är den härande grundsa.tsen i hela paragrafen; av denna grund·sa.ts fmmgå alla d.e övriga
bestämningarna sedan såsom följdsatser. - Jag
kunde möjljgen vara tillfreds med den formulering, s1om ·pa.ragrafen har i stora utskottets betänkande, men ja.g anser att herr Estianders formulering är korre'ktare och fullständigare och måste
därför för min del understöda densamma.
De, som yrka på avlä151snande av fö1.1sta momentet i denna -paragraf, kunna icke anses följa principen .om jämlikhet språ,kgrupperna emellan. J ag
måste för min del tyda detta som ett teeken på,
att man icke vill vara rättvis gentemot den svenska nationaliteten, och att man .för fra-mtiden är
beredd att göra intrång uti det, som hittills gällt
såsom r:Uktigt och lagligt i avseende å språkförhållandena i land.et.
.Slutli_g1en ber ja;g att få framhålla, att de stadganden, som ingå i herr Estianders förslag till
formulering av ·denna paragraf, enligt min uppfattning icke äro för detaljerade för att intagas i
en grundlag. I denna grundlag finnas nog andra
stadgauden, som äro fullkomligt lika detaljerade.
Sist vill jag erinra om att minist.er Kallio talade ·emot regeringens förslag i denna del.
Ed. C o ll i a n d e r: J ag går hit upp icke för
att hålla ett ~ångt tal, utan endast för a.tt jag må
kunna undvika. att begå samma fel som herr Arajärvi, nämligen att göra ett .förslag blott på den
grund att han hade ordet en stund till. J a.g skall
försöka undvika det felsteget.
Till herr Arajärvi ville jag •säga, ehuru han
har förmågan att uttala sig med en säkerhet, som
alltid •fastslåJ; oomkullrunkeliga. sanningar, att
hans sanning också denna gång var tämligen
svag. Man ,kan nämli,gen ick1e tala om nationalism
hos ett litet fåtal i den mening som han gjorde
det, ty i den meningen inneligger i nationalis-

men lust till förtryck mot ett annat fdkelement,
och man kan icke i all rimlighets namn cpåstå,
att det svensika elementet ·skulle utöva förtryck
mot d·et stora finska flertalet i .detta land. Ett
sådant tal från herr Arajärvis sida är sålunda
fullkomligt nonsens.. Sin verkliga natur avslöjade ihan uti .sitt tillfälliga förslag att få bort
den rad, som talar om finskan och svenskan
som republikens nationalspråk. De lautdagsmedlemmar, som äro rädda för denna bestämning,
kunna lika så gärna låta bli att uttala sig i svarvade fraser om att de icke önska. förtrycka och
ioke äro nationalist.er o. s. v., ty de visa med
detta förslag mer än väl, vilken andas barn de äro.
Herr Juutilainen är ju en skämtsam pers'On,
vars andraganden jag ända hittills aldrig har tagit på allvar. Om ja,g ·skulle göl'a det denna gång
skulle jag då också bli tvungen giva honom ett
epitet. Då han säg.er att herr Ryömä börjar
närma. sig hert Estlander, ifall hau iakttager en
viss hänsyn till de svenska fororingarna, .sik:ulle
jag vilja säga a tt 1herr J uutilainen och många med
honom i d·enna lantdag ibörja närma .sig en figur,
som uti Rysslands historia gjorde sig sorgligt
ryktbar i sitt förhållande tili Finland, nämligen
Purischkewi tsch.
P u h e m i ·e s: J ag anhåller, a tt talaren icke
använder kränkande ord om sina lantdagsmannakamrater. (Pyydän ettei 'puhuja käyttäisi .loukkaavia sanoja edusta.jatovereista.an).
Ed. Colliander: Herr Talman, jag ber
att få säga,, att jag aldrigvetat, att ordet Purischkewitsch innebär en kränkning. Såsom ja.g up:pfattat ordet ,Purischkewitsoh", har det varit uttryck för en ytterst långt gå!ende nati1onalism.
Han har gjort denna nationalis:m •gällande särskilt
mot vårt land. Parallellen är sålunda fullt tilllämplig på herr Juutilaineu s.om gjort .sa:mma
nationalism gällande gentemot det svenska elementet i Finland. Herr Talmannen torde godtaga min förklaring.
Ed. P r o c o p e: Minusta tämä asia on siksi
täl'keä, ·että minä rohkenen puhua. suomea ensi
kerran tässä eduskunnassa (Hyvä!) ja. oEsin toivonut, ettei olisi naurettu, vaan otettu hyväntahtoisuudella vastaan. Sillä .se 'On todellakin kovin
tärkeää, mitä minä tahdon sanoa, ja tahdon saattaa sen kailikien korviin. (Melua eduskunnasta.
Puhemies lwputtaa.)
Minä tahtoisin ensinnäkin valittaa sitä katkeruutta, joka on tullut ilmi puolelta ja toiselta, sitä
kiivasta keskustelua, joka täällä on ollut, mutta
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ennenkaikkea sitä ymmärryksen puutetta, jota
suomenbelisten puolueiden taholta on meitä kohtaan näytetty. Edustaja Setälää vastaan tahtoisin sanoa, ·että .kyllä me ruotsalaiset hyvin tiedämme, tunnustamme ja myönnämme, että Suomen kansa valtiollisesti on yksi ja eheä. Mutta
toiselta puolen on myönnettävä, •että täällä on olemassa kaksi eri kansallisainesta. Jos niitä kutsutaan kansoiksi tai. väes,töiksi, on minusta verrattain yhdentekevää. Muistaakseni löytyy muuten
ed. Setälän kielio·pissa seuraa.va esimerkki: ,Ruotsalaista kansaa asuu Suomessa." Kaikessa tapauksessa tämä nimitys ei merkitse mitään. Pääasia on, että me tiedämme ja että me olemme selvillä siitä, että tämän maan kansa valtiollisesti on
y.ksi, mutta että täällä •on samalla kaksi kansallisuutta, jotka ovat yhdenvertaisiaja joiden oikeuksia on yhdenvertaisuuden pohjalla järjestettävä.
Tästä minä tahtoisin pitää kiinni. Minä Jq_ulen,
että tämä -periaate tulee ilmi tässä pykälässä sellaisena kuin •suuri valiokunta on sen ehdottanut.
Minä en tahdo sanoa, •ettei voitaisi tätä pyki:Hää
vastaan tehdä muistutuksia. Mutta minä luulen
kumminkin että se suuren valiokunnan sille antamassa muodossa on omiaan näyttämään, että
täällä tahd•otaan -pyrkiä yhteisymmärrykseen.
Minä toivon, että myöskin suomenkieliset tässä
eduskunnassa eri :puolueista tul•evat yksimieli. sesti kannattamaan suure:t:t valiokunnan ehdotusta.

kannat:taa ed. Arajärven tekemää ehdotusta ja, dlisin myöskin. tehnyt sen ehdotuksen, mutta olen
tullut siihen käsitykseen ·ettei suomalaisten porvar.illisten ainesten taholta enää rohjeta, tehdä ·ehdotuksiakaan. Kuunnellaan vain valmi.s:ta. mitä
täällä nykyiset ,kansallisuutta" ajavat ryhmät
oikea!lla. ja vasemmalla suvaitsevat tehdä. Muuten la.usun tunnustuksen puhemi·ehelle siitä, että
hän yrittää suojella suomalaisi•a aineksia täällä
eduskunnassa, etteivrut ruotsalaiset saa niitä mielin
määrin snrlaa. Muuten onkohan annetta.va. tunnustus nykyiselle ha1litukseille, että se on ottanut
varsin tärkeään virkaan s·ellaisen edustajan, kuin
ed. Collianderin, jonka viranhaltijan tulisi selittää yleensä Suomen ka.nsan asioita parhain: päin
ulkovaNoille. Jos hän n~in tekee siellä kuin tääJ.Hi eduskunnassa', .niin on se minusta lmvin arveluttav•aa. Muuten suomenkieltä ·ei ruotsinkielisten tahoHa ole koskaan täällä käytetty muuta
l):uin kielto}a.)>:ia vastusta,essa aikoinaan ja nyt
taas tää;l!Jä kielikysymyksessä.

Ed. H ·e l en i u s- S e p p ä l ä: Minä olen iloinen siitä, että minun pupeenvuoroni sattui ed.
Procopen puheenvuoron jälkeen, koska voin heti
vakuuttaa hänelle, ettei hän e ll e naurettu, ja
vielä vähemmän sen vuoksi, että hän pwhui •suomea. Eduskunnassa naurettiin sitä, että kerrankin tq.lkki jf:i,i ilman puheenvuoroa, kun kaksi
yritti puhua yhtähaavaa. ·Mutta •sehän oli joutava asia.
Minä tahdon sanoa, että ·tulen puolestani antamaan ääneni suuren valiokunnan ehdotuksen puolesta. Se on mielestäni tarpeeksi tasapuolinen niin
puoleen kuin toiseen. Minun miel·estäni ei pitäisi
eikä kannattaisi riidellä vähäisen eroavista sanamuodoista, jos kerran pääasiasta on päästy niinkin yksimielisiksi kuin nyt on päästy. Niiden
lausuntojen jälkeen, jotka ed. von W endt ja viimeksi ·ed. Procope ovat antaneet, minusta tuntuu,
että meidän •pitäisi mielihyvällä yhtyä ··suuren
valiokunnan ehdotukseen, koska sillä tavalla ainakin yksi suuri riib-aine olisi saatu onnellisesti
pois kansaamme hajoittamasta.

Ed. A r a, järvi: Ed. ColJiande.rin lausunnon johdosta .pyydän huomauttaa, että se mitä
lausuin mennessäni ylös puhujatuol.iin,, jnhtui siitä, ·että minä olisin s.ruattanut myöskin kannarl:taa ed. Kalliota ja saavutt-aa asiass1a aivan .sa.man', mutta kun k·erm.n minam kutsuttiin jä;rjestykseen, niin tein s·en ehdotuksen, joka on asiassa parain, jonka, ed. Collia.nder my-öskin totesi,
koska hän niin äkäis•esti kävi si:Vhen: kiinni. Mitä
taas nat.s:Vonalisrm.iin tulee, niin: luulen, että ·ed.
Colliander aiv.an hyvin totesi lausunnollaan, että
sitä on erilaista ja että siitä voida3Jn keskustella
hyvinkin paljon. Mitä suomalaisten nats.ionalismiin tu:lee, niin se tiet.ää minun nä\hdäkseni sitä,
että se nyt, tahtoo suistaa sen natsionalismin, jota
ruotsalainen yläluokka sen keskuudessa on harjoittanut j.a yhä edelleen tahtoo harjoittaa. Mutta
s•en ~n1atsiona,l.ismi ei lv·ähimmäJsäkääJn imääräisså
uletu puhtaasti ruotsalaisille asutusalueiUe vaa:n
päinvastoin se tahtoo intohimoisesti turvata näitten ruotsa1lais-et oikeudet. :Semmoinen na t.sionalismi ·elä:ä Suom~m kansassa j,a sen alle myöskin ed.
Colliander saa luvan alistua .ia käytännöllinen elämä vie siihen, tehtäköön näistä kieli-

Ed.

J u u t .i l a i n e n: Minw .pyydiäin s.aada

Ed. R i t 1a v u o r i: Ed1. Ryömä ·San,ori, että hän
·puolestaan ·lmli1natti suuren valiokunnan, ehdiotusta vastalauseen edellä vain semtähden, .että se tuntui hänestä :hauskemmalta. Minä olisin sitä: mieltä, että ha,uskuutta ·ei olisi otettava ojennusnuoraksi kun lakia säädetään, vaan että pykälät
olisi kirjoi1ettav.a, wiin että ne oikein vastaavat sitä
aj•atusta jota niillä tahdotaan ilmilruusua.

1
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py.kälistä millaisia tahansa. Luonnonvoimia v•astaan:, ei voi ed. Cälli13;nderinkaan n.atsionalismi
mitään.
Ed. K o t o n e n: Vaikka olenkin kolmannen
vastalausoon allekirjoittaj.ia, voin kuit,enkin yhtyä kannattamaan esilläolevaa pykälää siinä muodossa, missä se on suuren valiokunnan ehdotuksessa. Erotus kolmannen v·astalauseen ja suuren
valiakunnan ehdotusten välillä tässä kohden on
mielestäni lD!iin vähäinen, •ettei minusta kannata
niitten, joilka OVlat kolmannen vastalauseen kannalla olleet, enää ehdotusta tämän vähäisen muutoksen: vuoksi, minkä suuri valiokunta siihen on
tehnyt, takaisin suureen valiokuntaan lähettää.
Ed. iS e rt ä 1 ä: N atsionalisteiksi katson mirrä
puoiest,ani ne, jotka eivät tyydy kielten todelliseen tasa-arv.oon, vaan vaativat jotakin enempää
taikka, vRJa:tivat aitauksia rakennettavaksi maan
·eri kieliainesten väliUä, jotta keinotekoisella tavalla erotettaisiin maan kieli1ainekset toisistaan,
estettäisiin ne toisiinsa ttutustumastRJ ja, toistensa
kieliä o-ppimasta. Ja tä!hän katsoen tminusta ei
koko Suomessa ole muitta ma.tsiona.listeja kuin ruotsinkieliset ja erittäinkin juuri ruotsinkielisten Y'läluokka. 'Tämän>tapais:ta. suomenkielistä natsionalismia 'ei tällä hetkellä ole olemassa. Minäkin
myönnän, että niiden selitysten jälkeen, mitkä
ed. Ryömä on myt antanu:t 1ainsääJtäjäm tarlmituksesta, ·ero kolmann<'m vastalauseen ja suuren v·aliokunnan ehdotuksen välillä näMävästi ei ole suuri.
Minä vaan olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että
kdlmas vastalaus·e sanoo asian, josta on puhe, jonkun v-erran s·elvemmin. Ed. Procopelle tahtoisin
sanoa, etten todellakruan muista, onko .tämänta.p:1inen esimerkki j.oss.akin minun oppikirjass•ani, mutta jos niin on, jot.a en rt:äUä ·kertaa voi todentaa,
niin siinä ilmeisesti sana ,kansa" on käytetty
eräässä toisessa merkityksessä, mikä tällä sanalla
myöskin on, nimittäin merkitykses.sä ,y,hteisen
kansan" eli ,al~moge".
Ed. S a. r l i n: Minä a.iv.an lyhyesti merkitsen
karrtani ja totean olevani valmis yhtymään kolmanteen vastalauseeseen. Mutta minun täytyy sanoa, että ne 'korkeasti oppineet väittelyt, mitä
tässä asias'sa on tapahtunut, ovat minua suuresti
ihmetyttä·neet. Kun molemmissa, niin kolmannessa vastalauseessa kuin suuren valio'kunnan ehdotuksessaJkin ilmeis•esti aivan yhdenmukais,esti säädetään, että samanlaisia periwatteita on kysymyksenalaisissa asioissa noudatettava ja kun molemmrut ehdotukset yhtä ilmeisesti ja järjestelmällisesti h,määvät selvällä resiprociteettiperusteen

pohjalla, niin .erotukseksi ei jää mitään muuta
kuin että .ios hyväksymme suuren valiokunnan
ehdotuksen siinä olevine samvmuotoineen, niin perustuslainvoi:maisesti päätämme pitää kaksikielisyyden voimassa resiprociteettisuhteis.esti ruotsalaisella ja suomalaisella alueella, jos taasen hyväksymme kolmannen v·astalauseen, niin teemme
malhdolliseksi tavallis·essa lainsäädäntöjärjestyksessä, kumpaakarun kieliryhmää ;kuitenkaan loukka:rumatta, hyväksyä sellaisiakin kielilakisäännöksiä, että yksikielisyyden periaate voi samojen perusteiden mukaan tarpeen tullen toteutua. Siinä
on mielestäni ainoa loogillinen eroarvaisuus ehdotusten välillä, ja ed. Rita.vuoren selitys 'kolmannesta vastalausees·ta on eittämä:ttä järj.ellinen ja
loogillinen.
Ed. R o o s: J ag önskar endast få ti'llkännagiva
min aillslutning tili herr Procopes uttalande.
Ed. R. E r i c h: Kolmannen vasta.la.useen 'allekirjoittajana minä voin pääasiallis-esti ·olla samaa
mi'eltä tässä kysymyksessä;, kuin ed. rKotonen.
Katson siis oikeasiJaan voivani yhtä hyvästi ~kan
ruwtta.a suuren valiokunnan ehdott.am.aa 14 § :n sanamuotoa, j'ota 'Pidä:n jota.kuirukin yhtä hyvä;nä
kuin ko'lmannessa vastalauseessa ehdotettua muotoa. Muuten voin panna merkille S·en, että koko
tämä väittely on hyvin suureksi osaksi sanasaivartelu,a. On suur.esti liioiteltu nirtä eroa,vaisuuks<ia,
joita muka on näid1en kahden eri ehdotuksen välillä. Voidaan sanoa sekä kolmannesta vastalauseesta
että suuren va.litOkunrran -ehdotuks-est.a, -että ne molemmat erinomaisen oikeudenmukaisella tavalla
tahtovat kaikkia kohtuullisia vaatimuksia tyydyttää.
Ed. S c h a u m a ru: För min del anser jag skillnaden mellan å ena sidan 14 oeh 22 §'§ enligt stora
utskotte'ts försla,g och 14 § ·enligt hr Estianders
reservation tilil grun<1lagsutskottets :betänkande
icke va·ra så stor. Vid sådant förhållande .och för
a,tt åstadkomma ett möjligast enlhälli,g-t beslut, är
jag för min del färdig ,att från början .amfatta
stora utskotte>ts förslag. Men ja,g vill samttidigl!
giva tili känna, att för den händels:e majoriteten
i ~antdagen icke vill godkänna det f.ö'rsta momentet, skulle tovillkorligen vaJ'je svenskataland·e i
dettta land uppfakta, CLetta såsom ett slag i ansiktet,
och jag skulle tro att också utom landets gränser
detta skull'e up•pfattas på samma säJtt. J.RJg hoppas
ännu, att vi al~a, skola kunna, enhälligt omfatta
stora Utt·skotttets förslag.
Keskustelu julisteban :päättyneeksi.
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Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. kielisen väestön oikeus järj.estetääll' samanlaisten
Estlander ·ed. Helenelundin kannattamana ehdot- perusteiden mukaan."
Kutsun tätä ehdotusta ed. Mantereen ehd·otuktanut~ että uyi esillä oleva, pykälä saisi seuraava,n
seksi.
sanamuodon:
Edell-een on ed. Amjärvi 'ed. J uutilaisen kannat,Suomen kacr1sa~liskielet ov,at suomi .ia ruotsi.
tamana -ehdottanwt, että nyt. esill'ä olevan pykälän
Näillä molemmilla kielilläl on sentähden lainvalmistelu ja. lainsäädäntö toimitettava sekä hal- 1 mom-entti poistettaisiin.
lituksen esitykset ja tiedonannot eduskunnalle tehP u h e m i -e s: Onko selostus oikea?
tävä;, samoinkuin lait ja. asetukset ,a.nnettava s·ekä
eduskuntapääkö.s, eduskunnan toimituskirja.t ja
valiokuntamietinnöt laadittava.
Ed. E s t l a. n d e r: J ag iber att få ·rätta tvärrne
Valtiopäivillä ja hallituksess>a sekä ylempäin tryckfel, som ingå i mitt res-ervationsförslag.
valtion vira.nomaisten luona käytettäköön muuten I 2 mom. står det på tredje raden ,lantda,gen" i
knmpaistakin kieltä, ja säädetään siitä tarkemmin stäJllet för ,.,riksdagen". Och i 4 mom. står det
på nästsista rad·en ,så ock ,a.tt utfår expedition".
lail'la.
Yleisenä periaatteena noudat:etta.koon, että asi- Det bör vara ,så ock a1tt utfå -expedition". ·
allisella, ·niin kunnalla., seuralla ja liittymällä kuin
yksityiseif!ä kansalaisellakin •on valta, oikeudessa
Selostus my.önnetään muuten oikeaksi.
tai hallintoviranomaisen luona omassa asiassaan
käyttää äidinki€ltään, suomea tai ruotsia, samoin
Eru. P. V i r k kun-en.: !Siihen nruhden että
kuin myös saada. toimi:tusk!irja sillä kielellä, jota useita lippuäänest.y ksiä arvattavasti lienee tuloshe ovat käyttäneet tai halunrne·et.
sa, rohkenen ehdot.ta.a, että äänest:ys tämän pykäLäihempiä mää:räyksiä tästä sekä kansalliskiel- län sisällyksestä lykäittäisiin rpäivällis~oman jälten käyttämisestä muuten oikeuksissa ja. valtion keen ja.tkettava.an istuntoon.
viranomaisten iu'ona a,nnetaan ·erityisellä lailla..
V altakunnan suomen- ja ruotsinkielisen väesPuhemies: Nyt keskeytetään täysi-istunto
tön sivistyksellisiä ja taloud1ellisia tarpeita tulee
ja
jatketaan tämä iltana klo 7 i. p.
valtion tyydyttää samanlaisten perusteid-en muka,an."
Täysi-istunt:o keskeytyy klo 4,20 i. rp:
Kutsun1 tätä -ehd,otusta ed. Estla.ndeJ!in elrdotukseksi. Siinä tapauks·essa., että tämä ehdotus
tulee hyväksytyksi, tulee lakiehdotuks-esta 22 §
poistumaan.
Edelleen on ed. Torppa ed. J oukahaisen kannatTäysi-istuntoa jatketaan
tamana ehdottanut, dtä pykälä tulisi näin kuuluvaksi:
kello 7 i. p.
,;Suomen kansalaisella. dlkoon valta oikeud-essa
tai hallintoviranomaisen luona ·omassa. as~assaan
Puhe m i e s: Jatketaan päiväjärjestyksessä
käyttää äidinki-eltä.än, suomeatai ruotsia~, lliiinkuin olevan ensimäisen asian toista, käsitt-elyä.
siitä laissa sääd'etään.
SäJännö:ksiä oikeus- ja. vil'kakielestä annetaan
§:n 1!4 käsittely jatkuu.
lailla.
Suom-en- ja ruotsinkielisen väestön sivis.tyks-el'liP u h-e m ies: Esitän hyväksyttävä:ksi seuraasiä ja. taloudellisia tarpeita tulee valttion tyydytvan
menettelytavan äänestyksessä: Ensin äänestetää samanlaisten perusteiden mukaan."
tään
ed. Estlanderin .ia ~d. 'Tbrpan ehdotusten väKutsun tätä ehdotusta ed. Torpan -ehdotukseksi.
lillä. Se, .ioka tässä äänestyksessä voittaa, aseteEdelleen on ed. M·ant-ere ed. Ritavuoren kannat- taan vastaehdotukseksi ed. Ara.järven ehdotusta
tamana -ehdottanut, että nyt -esillä olevan pykälän vastaan; se, joka tässä äänestyksessä voittaa as-etoin-en momentti saisi seuraavan sanamuodon:
tetaan vastaehdotukseksi ed. Mantereen ehdotusta
,.Suomen kansaJaisen oikteudesta käyttää oikeu- vastaan .ia se, joka tässä äänestyksessä voittaa, asedessa ja hallintoviranomais·en luona •oma.ssa asias- ·tetaan va·sta-ehd•otukseksi .suur-en valiokunnan miesa.an äidinkieltään, suomea tai ruotsia, sekä tällä tintöä vastaan.
1
kielellä saada toimituskirjansa, säädetään lailla,
varteen ottamaHa, että maan suomen- ja ruotsinMen€lt·telyjärjest.ys hyväksytään.
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P u he m .i e s: On siis eD.s,iksi äänestettävä ed.
Estlanderin ja ed. Torpan ·ehdotusten väEllä.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken tässä äänes'brksessä hyväksy'' ed:. Torpan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa
on ed. Estlanderin ehdotus hyvaksytty.

Ää.nesty kses•sä annetaan 144 ,jaa" -ääntä ja 38
,ei" -ään:tä.
P u h e m' i e s: Eduskunta. on siis tässä äänestyksessä hyväJksynyt eru. Torpa,n ehdotuksen.
Tämän jälkeen ·on äänestettävä ed. Torpan ja ed.
Ar.ajärven ehdotusten väliUä.
2) Ken tässä: ääMstyksessä :hyväksyy ed. Arajärven ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittrua, on ·ed. Torp.an ehdotus hyväksytty.
Äänes,tyksessä ovat ja:a-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta. on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Arajärven ehdotuksen.
Tämän jälkeen•on äJänestys toimitettava ed. Arajärven ja ed. Ma.nctereen ehdotusten välillä.

..

3) Ken tässä .äänestyksessä; hyväksyy ed. Mantereen ehdotuksen, äänestää ,ja.a"; jos ,ei" voittaa,
on ed'. A·rajärven ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 15·3 ,jaa." -ääntä ja 41
,ei" -ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestykseSisä .hyväksynyt ed. Mantereen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Mantereen ehdotuksen j.a suuren valiokunnan ehdotuksen välillä.
4) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä ·kohdenc äänestää ,ja•a"; jos ,ei" voittaa
on ed. Mante,reen ehdotus, hyväksytty.
ÄänestyksessäJ annetaan 106 ,ja,a"- ja 86 ,ei"ääntä.
Eduskunta. on siis hyväksyuyt 14 § :n sellaisena, kuin se on suuren valioku:runa,n mietinnössä.
15 §.
Keskustelu:

Ed. Suolahti: Ne muistutukset, joita neljänuessä vastalauseessa ·on tehty perustusl·akivalio-

kunnan mietintöä vastaan, ovat osaksi periaatteellista, osaiksi käytännöllistä laatua. Käytännöllistä
laatua ov.at ne huomautukset, jotka ovat tehdyt
15 § :ää vastaan, joka koskee ritarimerkkien. kieltoa. Tosin kai ne, jotk<a ovat ehdottaneet tällaisen
pykälän hallitusmuotoon ot.ettavaksi, ovat tehneet
sen periaatteellisista syistä ja tahtovat antaa tälle
pykälälle periaatteellisen leiman. He nähtävästi
ovat tahtoneet kasvattaa. ihmisiä pois inhimrllisestä
turhuud·esta. Minä puolestani e>päilen suuresrti,
saavuteta,anko tämä tarkoitus, sillä inhimillisen
turhama.isuuden juuret ovat kyllä siksi. syvällä,
että niitä ei kitketä pois tällaisten •pykälien ·kautta. iN e löytävät kyillä toisenlaisia ilmestysmuotoja. Joka tapauksessa on asialla myös käytännöllinen puoli. Tosiasia, on, että ·näitä ritarimerkkejä käytetään, a.nnetaa.n ja otetaa.n vastaan ulkomailla melkein kaikissa maiss•ru, ei aino~taa•n monarkisissa, vaan myös tasavaltalaisissa. Niinpä
Ranskassa, jonka esimerkkiin tämän hallitusmuod·on yhteydessä usein on viitattu, käYJtetäJän ·kunnia1legioona.n merkkejä. iSamaUa laiHa myös
Amerikan Yhdysvalloissa, jonka esimerkkiin niinikään tämän !hallitusmuo.don yhteydessä on viitattu, käytetään arunniamerkkejä, erityistä sotilastähdistöä. Asianlaita on niin, että ulkomailla pannaan arvoa tällaisille ritarimerkeille, johtui se ny.t
sitten inhimillisestä turhamaisuudesta iJaikka siitä, että ulkomailla harrastetaan enemmän väririllrkaut.ta. kuin meillä, tai·kka joisrtakin muista syistä.
Niitten valtojen puole~ta., j-oihin Suomi :ilYJ't itsenäisenä valtiona ·on tullut läheisiin kosketuksiin,
on annettu meidän lähettiläillemme, meidän konsuleillemme, näitä ritarimerkkBjä ja .iulilaan kai
vastaisuudessakin a,ntama.an. Kun tämä ritarimerkkien a.ntaminen on kansainvälinen tapa, niin
tuntuu minusta luonnolliselta, että lillyös .Suomen
puolelta annetaan ulkomaalaisil'le rita.rimerkkejä,
jollei samalla mitalla, niin kuitenkin saman.:t-apaisesti. ·Me voimme sen tehdä sitä suuremmalla
syyl1lä, 'kun maallemme on hYJötyä siitä, että tällaisia ritarimerkkejä ulkomaalaisille annetaan,
Minä ol€ll siis sitä mieltä, ett-ä rita.rimerkkejä voidaan antaa ulkomaalaisille.
Mutta minä en u.äJe my•öskään rrn.itäilm moitittavaa siinä, että niitä ann;etaan kotimaassa. Myönnän kernaasti, että ne täJhtisa.teet, joilla> meitä onne1listutettiin venäJläisenä .aikana., eivM ole juuri
omiaan kohottamaan ritarimerkkien arvoa. Mutta
osattaisi jokseenkin vähän luottamusta siihen valtiovalta.an, jota. nyt tämän lakiehdotuksen kautta
suunnitellaan, jos ei voisi olettaa, että valtio v-oisi
jakaa. näitä tunnustuksiaan pa:rempiBn periaatteiden mukaan, kuin -ennen on ollut laita.. Minä en
voi huomata oikeastaan mitään pahaa tai moitit-
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tavaa siinä, että annetaan tunnustus määrätyille
henkiloiH-e tällaisessa ulkonaisessa muodossa, jonkun näkyväis·en merkin kautta. En näe esimerkiksi mitään"moitittavaa siinä, että urheiluseurat
jakavat erityisiä urh:eilumitalleja taikka että
maanviljelysseurat ja~avat erityisiä 'kun:nimoal'kintoja, joita sitten mielellään videtään talojen
seinillä erityisenä kaunistuiksena. Mutta varsinkin on minusta paikallaan, että tällaisia merkkejä
annetaan myos valtion 'puolesta silloin, ikun on
kysymys henkilökohtai1sesta rohkeudesta, uljuudesta ja itsensäkieltäymyksestä. Olen siis sitä
mieltä, että tällaisia ritarimerkkejä voitaisiin jakaa sotilashenkilöille. Minä uskon sitä paitsi, että
näiden ritarimerkkien antwmisella armeijassa on
myös käytännöllinen merkitys.
Kun kai on v·err:attain vähän toiveita siitä, että
tämä ne1j.äs vastalause sellaisena,an tulisi hyväksytyksi ja ehkä ka,tsotaan ·olevan syytä rajoittaa
näiden ritarimerkkien käyttöä, niin. minä puolestani ehdottaisin, että tämä pykälä saisi seuraavan sanamuodon: ,Älköön tasavalla.ssa annettako
aatelisa.rvoj,a. Ritarimerkkejä älkö·ön an:nettako
muill~ kuin ulkomaalaisille ia sotilashenkilöille".
Tästä pykälästä on suuressa va.liokunnassa .i'o ollut paljon päänvaiv.aa ja se on aiheuttanut. paljon
a\ianhukkaa. Se on suuressa valiokunnassa. saanut pa.rannetun muodon, mutta se on minun mielestäni vieläkin ·epäkäytännöllimen ja senvuoksi
minä rohkenen ehdottaa, että pykälä saisi sen muodon, jonka äsken sille ehdotin.
Ed. He l ·o: Esilläiolevan asian periaatteellinen puoli lienee niin täysin selvä, että on ajanhukkaa siitä mitään lausua. Ja .muissa maissa, jotka
ovat päässeet vapautumaan vanhasta järjesteilmästä, kuten esim. Saksassa, ovatkin aatelisarvot
ja ritarimerkit heti poistetut. Ja nyt tulisi meidäUJ myös täällä heti saattaa. aa.telisarvot ja ritarimerkit sinne, minne ne oikeastaan kuuluvatkin,
nim. museoihin. Ja tämä ajatus ilmeneekin 15
§ :s,sä.. Kuitenkaan § :n sa.nontamuoto ei täydellisesti vastaa sitä ajatusta., mikä on pykälän takana. Jos olisi niin, että nyt ·käytännössä olevat
arvot ja merkit tulisivat lakkaamaan itsestään
määräajan ku'luttua, esim. nykyisen omistajansa
kuoltua, niin silloin pykälä tässä muodossa olisi
paikallaan. Mutta kun esim. aa'telisarvot Jlenytyvät edelleen, eikä ole minkäånlaista tietoa niiden la,kkaamisesta, niin olisi mietlest.äni pykälää
jonkun verran muodostettava tätä tarkoitusta varten. Ehdottaisin senvuoksi pykälälle semaavan
muod·on: Älköön tasavallassa annettako, älkiö<ö:nkä käytettäkö aatelia,srvoja., arvonimiä,, eikä ritarimerkkejä.
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Ed. La n ne: Minä yhdyn ·ed. Suola.hden lausuntoon ja kanna.tan hänen ehd.otustaan.
Ed. E s t l a n d e r: .Man kan visa flärd i det
sätt, på vilket man bekämpar d·en mänskliga fåfängligheten, och det synes mig som om detta
stadgande just utvisar ett flärdfullt sätt att bekämpa., vad som med skäl kan betecknas så,som
mänsklig fåfänglig-het och denna fläl'd är .en .speciell demokratisk fåfänga, frå;n vilken icke ens
medborgarene i vår bliv,ande republik tyckas vwra
frigjorda. För min del föreslår jag, att hela detta
stadg-ande skuUe utgå.

;:ma. S c h a u m a n: Det framhölls redan vid
den tidiga.re hehandlinrgerr utav detta ärende, att
fråga.n om ·oPdnaJ', titlar och .ad€lskap är en baga.tell, och det är den ju i själva verket. Men
egendo:mlig-t är, att vid stora uts'kottets behandlingav denna fråga infann sig icke mindre ä.n t•vå ministr.ar för •att söka påverka. stora utskottet i den
riktn,ing dessa ministmr ansågo vam den riktiga.
Och jag tror det är f,öpsta ~ången vrd specialbehandlingen här, som ,t, r i rb u ne n hestigits av en
tala·re, och jag har nu följt hans exempel.
J a,g måst.e säJga, a.tt j.ag principiellt .stålr på den
ståndpunkten, att 'V'a:rken ;a,delska;p •eller titlar
el'ler ordnar 'borde givas i d·en· fins.ka repwbliken.
De titlar, som här användas äro ju egentligen
ryska titlar; alla dessa verkliga sta1,nåd:s, tituläroch hovråds ooh ekonomidirektörs titlar och dylika, ,(Let är ju allt kvarlevor från den gam]a. ryska
regimen. Jag kan ej förstå. att man har lust a·tt
upprätthålla detta .system. I Sverige förekomma
iclm titlar, jag tror den enda titel, som där myciJmt sparsa;mt delas ut, är professors.titeln. I länder som stå oss a.vlägsn:are, såsom F,rankrike t. -ex.,
förekomma icke heUer titlar. Vad orde.nsförläna.ndet hos oss beträffar, så har det ·också varit d-et.
ryska. systemet som följts. Nu s-enasrt, när riksföreståndaren instiftade en orden, och det första
~ången gällde a:tt dela ut densamma, s'å tillgick det
på samma sät,t s·om under den ryska tiden, nämligeru a.tt vePkcheferna uppmanades f,öreslå Så och
så många som amsågos förtjänta. På det sättet
förlorar ·ordensutmärke•lsen all •betydelse, men
icke dess mindre fin:na.s 'Jlersoner, som a,nse, at.t
det vore lämpligt att f.att,gå på detta sätt, och
då kunna, vi möjligen komma därhän som vi
kommit med frihetskorset, nämligen att av frihetsk·orset utdelats icke mindre än 57,000 stycken.
Det är ändå vä1 sta,rkt.
J ag uppr.eper att f11ågan ä,r en ·ba,ga tell, det
är huvudsakligen en fråga om fasaden, en fråga
om vilken fasa:d demokratin skall 'hava hos oss, .
1
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den monarkiska ·efler den V•erkligt ruemokratiska,,
som t. ex. förekommer i SchiWeiz. Vi hava. emellertid en olycklig 'benägenhet att i stället för att
söka exempel från verkliigt d·emokratiska länder,
söka sådana från Iänder som Bulg.arien, Montenegro och dylika.
J ag ne·r emeHertid, ehuru jag står på den ståndpunkten, att varken adels'ka,p, titlar eller ordnar
böra förlänas, ändå få g·öra et:t, kompromissförslag, icke ett sådant, som stora utskottet här
har gjort, och som icke är lyckligt, därför att titlama bibehållits, utan -ett, enligt. vilket det. bieve
möjligt f.ör re.geringen att giva ordnar åt utlänningar och lika.så att tiUdela utmärkelsetecken
åt dem, som visat tapperhet ] fält. Jag ~il'låter
mig .föreslå följande lydelse för §: ,Adelskap,
titlar eller ordna;r må icke a;v regeringen förlänas
åt republikens med•borg.are. Beträffande utmärkelsetecken fö.r tapperhet i fält gäJller vad härom
särskilt ~Stadgas". På finska: ,Aatelisarvoja, arvonimiä tai ritar:i:merk1mjä äl'köön hallitus antako
tasavallan kansalaisille. Kunniamerkeistä, jotka
a,nnetaa:n sodassa osoitetusta urhoollisuud.esta, on
voimassa. mitä siitä .erikseen säädetään,."
Ed. R. E r i c h: Minä pyydän ehdottaa, että
tämä py:kälä .saisi 1sen sanamuodon, joka sillä
on n-eljännessä vastalauseessa, nimittäin seuraavan: ,Älköön valta·kunnassa vastedes annettako
aatelisarvo.ia." Sen johdosta mitä ed. Schauman
äsken mainitsi, tahdon huomauttaa, ·että arvonimet sellaiset kuin 'kauppaneuvos, salaneuvos, hovineurvos, director Qantus, joita meidän maassamme oru käytet:ty, eivät ole erikoisesti venäläisiä,
vaan ne ovat yleensä lmnsainvälisiä, taikka myös
s•ellaisia, joita jo Ruotsin vallan aikama käytettiin.
Erikoista venäläistä leimaa niillä .ei ole. Myöskin
pyydän huomauttaa, ettei Ruotsissa ole mitään
nimenomaista kieltoa arvonimien antamista va.staan, vaikka käytäntö on kulkenut s~ihen suuntaan, että niitä hyvin rajoitetusti annetaan, osittain kyllä muitakin a.rvonimiä kuin professorin
titteli. Ja samoin ·olen varma siitä, että meiHä
käytäntö tulee kulkemaan samaan suuntaan meidän tarvitsematta säätää mitään tällaista kieltoa.
Minä luulen, että tuo aateloimiskidto tässä suhteessa on aivan riittävä, vaimka siinäiDn suhteessa pidän varmana, ettei täällä muutenkaan tuitaisi enää ketään korottamaan •aatelissäätyyn.
Sitä;vastoin olisi aivan sopimatonta ja vastoin historiaillisia traditioneja, jos kiellettäisiin aatelisarvoja käyttämästä.
Ed. A m p u '.i• a.: Professori Suolahti on esittänyt ulkomaisia esimerkkejä näristä arvon,imistä.

Minä pyytäisin esittää myös eraan englantilaisen nykyään huoma:ttavimman kirjailijan Bernhard ShaiWin mielilpiteen näistä arvomerkeistä.
Hän sanoo jotenkin siihen tapaan että kelpo mies
ei ota vastaan arvonimiä, keskinkertaisen arvo
alenee niistä ja ala-arvoinen mies al-entaa niid-en
arvon. lVIeillä on kelpomiehiä, jotka olisivat kieltäytyneet vastaanottamasta arvomerkkejä ja arvonimiä, varsin vähän, keskinkertaisia, joiden arvoa
on niillä al'8llnettu meillä on hyvin paljon ja alaarv'oisia, henkilöitä, jotka. ovat saaneet arvomerkkejä, meillä on vielä enemmän. Ovathan meillä
muutama, vuosi taka.perin Venäjän' keisarivallan
aikana. maalaiseläJmän hiljaisuudessa toimineet kokoomuspuolueen, miehet anoneet a.lamaisimmalla
nöyryydellä saada esim. kunna.llisneuvoksen nimen' ja. sitä~ vasta.avan arvon tai jotakin muuta.
Onhan näistä varsinkin hyötyä sanomalehtien
pa.kinoitsijoilla, mutta ei minusta ole syytä lä.hteä perustuslain voimalla -edistämään näitten alaarvoisten arvomerkkien anojien toiveita. Olen
sitä mieltä, että tämä määräys olisi poistetta;va,
mutta koska tämä. on, toivotonta, koska tämmöi,stä
-ehdotusta. joka. ta,pauksessa oikeiston taholta vastustetaan, koska heidä,n mielestä.än näitä arvomerkkejä pitää säilyttää, niin minä ehdotan sellaisen pykälän että: SU'omen tasavallassa annettakoon aa telisa:r;vo ja. rita.rimer kki jokaiselle 30
vuotta täyiJtäneelle tasa vallan kansalaiselle.
•Ed. v •o n W en d t: J ag ber att få ansluta
mig till herr Schaumans förslag, och kompletterar
hans motivering med att såsom para.grafen i'
hans formulering avfattats, s:åväl ordensförläningar åt utlänningar som lärda grader inom ri.ket
kunna utgivas, vilket med paragrafens tidigare
stilisering varit omöjligt. Vidare hlir det mö.iligt att åt ihovrättsauskultant giva vicehäradshövdings titel, vilket man synes sätta synnerligen
·stort värde på.
Ed. S e t ä 1 ä: Neljännen vastalamseen allekirjoittajana minrukin kannatan ed. Erichin tekemää ehdotusta. Minä katson tarpeettomaksi, että
eduskunta perustuslain säännöksellä sitoo kätensä
tämmöisessä aivan toisarvoisessa asiassa, jonka
eduskunta milloin tahansa voi yks'ink•ertaisella
lainsäädännöllä järjestää.
Ed. Reinikainen: Minä pyydän kannattaa ed. Helon tekemää ehdotusta.
Ed. P r o c .o p e: En ärad talare tidigare har
påstått, att vi söka bulgariska och montenegrinska
förebilder. Det har jag ännu a.ldrig vetat, att Bul-

Suomen Hallitusmuoto.

701

gariens ell€r Montenegros sta tsskick skull€ åhero- 1 tek·emäni ja ed. Setälän kannattama ehdotus, niin
pats sås.om förebilder i detta land. Men fullkom- voin yhtyä sitä kannattamaan. Voihan sen anligt balkanskt .synes mig detta ärende i sin löj- sioksi main~ta, ·että se tekee mahduttomaksi senlighet. J ag tycker vi hava annat att syssla med kin, että täällä luotaisiin perinnöllisiä kunniaporän att tala om des.sa tingestar, som hängas på vaDeita.
bröstet. EmeHertid måste jag erkänna att herr
Schaumans förslag i många avseenden är mycket
Ed. E k 1 u n d: J ag vill understöda. herr EstförtjänstfuUt framför allt därför att det bibehål- lander. Herr Schauman har tramhållit, att vid
ler den dyrbara vicehäradshövdingstiteln. M·en ur fördelning av de utmärkels•er, som här äro i fråga,
andra synpunkter är det mindre lämpligt. Om stora missta:g ha 'begåtts, och det är verkligen falman har ordnar, .så är d•et framför allt för att let. Men det är oen sak för sig. Likväl tror jag,
belöna utlänningar och d·e sätta värde på dem. att även i de .fall, där d·e största misstagen beMen ordnarna •s.iunka i kurs om det icke finnes gåtts, där man varit mest slösaktig med utmärnågon som bär dem i det land, vars myndigheter kelseteaknen, särskilt med frihetsmedaljerna, så
förläna dem. Däl'för måste de kunna utdela.s ha d·e haft sin betydelse. Mottagarna ha känt en
även i eg>et land. J ag vill ej förlänga diskussio- viss tillfredsstäHelse, de ha stärkts i sin känsla
nen, men iber att få upprepa ett förslag s·om jag av att vara goda medborgare. Överhuvud finner •
gjort i stora utskottet och föreslår följande ly- jag att denna motvilja. mot adelskap, titlar och
delse för para:grafen: ,I republiken må ej för- ondnar är ett utg,lag av en nivelleringslust, som är
länas a.delska.p eller andra ärftliga rättigheter". vanlig i demokratin, men s.om icke bör gå alltEiler på finska: ,Älköön tasavallassa annettako för långt.
aatelis- •eikä muita perinnöllisiä arvoja." Genom
detta .stadgande undgår man det, som ma.n på
Ed. K o k k o: Minä olisin valmis kannattavänsterhåll tyckes hava fruktat mest, nämligen
att genom utdelandet av n:ågot slags ärftliga vär- maan perustuslakivaliokunnan mietinnössä olevaa
digheter det s.kulle tillska pas en klass i samhället, muotoa tälle 15 § :H•e, sillä tasavaltalaisen kanvilken v.ol'e skild från de öviiga. medborgarne. san luonteeseen eivät kuulu ollenkaan mitkään selGenom ordenstecken och titlar skapas dock icke laiset hely.t eivätkä kunniamerkit, joista tässä pyen sådan klass, ty titlarna gå i graven med sina käläsg,ä puhutaan. Vanha kalevalainen sananbärare och ordnarna läggas i lådan när bäraren parsi kuuluu, että ,kullat naisen kukkasia, hopeat
hevon helyjä". Se todistaa, että Suomen kandör, om e.i redan därförinnam.
salla on jo vanhoina aikoina ollut jonkunlainen
Ed. Niukkanen: 6 §:n yhiJeydessä hyl- halveksiva katsantokan:ta, ainakin miehisellä
käsi eduskunta ed. Estland•erin ehdotuksen, että väestöllä, tuollaisia koristuksia ja. helyjä kohtaan,
onni ja saavutetut oikeudet asetettaisi!'n perustus- joita nykyään on ruvettu kantamaan sekä anlain suojeluben alaisiksi. Tämä pykälä on mie- siosta että ansiottomasti. Paitsi jo varsinaisen
lestäni yhteyd•essä mainitun pykälän kanssa. Pe- kansan taipumusta ja luonnetta vastaan viime airustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä koina ovat ne tulleet vastenmielisemmiksi siitä
poistama runollinen sana ,onni" epäilemättä tar-' syystä että on ja•ettu väärin ja ansiottomasti mokoittaa onnea .saada joku komea arv.onimi tahi nelle sekä kunniamerkkejä että myöskin arvoniritarimerkki, joka onnenpotkaisu on varsinkin vii- miä. Pääsemme muutamista kiistoista ja sanomeaikoina kohdannut niin monta ihmistä. Kun malehtikirjoituksista myöhemmin kun ei ole ed·es
eduskunta 6 §:n kohdalla verrattain kylmäkiskoi- sitä aihetta että toiselle on annettu valtioneuvoksesti kJohteli tämmöistä onnea, vaatisi johdonmu- sen, toiselle kunnallisneuvoksen arvonimi ilman
kaisuus •eduskuntaa hyväiksymään tämänkin py- ansioitta tai ristiin ansioihin .ia toiveisiin nähden.
kälän perustuslakivaliokunnan ehdottamassa ankarammassa muodossa.
Ed. Setä 1'ä: Minäkin saatan luopua kannattamasta ·ed. Erichin ehdotusta ja yhtyä ed.
Ed. M. E r i c h: Minä pyydän kannattaa ed. Procopen ehdotukseen. Mitä viimeis•en puhujan
Procop(m tekemää ehdotusta, joka minun mieles- lausuntoon tulee, en tahdo kil!pailla Kalevalan
täni s·isältää sopivimman keskitien niiden monien argumenttien käyttämisessä. Tahtoisin vain kyeri ehdotusten väEllä, mitä tässä asiassa on tehty. syä, millä taval~a arvonimien ja ritarimerkkien
poisriisuminen sekä ulko- että kotimaan miehiltä
Ed. R. E r i c h: Koska ed. Procopen tek•emä tullaan panemaan toimeen, jos hyväksytään peehdotus asiallisesti sisältää saman, kuin minun rustuslakivaliokunnan alkutperäiMn €hdotus?
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Ed. Niukka n en: Edellisen puhujan lausunnon johdosta tuon esiin mielipiteenäni, että
mielestäni voitaisiin aikaisemmin saatuihin merkkeihin nähden säätää jotakin sentapaista kuin
mitä ed. Hela toi esille, nimittäin että ne pakkoluovutettaisiin, tietysti korvausta vastaa.n valtion
museolle.
Ed. L o h i: Minusta; tuntuu, että perustuslakivaliokunnan ehdotus on käytännössä mahdoton. Ei voida estää esimerkiksi, että joku kirjoittaa nimensä ,hovineuvos", ,kunnallisneuvos''
tai muu; sakotetaanko siitä sitten? Toinen lähettää kideen, jossa tuo arvonimi on, miten se on
estettävissä? Kun niitä nyt kerran on olemassa,
tuntuu minusta lapselliselta, että valtiomuotosäännöksellä jo olevien nimien käyttäminen koetetaan· estää. Samoin on vaikea ·estää prenikoita
käyttämäs:tä. Yhtyisin ·ed. Procopen tekemään
ehdotukseen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Suolahti ·ed. Lanteen kannattamana ehdottanut,
·että esil.läoleva pykälä saisi seuraavan sanamuodon: ,Älköön tasavallas'Sa annettako aatelisa:rvoja. Ritarimerkkejä älköön annettako muille
kuin ulkomaalaisille ja sotilashenkilöille." Kutsun tätä ed. Suolahden ehdotukseksi. Edelleen on
ed. Helo ed. Reinikaisen kannattamana ehdottanut, että nyt esilläoleva py:kälä saisi seuraavan
sanamuodon: ,Älköön tasavallassa annettako,
älköönkä käytettäkö · aatelisarvoja, arvommm
eikä ritarimerk!kejä." Kutsun tätä ehdotusta ed.
Helon ehdotukseksi. Ed·elleen on ed.. Estlander
ed. Eklundin kannattamana ehdottanut, että nyt
esilläoleva pykälä poistettaisiin lakiehdotuksesta.
Kutsun tätä ed. Estlanderin ehdotukseksi. Edelleen on :ed. Schauman ·ed. von \V endtin kannattamana ehdottanut että esilläoleva 'PY'kälä saisi seuraavan sanamuodon: ,Aatelisarvoja, arvonimiä
tai ritarimerkkejä ä;lköön hallitus antako tasavallan kansalaisille. Kunniamerkeistä, jotka annetaan sodassa osotetusta urhoollisuudesta, on voimassa mitä siitä eriks-een säädetään." Kutsun
tätä ed. Schaumanin ehdotukseksi. Edelleen on
ed. Procope ed. M. Erichin kannattamana ehdottanut, että nyt esilläoleva 'pykälä saisi seuraavan
sanamuodon: ,Älköön tasavallassa annettako aatelis- eikä muita perinnöllisiä arvoja." Kutsun
tätä ehdotusta ed. Procopen ehdotukseksi.
, Selonteko myönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi .seuraavan menettelytavan äänestyksessä: Ensiksi äänestetään ed. Helon ja ed. Procopen ehdotusten välillä; se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed. Suolahden ehdotu sb
va.staan; se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaesitykseksi ed. Schaumanin •ehdotusta
vastaan ja s·e joka tässä äänestyksessä voittaa,
asetetaan vastaesity:kseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan; ja lopuksi äänestetään ed.
Estlanderin ehdotuksesta, että nyt kyseessäoleva
pykälä poistettaisiin.
Menettelytapa hyväksytään.
P u h e m i e s: On siis ensiksi äänestettävä ed.
Helon ja (ld. P:rocopen ehdotusten välillä.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken tässä äiinestyksessä hyväksyy ed. Procop(m ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Helon ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puh e m i e s: Eduskunt& on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. Procopen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Procorpen ja ed. Suolahden ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Procopen ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on :ed . .Suolahden ehdotus hyväJksytty.
Äänestyks·es.sä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhemies: Eduskunta on tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. Procopen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on ä:änestys: toimitettava ed. Procopen ja ed. Schaumanin ehdotusten välillä.
3) Ken tässä äänestykses-sä hyväksyy -ed. Procopen ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on tässä äänestyksessä ed. Schaumanin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 108 ,jaa." -ääntä ja 78
,ei" -ääntä.
P u h e m i ·e s: Eduskunta on siis tässä äänestybessä hyväksynyt ed. ProcO'pen ehdotuksen.
Nyt on äänestys toimitettava ed. Procopen ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietinnön välillä.
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4) Ken hyväiksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ·ed. ProcolJen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 111 ,jaa"-ääntä ja 80
,ei" -ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen.
·Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed.
Estlanderin ehdotuksesta.
5) Een hyväksyy 15 § :n sellaisena, kuin se
on edellisillä äänestyksillä hyvwksytty, äänestää
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 128 ,jaa" -ääntä ja 54
,ei" -ääntä.
Puh e mies: Eduskunta on: siis .päättänyt
hyväksyä 15 § :n sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. P r o c o p e: I § :5•, första paragrafen i
det und·er ibehandling föreliggande ka:pitlet, har
intagits följa.n:de stadgande: ,finska medborgare
äro likställd.a inför lagen". Om detta innebär,
att lagen är lika förpliktande för alla finska medborgare och a.tt alla i lika mån äro skyddade genom lagen, är det ingenting att säga mot detta
stadgande. Det uttrycker i så fall iblott en grundTJrincip, som genomgår ·hela förslaget tili regeringsform OCll det är en wincrp, •SOID är riktig.
Men därmed får icke och kan icke åsyftas, att
icke vissa specialbestä:mningar skulle gälla, vilka
ställa en del medlborgare i en särskild kategori
antingen sålunda., att dessa medborgrure tillerkännas vissa rättigheter, som andra ioke hava, eller
också ·frånkännas en del rättigheter. J ag ber blott
att få hänvisa exempelvis tili de olika •bestämmngar, som gälla Olli rätt för näringsutövande.
Bestämning·en i 5 r§ kan icke avse att kränka
dessa specialsta.dganden, men denna para.graf kan
giva anledning tili miss.f.örstållld, och ur denna
synpunkt ber jag att få föreslå ett tilläggsstadgande. I Fö,renings- och 1Säkerhetsaktens andra
moment ingår visserligen ett stadgande, som i det
stora hela är fullkomligt lika lydande med det
förevarande. Där stadgas, att alla medborgare
äga en liklt rätt inför la.gen. Detta stadgand•e har
emellertid icke kunnat giva anledning tili något
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missförstånd, · .därför att samtidigt med, att det
utgavs, utkommo de privilegier eller åtminstone
en del av de privilegier, S·Om just ställde vissa
mediborgare uti särskilda ka.tegorier. Privilegier
överensstämma ioke· med vår tids skap1ynne. Men
nu är det rpå det sättet med en del av dessa gamla
special- och privilegiestadgauden, att de icke
egentligen vidare framstå såsom s·pecialförmåner,
utan att de mera äro delar av rättsordningen i
allmänhet, som icke favoriserar någon särskild
sa.mhällsklass. J ag ber att få hänvisa till ett par
dylika stadganden. iSå stadgas det exempelvis i
bondeståndets privil·egier bland annat, att grundräntan icke får höjas. annat än i den ordning som
är stadgad för grundlagsändring. Likaså har allmogen a.v ålder sig tillerkänd en rätt att torgföra
sina varor oberoende av de 'bestämningar som i
övrigt gälla. Slutligen har allmogen en privilegieartad rätt till skatteköp, ·en rätt som väl är
en av de viktigaste av allmogens privilegier. Borgarståndets förmånsrättigheter och privilegier,
sådana. de nu kvarstå, äro främst av offentligt
rättslig natur. Specialstadganden finnas i fråga
om tillsättande av borgmästare och råd. Vad
prästerskapet och adeln vidkommer är det huvudsakligen fråga om skattefrihet för vissa gårdar som medlemmar av dessa samhällsklasser inneha. Men för adeln kommer ännu en omständighet till, och det är adelns testationsfrihet i
städerna. J a•g tror knappast att detta sistnämnda
stadga.nde kan betecknas såsom en egentlig förmån för adelri. framom övriga, samhällsklasser,
utan det är ett. led i hela vlår privaträtt sådan
som den under århundraden har uppgjorts.
J ag har omnämnt dessa särskilda rättigheter
f.ör att påvisa, att desamma icke utan vidare
kunna upTJhäva.s. Flere av dessa sta.dganden äro
sådana, att det behöves andra stadganden i stället. · J ag tror ingalunda ili.eller, såsom jag redan i
början hade äran säga, att meningen är att genom 5 § i den föreslagna lagen åstadkomma ett
upphävande av alla specialbestämningar. Men
faran för en oriktig tolknilllg ligger nära till
hands. Det förefaller därför som rborde vi genom
ett särskilt, i detta 'kapitel inryckt stadgand•e klargöra denna sak .. Hänvisande härtill ber jag att
få föreslå, att såsom en 16 '§ uti lagförslaget måtte
intagas följande: ,De förmåner och rättigheter,
vilka TJå grund av privilegier dler andra särskilda stadganden tillkomma enskilda. medborgare, grupper av medlborgare eller korporationer,
förbliva fortfarande i kraft, såvitt icke i denn1
regeringsform uttryckligen annorlunda stadgas."
På finska: ,Ne ·edut ja ·oikeudet, jotka erioikeuksien tahi muitten erityisten säännösten nojalla
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yksityisille kansalaisille, kansalaisryhmille ta~
yhtymille kuu'luvat, pysytetään voimassa, elle1
tässä hallitusmuodossa nimenomaan toisin säädetä."
Ed. E s t l a n d e r: J a<g •ber att få understöda
herr. Procopes förslag. Enligt min tan:ke bjuder
försiktigheten lagstiftaren att intaga ett stadgande sådant som detta, emedan man eljes måhända skulle råka i tvivelsmål om tolkniJJ.gen
av en del andra bestämmelser i r·egeringsformen.
Såsom herr Procope redan antydde, kan 5 § vara
i detta avseende tvivel und•erkastad. Men också
den omständigheten, att vissa stadganden av privilegienatur finnas uttryokligen iörbehållna i
denna lag, kunde giva ,stöd för en uppfattning
därhän, att övriga privilegiestadga.nden vore upphävda, vilket mellertid icke kan vara riktigt,
då flere av dessa stadganden iclm 1kunna utan
vederbörliga 1privilegieägares begivande upphävas.
Ed. R i t mvuori: Olen sitä mieltä, että hallitusmuotoehdotus ei kaipaa sellaista selvennystä,
kuin edustaja Procope ehdotuksellaan on tarkoittanut.
Ed. K o t•o nen: Hallitusmuotoehdotuksen 95
§ :stä käy selville, että ainoa,staan sellaiset säännökset jotka OV'at ristiriid·assa tämän haHitusmuodon k~~ssa, tuleva:t. s·en kautta kumotuksi. Näin
ollen minustakin sellainen lisäys, jota täällä on
ehdotettu, on aivan tarp.eeton. Ta.rpeetonta on
myös minusta erikoisesti ko·rosta.a vanhoj•a privileegioita otta.malla, n~ii·stä nimenomainen säännös
tähän uuteen hallitusmuotoon. ·Minusta ne k~rllä
saavat jäådä hannaneroaan nii<len vanhojen sään~
nöst~m varaan, joiden nojalla. ne nytkin kulkevat.
Ed. E s t l a n d e r: Det senaste andm.gandei
giver yttermera tillkänna, hurusom ett dylikt tolkande tillägg är nödvändigt, ty justl detta andraganlde påvisar vad som utgör bristen i de nnvar.a:nde stadigam1erua i och för sig, näimligen att
man icke kan med bestämd:het säga, vilka av
CLessa. undanta.q-s·stad:ga.nden verklig.en stå i strid
exempelvis med innehållet av § 5.
Ed. Koto ne n: Viimeisen puhujan lausunto
ei saanut minua olltmkaa:n: V'akuut·etuksi hänen
käsity ksensäi oik:eutuksesta.
Keskustdu julistetaa,n päättynooks.i.
Puh e mies: Keskustelun kuluessa on ed.
Procope ed. Estlanderin kannattamana ehdotta-

nut, että nyt .esillä olevaan lakie]a6ltuk&een hyväksyttäisiin tälle ko}).dalle uus~ §, jolla olisi
seuraava sanamuoto: ,,Ne •edut ja, oikeudet, jotka
erioikeuksien tahi muiden erityisten säänn.ös:ten
nojalla on yksityisille kansalaisille, kansalaisryhmille tai yhtym:Ulle kuuluvat, p;v.svtetääJ;L voimassa, ellei tässä hallitusmuo.ruossa. nimen6ftaan toisin säädetä." :Kutsun tätä ehdotusta etl Procopen ·ehdotukseksi.
Selostus my:önnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväJksyy edus.taja Procopen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,,ei" voittaa, on sanottu
ehdotus hylätty.
Äänestyksessä OV'at ei-äänet voitolla.
Puhemies: Edu,skunta on siis •hylämnyt ed.
Procopen ehdotuksen.
16 §.
Keskustelu:

Ed. La he r m a: Lakiehdotuksen 16 § on
minussa herättäm~t va.rsin seka.v]a tunteita: ja tuntuu minusta, niinkuin täimä olisi omiaaiL tekemään
tehottomaksi maan lait ja olisi se yksi niitä keinoja, joita omistavat luokat aina ovat käyttäneet
väärin. tSen voin hyväksyä, jos olisi kysymyk·sessä maan puolustaminen eri:t.täin ·kriitillisenä
hetkenä ja jos olisi s.illoin kysymyksessä käyttää tätä pykälää puolustustarkoitusta varten, kosk>ea yksityiseen omistusoikeut·een tai muuhun
senkaltaiseen yhteiskunnan hy·ödyksi. Mutt.w kqn
useissa ta.pau:ksissa tapahtuu päinvastoin, että tällaisilla poikk-eusmääräyksillä rajoitetaan suuressa m.äiärin ·kansalaisten tawallisia. yksityiselämässäkin käytännössä olevia vapauksia, niin ei
tällaisia poikkeusmääiräyksiä voi puolusta.a. Minä
tahtoisin vaan mieliin palautta·a, millä ta.val] a
tällaisia sotatilan poikkeusmääräyksiä on viime
aikoina, viime vuosina maailmansodan aikana käyteitt.y, niin hyvin meillä kuin: muualla.kin ja, erittäinkin Venäijällä. Tiedämme myös, kuinka ankara taistelu on ollut ·kansanvalla,n ja. byrokratian välilläi juuri tässä suhteessa myös länsieuropala.~sissa maissa,. Kaikki tamä sorto kansalaisoikeuksia vastaan ·on tapahtunut juuri tällaisten poikkeuslakien nojalla. Jos on kysymyksessä
saada. .sellaisten määräys:ten a1vulla yht·eiskunnan
hyväksi käy.ttää yksityisten kansala.isten omai-
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suutta, niin siihen on käsittääkseni kansanedustukseHa aina tilaisuus perustuslain· säätämässä
järjestyksessä j·a asia voidaan siis sitä tietä järjestää. SelliVuoksi minusta tuntuu, niinkuin tämä
pykäilä ei puolustai.si paikkaansa. Vielä vähemmän voi puolustaa paikkaansa se mainitussa pykälässä esitetty periaate, että sotapalrveluksessa
olevat voidaan tavallisen lain määräyksillä saattaa kokonaa;n erilmisasemaan kuin muut tavalliset
kan.saJaiset. Tämä tuntuu ·sitäkin käisittämätiömämmältä, kun. sota,palvelukseen velvolliset meidänkin lakiemme mukaan ovat niin hyvin varattornai kuin varaik'kaat, niin hyvin sivistyneet kuin
sivistymättömät. Minä siis katson, että sotapalveluksessa olevia ei voida asettaa: miksikään pa:riasluokaksi. Niiltä ei voida tavallisia 'k.ansalaisoik<euksia riistää senkään johdosta, että ovat valtion sinelliä kantamassa. Ehdotan että tämä pykälä kokonaran poistetaan.·
Ed. V a i ni o: Minä pyydän saada kannattaa
ed. Laherman ehdotusta..
·
Ed. \Niukkanen: Ed. La.herman lausunnon johdosta pyydän huomauttaa,, että kaikki ne
poikkeusmääräykset, jotka ovat olleet sodan aikana voi:massa, ovat rasittaneet melkeinpä yksistään maanviljelijäväestöä ja että juuri sosialidemokraatit ovat olleet näi'tä poikkeusmääräyksiä
ajamassa, joten siis ed. Laherman väite, että sosialidemokraatit vastustaisivat poikkeusmääräyksiä ei pid!ä paikkaansa.
Keskustelu julistet·aa.n päättynooksi.
Puhemies : Keskustelun kuluessa on ed.
Laherma ed. Vainion kanna:ttamana: ehdottanut,
että nyt esillä oleva. pykälä poistett-aisiin lakiehdotuksesta.
Selostus myönnet-ään oikeaksi.
Äänestys ja päätös :

Ken 'hyvi;i:ksyy 16 § :n sellaisena kuin se on
suuren vali·okunnan mietinnössä äänestää ,jaa";
jos ,ei" voitta.a, on ed. Laherman ehdotus hyväksytty.
Åänesty ksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i es: Eduskunta on siis pääitänyt
hyväksyä 16 §:n siinä muodossa kuin se on suusen valiokunnan mietinnössä.
'

Toisen luvun nimike •hyväksytään .

17 §.
Keskustelu :

Ed. R. E r'i c h: Kun tässä luvussa puhutaan
nimenomaan l a i n s ä ä d ä n n ö s t ä ja kun
eduskunnalla, kuten useista, tämän hallitusmuodon pykälistä havaitaan ja kuten itsestäänkin on
luonnollista, on muitakin kuin lainrsäädännöllistä
laatua olevia tehtäviä, ehdotan, että tämä pykälä
tähän yhteyteen soveltumattomana kolma.oo.esta
luvusta :poistettari&iin. Se mitä siinä la.u.su:taan
voidaan sopiv·a.sti sisällyttää hallitusmuotoehd'otuksen toiseen pykälMn, jossa se alkuaan on ollutkin.
Ed. Sc:hauman: Ja,g anhåMer om att få
understöda det av herr Erich nu väckta förslaget.
Ed. L ,a, h e r m a: Minä pyytäisin kanna.ttaa
perustuslakivaliokunnan mietintöön liittyvän toisen va,stalauseen 17 § :n sanamuotoa. Mutta sen
lisäksi pyytäisin ensimäiseksi momentiksi :ehdottaa kohdan, jossa nimenomaan määrätään äänioikeusikäraja ja raj•oitukset äänioikeuteen nähden.
Minusta, iuntuu nimittäin, että ei voi puolustaa
suuren valiokunnan kantaa enemmän kuin perustuslakivaliokunnan enemmistön kantaa, että hallitusmuotoon ei ·otettaisi ibärkeintä !ka;nsalaisoikeutta. - vaaEoikeutta ja millä ta.valla tätä vaalioikeutta käytetään. - Tahtoisin nimenomaan
mainita, että useimmissa ma•issa on hallitusmuodossa tästä: seikasta olema:ssa määJräyksiä. Niin
on laita. Ru·otsis·sa, Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Sveitsissä, Unka:rissa, Ranskassa, Espa,nja.ssa,
Italiassa, Yhdysvalloissa j. n. e. Tuollainen varovaisuus, dättää tästä; 1)ois niin tärkeä seikka,, ei
ole minusta puolustettavissa· enkä ymmärrä, ett.ä
sillä millään ta.valla valtiojärj€sfyksen merkitystä vähennettäisiin, vaikka. täJssä lyhyesti otettaisiin tällainen määräys. Minä pyytäisin siis ehdottaa, et'tä 17 § :n ensimäiseksi momentiksi otettaisiin seuraava määräys: ,Eduskunta, on yksikamarinen ja valitaan siihen edustajia välitbömällä ja suhteellisilla vaaleilla, joissa jokaisella
Suomen kansalaisella sekä miehellä että naisella,
joka ennen vaa.livuotta on täyttänyt 2:1 vu•otta. ja .
joka, ei ole holhouks.enaläinen: :t,ai lailhsen tuomion nojalla hyvää main€tta vailla, on yhtäläin€n äiänioikeus" s·ekä 2 ja 3 momentit .sillä; tavalla kuin ne esiintyvät vastalauseessa•.
Ed. V a i n i o: Minä pyydän kannattaa ed.
La:herman· tekemää ehdotusta.
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Ed. Lohi: Minä ainoastaan aijon huomauttaa. siitä, eMä :ed. Laherman ·ehd:iotus on risti.riidassa. valtiopäiväjärjestyksen 5 §:Ill ka.IlJssa, sillä
siinä on muitakin ääJnioikeusrajoitnksia,, kuin mitä ed. Laherman ·ehdotus sisälsi.
Ed. J u u t i l a i ne ru: Olen valiokunnassa.
kyllä ka.nnatta,nut sitä aj•atnsta, että hallitusmuodossa olisi pitänyt mainita se, että täällä on yksikamarinen eduskunta .samoin kuin se minkälainen
vaalitapa tää:llä my·öskin on olemassa. Mutta siihe.n on vastaan väitetty, että kun meillä on p·erustuslainluontoioon va1tiopäiväjärjestys olemassa,
ei se kaipaa ha1litusmuodossa enää sen uudistamista. Kun olen sitä mieltä, ettei tämäntapaista
määräystä enää tä!hän .saada, niin minä yhdyn
kannattamaan suuren valio·kunnan mietintöä ja
vastustan ed. Erichin ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
,p u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Erich ed . .Schaumanin kannattama•na ehdottanut,
·että nyt esilläoleva pykä.lä :poistettaisiin lakiehdotuksesta. Kutsun tätä ed. Erichin ehdotukseksi. Edelleen on ed. Laherma ed. Vainion kann~ttama.na ehdottanut, että pykälä saisi seuraavan
muodon: ,EduskuntJa on yksikamarinen ja valitaan siihen edustajia välittö'millä ja suhteellisilla
vaaleilla., jossa jdkais·ella Suomen kansalaisella,
sekä mie:h:ellä että naisella, jnka ennen vaalivuotta
on täyttänyt 21 vuotta ja joka ei ole holhouksen
alainen tai 'laillisen tuomion nojalla hyvää mainetta vailla, on yhtäläinen äänioikeus", sekä toi-/
nen ja kolmas momentti kuten perustuslakivaliokunnan mietintöön liitetyssä toisessa, vastalauseessa.

Eduskunta on siis täss'ä äänestyksessä hyväksynyt pykälän siinä muodossa, kuin se on suuren
valiokunnan mietinnössä.
2) Ken hyvruksyy 17 § :n sellaisena kuin se on
suuren valiokunnan mietinnössä, äänestää ,jaa";
jos ei voittaa, on ·ed. Erichi:a ehdotus ·hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esillä olevan pylkälän sellaisena kuin se on
suuren valiokunnan mietinnössä.

18 §.
Keskustelu :

Ed. E s t l 'a n d e r: Med åberopa.nde av motiveringen i reservation n:o 1 ber jag ~tt få föreslå,
att paragrafen finge den ly.delse reservationen
upptager.
Ed. v on Born: Jag ber att få förena mig
om det av herr Estlander g1jorda försla:get.
Kes·kust·elu julistetaan :päättyneeksi.

Puh e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander ed. von Bornin kannattamana ehdottanut, että nyt esillä oleva •pykälä saisi seuraavan
sanamuodon:
,Oikeus tehdä ehd·otuksia uuden lain säätämisestä ja ennestään olevan muuttamisesta, selittämisestä tai kumoamisesta on sekä presidentillä
että eduskunnalla.
, ' Presidentti 'käyttä'ä aloteoikeuttaan autamaHa
eduskunnalle esityksiä lakiehdotuksineen. Esi.Selostus myönnetään oikeaksi.
tysehdotukset laa:tii valtioneuvosto. Sellaisesta
ehdotuksesta on hankittava lausunto, kun asia
P u h e m i e s: Ensin äänestetään .ed. Laher- kuuluu perustuslakien, taikka siviili-, rikos- tai
man ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietin- pr.osessilainsäädännön alalle, korkeimmalta oikeunön välillä ja tämän jälkeen äänestetään ed. delta, mutta kun se koskee haUintoa, korkeimErichin •ehdotuksesta poista:a esillä oleva pykälä· malta hallinto-oikeudelta taikka molemmilta.
lakiehdotuksesta.
IDduskunnan lainsäädäntöalote tehdään esitysehdotuksen johdosta, jonka edustaja on asianmu~
Äänestysjärjestys hyväiksytään.
kaisesti tehnyt varustuslain j'a yleisen lain säätämisestä, muuttamisesta, selittämisestä tai kumoa4:{.änestykset ja päätös:
misesta. ·
Lainsäädäntöasian käsittelystä valtiopäivillä,
1) Ken hyvä;ksyy suuren valiokunnan ehdotuk- säädetään valtiopäi väjärjestyksessä."
s-en tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voitKutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukta.a, on ed. Laherman ehdotus hyväksytty.
se<ksi.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Selostus myönnetään oikeaksi.

Suomen Hallitusmuoto.
Xänestys ja päätös :

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voitta:a, on
ed. Estianderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä .ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
esillä olevan pykälän sellaisena kuin se on suuren
valiokunnan mietinn,össä.
19 §.
Keskustelu:

Ed. S et ä 1 ä: Jos kerran presidentin tehtävänä on kansan ylimpän'å luottamusmiehenä valvoa eduskuml'an työtä, niin on luonnollista että
nänelle myös•kin annetaan veto-oikeus, vaiklkakin
vain semmoinen ·veto-oikeus, joka sisältää vetoamisen kansaan. Jos presidentille annettaisiin ehdoton kielto-oikeus, niin tämä tietenkin olisi kansanvaltion hallitusmuotoon soveltumaton. Mutta
sellainen veto-oikeus, josta nyt on kysymys, vetooikeus, joka ei sisällä mitään muuta kuin että
presidentti saattaa vaatia, että kansan tulee saada
la.usua mielipiteensä laista, ennen/kuin se pannaan
käytäntöön, ei ole vähimmässä:kään määrässä epäkansanvaltainen. Päin vastoin s·e on eräs iaji kansanäänestystä, vaikka ·k~ytännöllisemmässä muodossa kuin nimenomai,nen kansanäänestys erikoi""ista lakitek,.steistä.
Mutta jos kerran pres~dentillä on oleva vetoomisoikeus kansaan, niin sen oikeuden täytyy olla
sopusoinnus'sa valtiosäännön 'yleisten perusteitten
kanssa.•Ja yhtenä yleisep.ä perusteena. valtiosäännössämme on, että jollei kansan mieli•pide ole siinä
määrin ehdotetun muutoksen puolella että 2 / 3
eduskunnasta sitä puoltaa, niin muutosta ·ei ole
tehtävä. Valtiosäännöthän si'sji.ltävät vain yleiset suunta.viivat kansan valtioelämän toiminnalle.
Ne ovat suunnatut pitempiä aikoja varten, ei
saata kuulua asiaanlkaan, että niitä yhtenään ja
alituisesti muutetaan. Eihän, niinkuin usein on
mainittu, Englannissa ole ollult tapana muuttaa
valtiosääntöä. 'Ilätj:j, ei myöskään yleensä tapahdu
Amerikassa. Ja siis presidentin kansaan vedotessa osotta;utuu, että vaikka yksinkertainen
enemmistö muutoksen puolelle on saatavissa, sitä
kuitenkaan ei kannata kaksi kolmannesta edustajista, niin on :katsotava aivan oikeaksi että silloin
laki raukeaa.
Saatetaan kyllä sanoa, että perustuslait meillä
ovat jokseenkin turvatut äkkinäisiä muutoksia
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vastaan ja erittäinkiri vo{daan sanoa, ettei ole
luultavaa, että jos kerran joillakuHa valtiopäivillä
on saatu 5/6 eduskunnassa: äänestämälän jonkun
perustuslain kiireellisyyden puolesta että silloin
seuraavilla va.Itiopäivillä ·ei saataisi 2/ 3 äänestämään hyväksymisen puolesta. Jos tämä on pidettävä varmana, silloin ei pitäisi olla mitään syytä
edes vastustaa tämän 2 / 3 määrä-enemmistön vaatimusta. Toisaalta sitä väitettä, että on riittävästi
jo olemassa turva: äk·kinäisiä perustusla.in muutoksia vastaan, voitaisiin käyttää ainoastaan semmoisen mielipiteen ·hyvälk,si, ett·ei perustuslakik;vsymyksissä presidentti ensinkään saisi käyttää
veto-oikeutta. Mutta j~s hänellä kerran on vetooikeus perustuslakikysymyksessä, niin on luonnollista että senjälkeen kuin hän on kansaan vedonnut, vaa-ditaan sama, mikä muutenkin vaaditaan perustuslain säätämisen a1kaansaamiseksi.
I~ainsäädännön pitää antaa hänen veto-oik~mdell€€n
:;e kanna tu:>, ettei :y1ksinkerta.isella enemmistöllä
saa säädetyksi lwkia, jonJka kannatus on alentunut
5
/ R osasta niin vähäksi että enään vaivoin yksinkertainen enemmistö on ·saavutettavissa.
,V oidaa.n ehkä sanoa että tämä on pelkkä teoreettinen kysymys, jolla ei ole mitään käytännöllistä merkitystlä. Tahdon kuitenkin valaista tätä
asiaa yhdellä esimerkillä ja näyttää että sillä
sa:attaa olla käytännöllinen merkitys.
Minil mainitsen todisteena tuon kuuluisan, tai
olisi sanottava surullisen kuului:san valta1ain. Se
julistettiin eduskunnassa !kiireelliseksi 5 / 6 annetuista äänistä. Moni, joka ei ensinkään hyväksynyt valtalakia, katsoi ettei voinut äänestäJä sen
kiireellisyyttä vastaan, kuska itse asia luonteeltaan oli semmoinen, -että se täytyi tunnustaa kiireelliseksi niissä oloissa, joissa silloin oltiin. Sen
jälkeen kuin se oli kiireelliseksi julistettu, saavutti ·se myös 2 / 3 äänten enemmistön. rSen jälkeen
tapahtuivat uudet vaalit. Mutta näiden uusien
vaalien tapahduttua, valtalailla vielä valtiopäivien alussa oli :}'lksinkertainen enemmistö, 2 / 3 ei
varmaan•kaan olisi saatu. Jos siis silloin olisi ollut meneteltävä täJmän uuden ehdotulksen mukaan,
niin valtalaki olisi aivan ehdottOlnasti tullut
laiksi, ja siitä ei nyt voitaisi päästä lffiuulla kuin
näillä määrä•enemmi'Stöillä "/s ja 2 / 3 :lla, s. o. ei
ensinkään. l\Ie istuisimme siinä auttamattomasti
kiinni. Ja minä uskon, että on ainakin hyyin
suuri osa Suomen kansaa, joka pitäisi tätä erinomaisen suurena onnettomuutena.
Minä katson siis tätä asiaa myös käytännöllisesti mel'kityksel'liseksi, niinkuin se kieltämättä
periaatteellisesti on. Jos esilläoleva 19 § tämmöisenä hyväiksytään kuin suuri valiokunta on sen
ehdottanut, niin se arveluttavasti tulee poikkea-
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, maa:n yhd_estä meidän vaitiosääntömme yleisestä
periaatteesta, ja sen vuoksi minä tahdon panna
tähän pykälään aivan erikoisen merkityksen.
Ed. R i t a v u o r i: Hallitusmuotoohdotuksen
19 § myöntää presidentille laajE.mlman veto-oikeuden kuin mitä yleensä tasavaltaisissa valtiosäännöissä tavataan. Niinpä Sweitsissä hallituksella
ei ole mitään "veto-oikeutta; Ranskassa presidentillä on vain oikeus palauttaa parlamentin hyväksymä laki rpadamentin uudestaan käsiteltäväksi,
mutta hän ei voi ly.kätä sitä uusien vaalien jälkeen. Samoin on laita Amerikan Yhdysvalloissa,
jossa presidentin valta on \kuitenkin erittäin tärkeä tekijä valtion elimistössä. Ei ole siis kysymystäkään siitä, että tässä hallitusmuotoehdotuksessa presidentille olisi myönnetty rajoitetumpi
veto-oikeus kuin on muissa tasavaltaisissa maissa.
Asia on aivan päinva~toin.
Mitä erityisesti tulee perustuslain 'säätämiseen,
johon nähden oikeiston taholta on vaadittu vaikuttavampaa vetoa presidentille myönnettäväksi,
on huom8!ttava ·että hallitusmuotoehdotuksen mukaan, kun sen ohessa otetaan huomioon, mitä valtiopäiväjärjestys asiasta sisältää, perustuslain
säätäminen ja -muuttaminen on tehty melkoista
vaikeammll!ksi kuin tasavaltaisten valtiosääntöjen
mukaan yleensä.
Ranskassa perustuslain säätäimiseen tai muuttamiseen ei ole tarpeen muuta kuin, että parlamentin kumpikin kamari yksinkertaisella äänten
enemmistöllä hyväksyy lain ja että molemmat
kamarit sen jälkeen yhteisessä istunnossa sen vahvistavat. Mitään uusia va-aleja ei ennen v&hvistamista ole tarpeen. Amerikan Yhdysvalloissa
vaaditaan perustuslain muuttamiseen 2 / 3 äänten
enemmistö parlamentissa. Senjälkeen alistetaan
muutos eri valtioiden lakiasäätävien laitosten hyväksyttäväksi y.ksinkertaisella äJänten enemmis. töllä. Kun 3 / 4 va:ltioista on siten lain hyväksynyt, saavuttaa. se pätevyyden. Meillä taasen vaaditaan ensin, joko että eduskunta 5 / 6 äänten enemmistöllä on lain hyväksynyt, tai että laJki on hyväksytty kaksilla valtiopäivillä, joiden välillä
vaali on tapahtunut, ja j!älkimäisil'lä sen ohessa
2
/ 3 äänten enemmistöllä. 'Tämän jälkeen voi pre. sidentii vielä asettaa vetonsa, jonka jälkeen asia
vielä lykkääntyy yli uusien vaalien, jolloin eduskunn&n on hyväksyttävä laki yksinkertaisella
äänten enE.mlmistöllä, jotta se astuisi voimaan.
Mikali yleensä muodoista on apua, on ·kai
myönnettävä, että tämä hallitusmuotoehdotus
asettaa taikeita siitä, että •perustuslain muutoksia
ei liian älkkinäisesti tehdä. Oikeiston taholta perustuslakiva:Iiokunnan mietintöön liitetyssä va.s-

talauseessa on väitetty, että hallitusmuotoehdotus
olisi epä;johdonmukainen siinä, että sen mukaan
eduskunta, senjälkeen kun presidentti perustuslain muutosta vastaan on asettanut vetonsa, voi
uusien vaalien j ä 1 k e en yksinkerta i se l1 a ä ä n t e n e n e m m i s t ö 11 ä hyväksyä lain,.
ja että tiämä muka olisi ristiriidassa valtiopäiväjärjesty,ben määräysten kanssa. Tätä en mitenkään voi myöntää. 'Sitä käsittelyä, joka eduskunnassa tapahtuu senjälkeen kuin presid·entti on
asettanut vetonsa,· ei voida verrata lain sä;ännönmukaiseen käsittelyyn eduskunnassa. On otettava
huomioon että eduskunta ennen vetoa jo on laillisessa järjestyksessä hy;väksynyt lain ja että sen
hyväksyminen on edelleen voima;ssa. Laiki on vain
vahvistusta vailla; presidentin kieltäimän vruhvistu:ksen sijaan astuu nyt kansan vahvistus, jonka
kansa antaa uusilla vaaleilla valitsemansa eduskunnan kautta. Tämä vahvistus on lähinnä verrattavissa siihen vahvistukseen, jonka Amerikan Yhdysvalloissa lakia säätävät laitoks-et yksinkertaisella äänten enemmis,töllä antavat perustuslain
muutokselle, j<>nka parlamentti on 2 /a enE.mlmistöllä hyväksynyt.
Tälle veto-kysymykselle on ikäsittääkseni annettu täällä liian suuri merkitys. Kun hallitusmuotoehdotus edellyttää parlamentaarista hallitusjärjestelmää, jota käsittääkseni muutoin ei miltään taholta ole, a:inakaan suoraan, vastustettu,
- ja vaikeata sen vastustaminen epäilemättä olisikin aikana, jolloin kaikissa Euroopan johtavissa
valtakunnissa vallitsee parlamenta.rurinen hallitmjärjestelmä - , niin kysy!Illys veto-oikeuden laajuudesta ei tkäytännöllisesti ole kovinkaan merkityksellinen, kuten edustajat Setälä, Erich ja Malmivaara aivan oikein vastalauseessaan huomauttavat. ~annata.n puolestani tämän pykälän hyväksymistä muuttamatta.
Ed. E s t 1 a n d e r: 1 och med denna paragra.fs
antagande uti stora utskottets formulering komme den kanske mest avgörande brytning att ske
med vår hittills gällaill!de regeringsform. Under
sådana fönhållanden synes det mig att man idke
kan fästa nog stor vikt vid denna rparagrafs formulering och innehåill. Det sades här av den·första talaren att ett absolut veto, lagt i presidentens
hand, icke skulle överensstämma 1med en demokratisk författning. Enligt min tanke är detta icke
r]ktigt, ty det bö-r ju dook framhållas, att rpresidenten icke är vald på livstid, utan att hans veto
förfaller efter viss tid, nämligen vid utgången av
hans egen embetsperiod. Om någon betydelse
skall tilläggas regeringsformens bestämmelse därom, att presidenten eger att sta,dfästa lagförslag,
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.som av enkammaren antagas, så måste detta väl
innebära, att han har befogenhet att granska desamma och avgöra huruvida de böra staclfästas
eller icke. Enligt min tanke vore det synnerligen
nödvändigt i vårt statssamhälle med dess •enkaJlllmarsystem och med kännedom om, huru detta enlrammarsystem fungerar, att presidenten erhåller
cett absolut veto, ehuru det knarppast kan kallas
ett absolut veto, då det 1föl'lfaller efter några år.
J ag vill dock ej väicka försla.g därom annat än
. försåvitt det gäller grundlag samt lant- och sjöförsvarets organisation. J ag ber därför få föreslå
den lydelse stadgandet lhar i I reservationen.
Ed. R yö mä: Viitaten perustuslakivaliokunnan mietintöön liitetyssä toisessa rvastalauseessa
sivulla 63-64 oleviin perusteluihin ehdotan tälle
pykälläJlle seuraavan muodon: ,Laki, jonka eduskunta on hyväksynyt, esitellään viipytmättä valtioneuvostossa presidentille, joka antaa määrä:}"ksen sen julkaisemisesta sanamuodrutaan sellaisena, kuin sen eduskunta on ·hyrväksynyt." Tämä
ehdOitus siis sisältää sen, että presidentillä ei olisi
mitään veto-oikeutta, vaan että eduskunnan säätämät lait vruhvistettailsiin viipymättä siinä muodossa, kuin eduskunta on ne lhy:Vaksynyt. Ihmettel.en, että tä<ll!1ista todennäköisesti kuolleeksi kirrjaimeksi muodostuvaa määrräystä oHenkaan yritetäänkään ottaa tekeillä olevaan hallitusmuotoon, ja ruisin odottanut, että keskusta ainakin
tässä asiassa olisi y:htyny<t meihin.
Ed. af F o rr s e ll e s: I överrensstämmelse därmed vad jag redan yttrr.ade vid förrsta behandlingen av lagförrslaget anserr jag att prresidenten bör
inryrrnmas en s.tar.k rregeringsmakt oclh därrför
vara i besittning av en vetorätt: absolut veto i
grundlags och försvarsfrågor samt suspensivt
veto i andra lagfrågor. Under sådana förhållanden ber jag få understöda ldgm Es•tlanders förslag i den form det har i I res·ervationen.
'

1

Ed. Setä 1 ä: Edustaja Ritavuorren lausunnon
johdosta tahtoisin sanoa ainoastaan seuraaNaa:
Ensinnäkin hänen referaattinsa IV vastalauseesta
oli jokiseeniJrin epätarkka. Siinä ei ole sanottu
esim. että suuren valiokunnan ehdotuksessa ehdotettu menettely olisi ,ristiriidassa valtiopäiväjärj-estyksen kanssa", vaan on ainoastaan sanottu,
että ,olisi epäjohdonmukaista jos eduskunta senjälkeen kuin valtionpäämies on vetoaan käyt1Jäny<t, voisi päättää perustuslainmuut o ks en y:ksinkertais.ella äänten enemmistöllä; siksi
on tählöin; kuten perus.tuslain säädännössä muutenkin, vaadittava kahden kolmas-osan enem-
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mistö." Sopimatonta on myös ottaa esimerkiksi
täissä sellaisten maiden valtiosäiäntöjä, joissa on
kaksikamarijärjestelmä, ja erittäin sopimatonta
ottaa vertauskohda1ksi Amerikan Yhdysvaltain
lainsäädäntöjärjestelmä, mitä perustuslainmuutoksiin tulee, koska jokaisell-e on tunnettua, että
Amerikan YhdysvaUoissa valtiosäännön muuttaminen ·on niin vailkea ta, että se tosiasiallisesti on
miltei mahdotonta. Minä pysyn siis siinä, mitä
äsken lausuin, ja ehdotan, että PY'kälä saisi sen
sana.muodon, joka siHä on neljännessä vastalauseessa, joten siis toinen momentti tulisi näin kuuluvalksi: ,Laki on valhvistettwva sellaisena, kuin
eduskunta sen on hyväksynyt. Jollei presidentti
la:kia vaJhvista, tulee se ilman vahvistustaikin .voimaan, jus eduskunta uusien vaalien jälkeen
uudestaan hyväksyy sen muuttumattomana
enemmistöllä taikka, kun on kysymys -perustuslaista, kahdi:llla kolmasosa-lla anntltuista äänistä.
Muussa tapauksessa on laki "katsottava rauenneeksi."
Ed. Hultin: Kannatan tämän pykälän suliteen neljättä v81stalausetta. Vastalauseen tämän
ehdotuksen ei ainakaan voi väittää sisältäivän mitään luolkkapyyteitä, vaan johtuu se päinvastoin
kamsanv.altaisuuden vaatimuksesta. Täällä on monasti paheksuttu, että eduskunta viime kesänä
-poikkeuksellisen tilanteen palkotUJksesta tuli säätämään lakia vwhemmällä äänimäärällä kuin tavaHisiSiSa oloissa. Jos suuren valiokunnan ehdo~
tus nyt hyväJksytään, tulee perustuslaissa säädetyksi, että eduskunta toisilla rvaltiopäivillä voi
säätää perustuslakia vahemmällä äänilmäärällä
'kuin toisiHa. Jos -presidentti ei vahvista eduskunnan päättämää perustuslakia ja se tämän johdosta joutuu uusien vaalien jälkeen kokoontuvan
ed'llSkunnan ratkruistavaksi, voi näet vaalien kautta osoittautua, että sillä mie_lipiteellä, joka edellisillä valtiopäivillä pääsi tuon lain säädännössä
voitolle saaden 2 /:~ äänten enemmistön, ei olekaan
enään kansassa ylhtä suurta. kannatusta kuin sill9in. Se ehkä ei saavutakaan enään niin suurta
enemmistöä, kuin perustuslain säätäruisestä on
määrätty, vaan ·ehkä a-inoastaan niukan yksinkertaisen enemmistön. Jos laiki sellaisissa oloissa syntyy tämän pykälän nojalla, ei tämä varmaankaan
voi olla herättämättä katkeruutta valitsi:jrukunnassa, jonka ratkaisuun uusien vaalien kautta on
asiassa vedottu. Mistä syystä siis taJhdotaan aikaansaada tällainen poi~keus yJeisestä perustuslain säädännön jär_i'estyksestä? Tuntuu siltä, kuin
tarkoituksena olisi vain presidentin nolaaminen
sen vucxksi, että hän on uskaltanut kieltäytyä ensi
kerralla lakia vahvistamasta. Tällaisesta menet-
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telystä olisi luonnolli-sesti seurauksena hallituksen päämiehen a~rvovallan välhentäminen ja hal. v·entaminen, joka ei suinkaan voi koitua maan
eduksi. Varkka minäkään en ·usko, että lkysymyksessäoJeva pyikä}ä tässä kohdin usein voi
tulla sovellutetuksi, pidän sitä periaatteen !kannalta kuitenkin niin epäjuhdonmukaisena, että
se mielestäni välttämättä kaipaa korjausta siihen
tapaan, kuin neljännessä vastalauseessa ehdotetaan. Tahdon ·lisäksi huomauttaa., että tämä korjaus kuuluu ni~hin, jotka useiden edustajien mielestä ovat väilttämättömänä edellytyksenä tämän
hallitusmuodon lopulliselle hyvä:ksymiselle.
Ministeri A l k i o: .Minä puolestani kanna1ttaisin pykälää siinä muodossa, kuin se on suuren
valiokunnan mietinnössä. Minä käsitän, että on
aivan riittävät takeet siihen, ettei lakeja., ei myöskään perustus•lakeja, tule kypsymättöminä vahvistetuksi, jos .tämä. pykälä saadaan voimaan. Ed.
Ritavuori on jo huomauttanut siitä, että todellisuudessa voi käydä niin, että viip(Yy kokonaista
6 vuotta, ennenkuin perustuslakimuutos säadaan
aikaan, jos tämä py.kälä hyväksytään tällaisena.
Minä olen ainakin tämän 13 vuoden aikana, jolloin Suomessa on yritetty säätää lalkeja uuden
eduskuntajärjestelmän perusteella, tullut siihen
käsitykseen, että kaikista niistä jarrutustoimenpiteistä, jotka vallinneen hallitusvallan puolelta
on asetettu toim:iJmaan la,kien vahvista;mista vastaan, on ollut ainoastaan vahinkoa tälle yhteiskunnalle. Jos olisirvat ne lait, joita täällä ensi vuosina säädettiin, aikanaan astuneet voimaan, minä
olen vakuutettu siitä, että moni asia olisi paremmin, kuin nyt. Senvuoksi katsoisin että ne, jotka tässä nyt tahtovat vedota siihen, että presidentillä olisi va;lta siinä määrässä, kuin tehdyt
ehdotukset edellyttävät, estää lain voimaantulemista, eivät taclwitakaan siinä oikeastaan sitä,
että pyrittäisiin vetoamaan kansan oikeuteen estää kypsymättömän lain voimaantuloa, vaan tässä taihdotaan vedota siihen, että eräät ryhmälkunnat, jotka. luulevat voivansa vaikuttaa· presidentin toimenpiteisiin, voisivat kansan tahtoa vastaan aiheuttaa tällaista lainsäädännön estämistä.
Minä senvuok<si toivoisin, että tämä pykälä tulisi
hyväJksytyksi suuren valiokunnan ehdottamassa
muodossa.
Ed. R. Erich: Ed. Setälä on jo puhunut
siitä, että ed. Ritavuori lausunnossaan esitti asian
niin, että Pohjois-Amerikan Y·hdysvalloissa presidentin veto-oikeudella olisi verrattain vähäinen me11kity•s. Mutta niinkuin hyvästi tiedetään
on asianlaita kumminkin aivan toisenlainen. Tie-

detään, että mitä tavalliseen yleiseen lainsäädäntöön tulee tämä presidentin veto-oikeus vaikuttaa,
erinomaisen tehokkaasti ja sitä käytetäänkin sangen useasti. ·Mitä taas tulee Pohjois-Amerikan
Yihdysvaltojen liittovaltiosäännön muuttamiseen,
niin on sitä ylenmäärin vaikeutettu, että syystä.
voi sanoa, .että sen muuttaminen käy melkein
mahdottomalksi, niinJkuin myös todellisuudessa on
havaittu asianlaida•n olevan. Sillä ne vaatimukset,
jotka siinä on asetettu p'erustuslainsäädännölle,
ovat nim. korotettu äänimäärä eli määräenemmistö kummassakin k&marissa ja sitten vaatimu::>.
että 3 / 4 osavaltioiden lainsäätäjälkunnista tulee
hyväksyä tämä muutos, ovat siksi pitkälle mt·neviä, siksi vaikenttavia muotoja, että liittovi.dtiosäännön muuttamJ.inen kohtaa erinomaisen suuria vaikeuksia. Ei'kä Ranskass&kaan vailtiosäännön muuttaminen ole mikään niin aivan helppo
a:sia, koska ensinnäkin molempain kamarien tulee olla yksimioeliset rsiitä, että valtiosäännön
muuttamiseen ensinnäkin on_ryhdyttävä, ja kansalliskokouksen, joksi kruma.rit sitten yhdistyvät,
tulee hyväksyä muutos, tosin yksinkertaisella
enemmistöHä. Näin ollen me emme voi väittää,
ettei muuallakin tasavaltaisissa valtioissa, olisi
asetettu vaikenttavia määräyksiä perustuslain eli
valtiosäännön muutoksille. Eikä vnida kats.oa
johdonrmukaiseksi sitä, jos täällä nyt luovutaan
vaatimasta 2 /,. enemmistöä, kun perustushin
muutosta kos'keva asia joutuu uudelleen käsiteltäväksi, senjälkeen kuin presidentti on veto-·oikeuttaan !käyttänyt. Kaikki mitä tässä on lausuttu
siitä, että johdonmukaisuus vaatii y11lä-pitämään
samaa vaatimusta tässäkin tapauksessa, on täydellisesti pa~kallaan, ja sitä voidaan myös valaista käytännöllisillä esimerkeillä. Kun presidentti on käyttänyt veto-oikeuttaan perustuslakiehdotusta vastaan, niin ·tämä ehdotus sitten
uusien vaalien jäLkeen voitaisiin eduskunnassa
hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä. Nyt on
ajateltavissa, että ·sa:masta asiasta tehdään uusi
alote. Tämä uusi alote joutu11 silloin paljoa huonompaan asemaan kuin tuo aikaisempi ehdotus,
joka on hyvälksyitävissä yksinkertaisella enemmistöllä. Kenties tuo uusi alote on paljon parempi; kenties se paremmin vastaa kansan todellista tarhtoa. Mutta sitä ei voida hyväksyä yksinkertais-ella enemmistöllä. Sitävastoin tuo aikai-.
semmin nostettu ehdotus, jota vastaan presidentti
on veto-oikeuttaam käyttänyt, se voidaan hyväksyä yksinkertai~ella enemmistöllä. Tämä on lkieltäimättä epräjohdonmukaista. En siis voi ymmärtää, että olisi mitään pätevää syytä asettua sitä
muutosehdotusta vastaa~n, joka on 4 vastalauseessa ehdotettu. .Ta sitä vähemmän olisi oikeas-
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taan syytä tätä johdonmukaista menettelyä vastusta,a, kun täällä juuri on lausuttu, että todellisuudessa kai presidentti kuitenkin vain aniharvoin, kenties ei milloinka,an, tulisi tätä veto-oikeutta käyttämään. Miksi _!:li silloin voida nyt kyseessä olevaan johdonmukaisuuden ;vaatimukseen
suostua? Minä siis pyydän kannattaa sitä ehdotusta, joka sisältyy 4 vastalau.seeseen.
Tässä samassa yhteydessä .pyydän saada tehdä
erään pienen huomautuksen, joka koskee tätä
pykälää yl·eensä. Tässä puhutaan siitä, että eduskunta ()lll Jiyvälksynyt lain. Sitä vastaa,n voidaan
huomauttaa, että valtiopäiväjärjestyksessä aivan
j01hdonmu'kaisesti, valla,n:kin 75 § :ssä puhutaan
siitä, että eduskunta hyväksyy laki e h d otuksen. Se sanonta tapa, jota tässä pykälässä
on käytetty, ei .siis ole sopusoinnussa valtiopäiväjärr"jestyksen käyttämän sanamuod()lll 'kanssa eikä
se myös ole asiallisesti aivan täsmällinen. Sillä
eduskunta ·h:ywruksyy, kuten tiedämme, laki e 'hd o t u k s e n. Tämä tulee laiiksi silloin, kun se
saapi valtionpäämiehen vruhvistuksen, minkä jäl~
keen .se vielä on lakina .iulkais,tarva. Olisi siis
oikeastaan jo1hdonmukaisinta sanoa:', Sittenkuin
eduskunta on hyväksynyt lafkiehdotuksen" j. n. e.
Ehdotan, että ainakin tässä 19 § :n 1 momenttiin
tehtäisiin tämä muutos. Johdonmukaisuus vaatisi, että myös 3 momenttiiin tehtäisiin vastaava
muutos, sanottaisiin: ,Jollei presidentti kolmen
kuukauden kuluessa siitä, ikun 1 a k i e h,d otus
on häneJle vaihvistettava,ksi toimit·ettu" j. n. e.
Voidaan tietysti sanoa ankaran johdonmukaisuuden varutivan, että myös 2 momentissa puhuttaisiin lakie1hdotulksesta. Mutta tätä nyt en katsoisi
niin välttämättömäksi, koskapa tavallis·esti puhutaan siitä, että laki vahvistetaan, kuten tässäkin sanotaan: ,la:ki on vahvistettava sellaisena,
kuin eduskunta on sen h:ywäksynyt. J oHei presidentti lakia vaihvista" j. n. e. Minä luulen,
että me tehden tosin itsemme syylJiääksi ·pieneen
epäjohdonmukaisuuteen, voisimme jättää tuon 2
momentin tässä kohden muuttrumatta. Sitä vastoin on kyllä syytä ensimäiseen ja kolmanteen
momenttiin te~hdä tuo muutos, että ,laki" sanan
sijasta käytetään sanaa ,laikiehdotus".
Ed. I.~ e h t o k o s k i: Minusta on varsin vaarallista keskittää yhden miehen käsiin niin suurta
valtaa, kuin i]äällä on ehdotettu e:cäissä puheenvuoroissa. Minusta tuntuu siltä, että lainsäädäntö yksinomaan kuuluu eduskunnalle ja näin
ollen minä yJ!dyn kannattamaan .ed. Ryömän
tekemää ehdotusta.
Ed. A k e r bio m: I § 19 har fran demokratiskt hå.ll gjorts så stora eftergifter åt anhän-
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garna av en sta:nk regeringsmakt, att dessa med
gläd.i·e borde nöja sig med stadgandet i ~en form,
som stora utskottet givit detsamma. Presidentim
har fått rätt att stadfästa lagar i stället för att
man fran demokratisfkt håll ic:ke skulle ihava velat veta av a.nnat, än att han skulle få kungöra
lantdagens beslut. Oeh vid stadfästandet ha:r
presidenten fått en betydande ap~parat till sitt
förfogande, nämligen högsta domsto1len ocih
högsta fölf'Valtningsdomstolen, av vilka han kan
infordra utlatande om nya lagförslag. Det torde
kunna förutses, att dessa radgivaire ofta nog hava
sociala intressen, som äro rakt motsatta folkets
representanters intressen, och att de därför lätt
frästas att råda presidenten att förkasta lagförslag. Då 1härtill kommer att lagförslag, som vägrats sta,dfästelse, måste efter nya va,l antagas i
samma form som de först a.nta.gits, så har l•ag!
stiftningen erhållit en sa stark dällilpare, att jag
icke kan understöda de yrkanden 01m ännu större
maktbefogenhet åt presidenten, som här föreslås,
utan understöder stora utsikottets förslag, vil~et
måste betecknas som en kompromiss mellan ett
rent demdkratiskt statsskick och en oins'kränkt
regeringsma·kt.
Ed. E s t l a n d e r :. Herr Erichs förslag om
att ordet ,lag-" skulle på vissa stallen i förevarande ·par.ag-raf utbytas mot ,la.gförslag" anhå.ller jag om 3Jtt få understöda. Ocih då i alla
faH ärendet går tillbaka till stora utslmttet,
skulle jag anse d·et va,ra i sin ordning, att förslaget till omformulering, i händelse la.ntdagen
antager herr Erichs förslag, skulle ske i stora
utskottet.
ffid. R i t a v u o r i: Sen johdosta että täällä on
viitattu siihen malhdollisuuteen, että lain hyväksyminen tulisi riippumaan siitä, josko tämä pykälä tulisi muutetuksi ha.luttuuJ?. suuntaan, pyydän huomauttaa seuraavaa. Joka kerran pitää tärkeänä, että hallitusmuoto aikaa.nsaa.daan nyt
nopeasti, hän ei voi hylätä hallitusmuotoehdotusta
sillä perusteella, että hän on eri mieltä siinä olevasta säännöksestä, josta itse sanoo, ettei se käytännöllisesti ole kovinkaan merkityksellinen.
Ed. S e t älä: Minä pyysin puheenvuoroa ministeri Alkion lausunnon johdosta. Hän sanoi,
että minun tekemäni ehdotus tarkoittaa antaa
jollekulle ryhmäkunnalle tilaisuutta vaikuttaa
pr·esidentin päätökseen. Minä. en saata ymmärtää, missä tässä suhteessa on eroitus suuren valiokunnan ehdotuksen ja neljännen va.stalauseen
ehdotåsen väli.Uä. Koska suuren .. valio'kunn:;t.n
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ehdotuskin myöntää pr:es:iJdentille veto-o&euden
myös perustuslaJkiasioissa, niin kai senkin mukaan
jollrukin ryhmäkunnalla, jos se tahtoo vaikuttaa
presidenttiin ja jos sillä on tilaisuus vaikuttaa häneen, on yhtä suuri mahdollisuus häneen vaikuttllia, tuli tässä 'klliillpi ehdotus tahansa hyväksytyksi. Eiihän tässä 'ole kysymyskäJän siitä, että
presidentti ratkaisisi asian. Kysymys on ainoastaan siitä voiko olla silloin, niinkuin yleensä on
sääntönä, tällä ehd-otuk:sella pysyväisesti 2 /:~ kannatus eduskunnrussa, jotta se •laiksi tulisi. Mitä
viimeksi ·annettuun lausuntoon tulee, olen minä
puolestani y1hdellä hyrvällä v·alaisevalla esimerkillä, nim. valtalain esimerkiLlä, todistanut, että
nyt esillä olevailla säännöksellä on myös käytännöllinen merkitys.

•

Ed. p r 0 c 0 'P e: Jag had Olli ~rdet först och
främst för att understöda en formulering av färeliggande paragrafs 1 och 3 mom. ·enligt herr
Erichs för.sla;g. Samtidigt ville jag yttra några
ord om denna .fråga överhuvud. Faran av stadgandet sådant, som det nu är föreslaget, ligger
däTUtinnan, a•tt presidenten hlir tvungen att omedelhart efter •det, a.tt la.gf.örslaget :har hehandlats.
i riksdagen, utlysa nya vai, därest han vägrar
sanktion. Det föreligger alltid faran, att den mi~
nistär han har, skaU vlägra att sitta kva·r, så framt
han ieke utlyser nya vai, d'å man nämligen utav
regeringsformens ord'alydelse ikan få d•en upp•fatt-·
ningen, att nya vai böra omedelhart utlysas. Härigenom sky.ddar man sig icke mot förhasbde he-·
slut från riksda·gens sida och mot •heslut som
framkallas av tillfälliga stämningar. Ett sådant
skydd kan man få enda:st ifall man inrycker en
tiodshestämning i stadganJd.et av innehall, att lag:en
får ånyo i ·riksd·agen upptagas först efter en viss
tid. J a.g ·her oantydningsvis få hetona att liknan1de
stadganden eller stadgaruden med samma syftemål
återfinnas i särskilda utländska grundlagar, så
t. ex. i Norges. Hänvisande härtill ber jag få föreslå, att 2 mom. i den förevarande paragrafen
måtte få följande lydelse: ,Lagen skall stadfästas
i den lyd'else, vari den av riksdagen antagit.-;.
V arder lagen •ej av presi'denten stadfäst, hlir d~n
gällande utan stadfästelse, därest riksdagen efter
ny·a vai ånyo godkänner densamma oförändrad
med flertalet av de ·avgivna rösterna. Dock må
lagen icke tili sådan förnyad behandling ·av riksdag:en upptagas förrän minst två år förflutit sedan lagen senast antogs. · V arder lagen ieke sålunda anta_gen skall den anses hava förfallit."
Och på finska: ,Laki on vahvistettava sellaisena
kuin eduskunta on sen hyväksynyt. Jollei presidentti la.kia vahvista, tulee se ilman vahvistusta-

kin voima•an, jos eduskunta uusien vaalien jälkeen
uudestaan hyväksyy sen muuttamattomana enemmistöllä annetuista äänistä. Lakia älköön ikuitenw
kaan eduskunnas•sa otettako tällaiseen uuteen käsittelyyn ennenkuin vähintäin kahden vuoden
·kuluttua siitä, !kuin laki viimeksi hyväksyttiin.
Ellei lakia tällöin uud•elleen ·hyväksytä, on se kats•ottava rauenneeksi."
Första och tredje momentet skulle bliva oförändrade. J ag betrakta.r ej detta som en slutgiltigt
lycklig 1-ösning, men i varje fall som en bättre än
den lösning, som föreslås av utskottet.
'Ministeri A l•k i o: Ellen minä ole väärin ymmä.rtänyt, ed. Estlanderin ehdotus sisältää ehdottom'an veto-oikeuden 1presidentille, ja presidentin
veto-oikeus ei kai suinka.an brkoita sitä, •että hän
yksityisenä tai yhtenä henkilönä harjottaisi jonkunlaista määräysvaltaa vaan omia intressejään
tavoitellen, vaan että hän valvoisi vähemmi~öjen
oikeutta. Sellaisena siis täytyy tulla siihen, että
jos vaaditaan jo\ka tapauksessa 2 / 3 äänten enemmistö, ennenkuin mikään perustuslakimuutos saadaan aikaan, merkitseViält nämä asiat y!hteensä
sen, että verrattain pieni vähemmistö, siis 1 / 3 ,
voisi estää hyvinkin tä:rlkeitä muuto'ksi'a, joita esimel'!kiksi yhteiskunnallisten uudistusten vuoksi
olisi välttämätöntä lakiin saada. Minä jo äsken
viittasin siihen, että 13 vuotinen kokemus, joka on
saatu tämän eduskunnan työstä, on riittävästi
osottanut sen, että jos eduskunnan työt olisivat
tulleet sitä mu~aa lakina voiimaan, meillä moni
asia olisi paljon paremmin kuin nyt. En•kä minä
usko, että sellaisella jarrutukS'ella, jota tietäisi
presidentin 1ja eduskunnan vähemmisiön ha.rjottama vastustus la:in voimaanastumisen suhteen,
saavutettaisiin niitä toivottuja tulo·ksia, joihin
täs.sä pyritään.
Ed . •T u u t i l a i n e n: Ed. Erich ankaran johdonmukaisuuden nimessä koettaa väJhentää eduskunnan mel'lkitystä kun hän ehdotti, et.tä sana
,laki" muutettaisiin: ,lakiehdotus", ja haluaisi
hän siirtää merkitystä sitä enemmän presidentille. Tähän pyydän huomauttaa, että tämä suuri
kåsintö on tehty vasta nähdäkseni tänä iltana
täällä. Perustuslakikomitea aikoinaan käytti sitä
samaa sanamuotoa, mikiä nytkin on perustusla;kivaliokunnan ehdotuksessa. Samoin monarkistisessa hallitusmuotoehdotuksessa niinikään sanotaa.n: ,Sittenkuin eduskunta on hyväksynyt lain,
toimitetaan se kuninkaalle" j. n. e. Näinollen en
voi antaa mitään merkitystä ed. Erichin ehdotukselle. Olin alkuaan sillä 'kannalla, että presidentillä olisi oikeus lähettää laki yhden kerran ta.kai-
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sin eduskuntaan, sitten kun se kokoontuu seuraaville valtiof))äiville, .ia jos valtiopäivät hyväksyvät sen yksinkertaisella enemmistöllä muuttamatta, niin se astuu laiksi. Kun kuitenkin tässä,
niinkuin monissa muissakin kohdin, on pitänyt
harjoittaa sovittelua, olen yhtynyt perustuslakivaliokunnassa siihen muotoon, jollaisena se nyt
esiintyy suuren valiokunnan mietinnössä. Huomautan niille, jotka ovat koettaneet painostflia
.sitä, että tämän pykälän muodosta riippuu hallitusmuodon syn.'tylillinen, ·että tässä, jos missään,
on suuren valiokunnan ehdotus, perustusLakivaliokunnan ehdotus alkujaan, sovitt-elujen tulos.
Toiselta puolen ei presidentille myönnettäisi mitään veto-oikeutta ja toiselta puolen va:aditaan
sitä mahdollisimman p.i:tfuälle. Näinollen ei mielestäni ole oiktmtta yhdeltä puolen asettua jyrkästi omia vaatimuksia esittämään, kuten on yritetty tehdä.
Ed. Setälä ·on täällä :pariin kertaan ilmoittanut
tuoneensa esiin va.rsin valaiseva;n esimerkin kun
'()n maininnut valtalain. Käsitän asian niin ·että
valtalaki oli niin erikoinen että tuskinpa tuleva
presidentti saanee senluontoista lakia käsiteLtäväkseen, sillä se oli kuiterrkin ensirmäinen ote Suomen itsenäiseksi julistamisessa, sanottakoon siitä
muuten mitä hyvänsä. ,Ta luulenkin että ed. Setälä tahtoi vain saada prikata tuota edesmennyttä
vainajaa. Olisin sitä mieltä tässä asiassa että
valtaLa!ki, huolimatta puutteistaan, on kumminkin siksi •kunniaikas vainaja ettei sitä mielestäni
soopisi käydä prikkaamaan. Huomautan: niihin
väitteisiin, joita on tehty, ·että perustuslain luontoinen laki tulee myöskin yksinkertaisella enemmistöllä laiksi, että onhan tiLaisuus eduskunnassa
sillä pienellä vähemmistöHä, joka voi lykätä
perustuslain luontoisen asian yli vaalien, harkita
asiaa sen tar:kemmin ja punnita ennenkuin se
julistaa sen kiireelliseksi.
Ed. A m p u j a: Pari professoria, edustaja.t
Setälä ja Erich eivät aja ,täällä taaskaan rehellistä politiikkaa, eikä oikeata valtiotiedettä, jonka
edustaja varsinkin viimemainittu on. He eivät
vahingossakaan ota esimerkkejä sellaisista maista, jöiss~t on kansanvaltaine-9- valtiomuoto, esim.
Sveitsi. Ja tuo maahan kumminkin on kestänyt
kaikki myrskyt viime vuosina ja aikaisemmin
l)aremmin kuin mi'kään muu maa. On erityisesti
meidän sosialistien piireissä -ollut aina ihailun esineenä tuo maa. Siellä ovat saaneet kaikkina aikoina kaikkien maiden vallan'kumou'kselliset tyyssijan, eivätkä ne ole kyenneet kiihotu.ksella sen
maan hyvää .iärj.estystä rikkomaan. Mikseivät
valtio-orppineet pyri esittämään sieltä va!laisevia
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esimerkkejä? Sentähden tietysti, että se on heidän
taantumukselliselle ·politiika1leen vruhingoillis.ta.
He palaavat sitävastoin mielellään sellaisiin mailhin, .ioista voidaan osottaa esimerkkejä, että
siellä ·hallitusmuotoon muutoksien saanti on tehty
lainsääidännöllä melkein mahd·ottoma.ksi. Mutta
niissä maissa on myöskin esimerkkejä, että
tilanne on niille vaarallinen. Amerikan Yhdysvalloissa ovat sosialistit olleet eräinä aikoina hyvin huolestuneina, että siellä pyritäiän monarkiaan, kuitenkin muuta;mia vuosia takaperin erittäin hälyyttäviä tieto~ia antoivat sieltä, ·ettei voi
olla pitkää aikaa kun amerikalaisen :kapitalismin
vaikutuksesta voidaan pystyttää kruunurpää, perinnöllinen kuningas presidentin tilalle. ~ämä
lienee tai onkin salainen toivomus meidän kuninkaantekijä-valtio~oppineillemme, vaikka he eivät
twhdo tätä rehellisesti julkisanoa. He kammoksuvat tosiasiassa kaikkea kansanvaltaa, mutta he
pukevat tämän ajatuksensa kierään muotoon. He
ovat ottaneet o'hje~kseen Danielson-Ka.lml}rin
ke'bimän kieron lausunnon kansan ,pysyvästä
tahdosta". Se oli han, joka m6narkistien kokouksessa, joss·a kuningasaatetta ruvettiin ensin va.lmistamaan, .kehitti tuon ajatuksen kansan ,;pysyvästä" tahdosta. Tämä on siksi v·enyvä käsite,
että sitä voivat taantumuks~lliset ,käyttää, jos
niillä våan on keinoja siihen, vaikka he saisivat
1
/R edustuksen eduskuntaan, niin he voisivat rahan avulla, ostamalla sanomalehtiä ja kaikilla
muilLa keinoilla selittää, että tämä on kansan
pyhä tahto, vaikkei kansa sitä tällä kertrua ole
onnistunut ymmärtämään. .Ja heillä on !isäksi
käytettävissäiän pappeja, jotka sanovat, .että vaikkei se ole tällä kertaa kansantaJhto, se on ·kumminkin jumalan tathrto. J.a niin aina estettäisiin
1
/R:n ja yhden presidentin avulla lainsäädäntötyö sillä ihanteellisella tavalla. Esimerkit oso·ttavat eurooppalaisista maista, että ta:antumukselliset luokat hallituksien päämiesten avulla mel'keinpä kokonaan voiivat ·estää asiallisia lainsäädäntöuudistuksia toimeenpanemasta. Sitä haluavat meidän monarkistit myös. Ministeri Alkio
käytti vertausta rmeidän ryhmästä, että tääl·lä on
taas vaa·rallinen henki, joka voi viedä turmioon:
Minä sovittaisin tämän esimerkin entisiin nuorsuomalaisiin professoreihin, että heissä asuu
haaksirikkoutuneen suomettarelaisen puolueen
taantumuksellisten professorien henki ja se voi
johtaa kokoomuksen turunio·on.
Ed. S e t ä 1 ä: Tahtoisin vain vieläkin mimsteri Alkion lausunnon johdosta sanoa, että minun
ehdotukseni ei sisällä minkäänlaista ehdotusta
että presidentillä olisi ehdoton veto-oikeus. Se
91
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jarrutus, joka on estänyt .lainsäädäntöä meillä
toteutuma.sta siihen ·suuntaan kuin ·eduskunta on
päätiJlnyt, se ·on niinkuin yleisesti on tunnettua,
kokonaa.n johtunut maan rii•ppuvasta asemasta;
sitä vastoin ei ole tietääikseni vielä milloinkaan
tapahtunut että määräenemmistöt olisivat estäneet lainsäädäntöä. Kuinka .suuren ·kunnioituk~
sen tahtoo valtalakivainajalle antaa, se kai rii'Ppuu kunkin asianomaisen mausta ja aistista.
Minä luulen kumminkin että kaikki voimme olla
tyytyväisiä että vainaja on poissa meidän keskuudestamme, ja varmaan toi·voisimme että vainaja niin vähän .kuin mahdollista myöskin kummittelisi täällä.
·
Ed. Ö s t e r h o 1 m: .J.ag ber få und·erstöda det
förslag snm framstä1lts av herr Procope.

ringens bemödanden, som kommunallagarna
aldrig blevo stadfästa. Flere dylika ·exempel
skuHe :kunna anföras. Jag är över.tygad om att de,
som så ivra;de senas·te sommar under aHdeies ex:
ceptionellt ogynsamma förhållanden för S>tiftande
a:v en regeringsform och ville hava en monarki, att
de i sitt innersta just främst tänkte på det, rutt de
kunde begagna sig av monarken oeh hans vetorätt för att hindra d·e av lantdagen antagna lagarna att bliva stadfästade.
·
Ed. I •t k o n e n: Valtalain esimerkin esille ottaminen tässä tilaisuudessa ei minun mielestäni
ollenfkaan ole sopivaa. Jos kerran sellainen tilanne uudelleen tulee, jollaisen vallitessa valtalaki säädettiin, niin silloin siinä eivät mitkään
pres~dentin veto-oi'keudet auta, silloin on ·kansalla
voimakeinot puolellaan ja silloin kaikenlaiset
veto-oikeudet ovat ainoastaan rauhallisen kehityksen tieUä. Saksan esimerkki aivan viimeksi
on osoittanut että, silloin kun va.Uankumouks-ellinen tilanne vallitsee, si11oin ei edes perinnöllinen
keisarius voi vallankumouksen vaatimuksia vastustaa, s·en vähemmän p~esidentin veto-oikeudet,
joten minun mielestäni presidentin veto-oi'keuden
.:rr'tahdollisimman suuri rajo~ttaminen takaa rauhallisen kehityksen sekä tavallisina aikoina että.
myöskin valla.nkumouksellisina aikoina.

Ministeri A l k i o: Minun täytyy !huomauttaa
että minä en lausunnossani muista ainaka~n nimittäneeni ed. Setälän ehdotusta, sillä olin tarkoittanut toista. Mutta jos niin olen sanonut,
niin se olisi sana virhe.
Mitä sitten tulee jarrutukseen meidän oman
eduskuntamme säätämien 1a!kien suhteen, niin
• tosiasiahan on, ·että kaikki jarrutus ·ei ole johtunut vain Venäjällä asuvasta keisarista, vaan
useimm'iten, esim. niihin työvä·enlakerhin nähden, jotka ensi vuosina (1909) säädettiin, niihin-kin näh!l(>n, mikäli on julkisuuteen tullut, jarruEd. P. V i r k kun en: Täällä avat eräät edustus lähti kotimaasta; sa;moin kieltolakiin nähden . tajat, jotka kannattavat 19 § :n sisällystä suuren
ja kunnallisla.kiin nruhden niinikään. Minä siis valiokunnan esi,ttrumässä muodossa, ryhtyneet
pelkään, että sel.lainen verraten pieni ryhmä on tutkirrnaan ja tiedustelemaa.n, mistä syystä nelvaikuttanut siihen että nämä lait jäivät aikanaan jännen vastalauseen ka.nnattajat tämän pykälän
vailivistamatta; samanlaista toimintaa voisi tulla muodostamisen suhteen ovat niin jy•rkkiä kuin
nyt jatkumaan, jos hallitusmuotoon jätetään sem- he ovat. Sekä ministeri Alkio että ed. Ampuja
moinen määräys, joka. tekisi tällaisen vähemmis- ovat •tätä asiaa tutkineet, ja molemma.t ovat tuttön vaikutuksen mahdolliseksi .•Ja senvuo'ksi tah- kimuksessaan tulleet sii>hen tulokseen, että mrat
toisin että tässä k·erta kaikkiaan pä.ästäisiin sem- voineet esittää vähemmän hyviä vaikuttimia
moisesta paika.llaan seisomisesta että kun kansan- niissä, jotka ky.geessä oleva1ssa asiassa ovat neleduskunta kerran päättää lain, niin siitä myöskin jännen vastalauseen kannaLla ja tällä kannalla
laki tulee.
pysy.vät. Että ·ed. Ampuja ·toisin ajattelevia kohtaan latelee sopimattomuuksia, sekin on valitetEd. S c h a u m a n: J ag hörde :herr Setälä nyss tavaa, mutta sillehän ei mahda mitään eikä siihen
säga, att om vetorätten blivit mi:Ssbru'kad hos oss, myöskään kiinnitä suurempaa huomiota. Hänen
så .har det berott uteslutande därpå att vi stått taholtaan on täällä sa;anut ,tottua monenlaiseen
i aVlhängigt förhållande till Ryssland ·och att esiintymiseen. Mutta ·että ministeri Alkio katsoo
monarken ej va:rit vår egen. Herr Al•kio har re- mahdolliseksi jotakin samansuuntaista lausua, se
dan delvis vederlagt detta. Jag skall be få a.n- on sentään liikaa 'hänen arvokkaassa .asemassaan
föra ett exempel, ett bland många, därpå att veto- olevan henkilön •;puolelta. Minun täytyy suora:ln
rättens begagnande har skett genom wtt inhemska sanoa, ·että sellainen esiintyminen on ministeri
män tillstyrkt monarken att inlägga veto. Det Alkiolle sekä sopimatonta että luvatonta; minä
gäller de kommunala. lagar, som antogos 1här toivon, että kun hän pikakirjoituksesta lukee,
första gången - ·1908, tror jag. Det var uteslu- mitä hän· on sanonut, hän silloin itse hätkäJhtää.
tande genom senatens. den s. k. inlhemska regeMikä on siis syynä siihen, että neljännen vasta-
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lauseen ehdotuksen omaksuneet pysyvät tällä
kannalla? Syy on yksinkertaisesti se, että katsotaan tarpeelliseksi ja välttämättömäksi .myöskin
hallitusmuodossamme ylläpitää va1tiopäiväjrurjestytksemme määräyksiä perustuslain muutosten
edellytyksistä. Siitähän voidaan olla eri mielti;i,
onko valtiopäiväijärjestyksen säätämä maaraenemmistö tarpeellinen vai eikö; siitä voidaan ja
siitä ollaan täissä eduskunnassa eri mieltä. Mutta
niinkauvan kuin tällainen vähemmistöjen vaikutusvaltaa turvaava määräys on valtiopäiväjärjestyksessä, on se saa.tava viimeisiä johto.päätöksiänsä myöten turvatuksi myöskin tulevassa hall]tusmuodossamme. On niiden asia, jotka ovat
katsoneet voivansa porketa valtiopäiväjärjestyks·emme yleisestä periaatteesta, selittää, mistä
syystä he ovat voineet mennä tekemään tällaisen
poikkeuksellisen ehdotuksen. V as·tauksen antaminen on heidän asiansa eikä niiden, jotka katsovat velvollisull(lekseen viimeiseen saakka ylläpitää valtiopäiväjärjestyksemme johdonmukaisia
määräyksiä perustuslain säätämis:iärjestyksestä.
Ministeri A l k i o: Minun on suorastansa
mahdoton ymmärtää sitäs rippipuhetta, jonka ed.
Virk'kunen on tässä minulle pitänyt. Minä olen
yksinkertaisesti tuonut •esiin sen ajatuksen, että
tässä on kysymys· antaa vähemmistölle valta estää jonkun· lain voimaantulemista ja että siitä
olen käyttänyt sanaa jar.rutus, se on yleisesti tunnettu parlamenttaarinen sana. Luullakseni ed.
Virkkusen pitäisi ymmärtää ettei s1e silti ole mikään loukkaus. Minä siis heitän takaisin tämän
syytöksen huomauttamalla nimenomaan siitä, että
minulla on tässä pik;&irjoitusjäljennös omasta
lausurunostani enkä löydä siinä pahempaa kuin
sen, että olen sanonut ainoastaarn tässä pyritään
siihen, että vähemmistöllä olisi vaikutusvaltaa
estääkseen jonkun lain voimaan tulemista.
Ed. P. V i r k •k u n en: Minulla ei ole edessäni ministeri Alkion ensimäisen lausunnon pikakirjoitusselostu'sta, mutta hän on lausunut s~en
ajatuksen - minä näen sen kyll'ä, .kun ennätän
lausunnon lukea-, että ne, jotka 19 § :n säätämisessä ·ovat neljännen vastalauseen kannalla, tarkoittavat tällä tavalla hankkia itselleen mahdollisuutta aikanansa vaikuttaa sellaiseen tasavallan
presidenttiin, joka vaikutuksille on aUis. Se aja'tus hänen lausunnossaan oli; hänen sanojansa en
'vielä ole lukenut. On loukkaavaa etsiä ja esittää
tällaisia vaikuttimia' niissä, jotka ovat toisella
kannalla kuin 'puhuja itse.
Ministeri A l k i o: Ensiksikin minä en ole puhunut neljännestä vastalauseesta ja sen kannalla
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olevista sellaisenaan sanakaan. Minä olen 'PUhunut yleensä siitä, että ne jotka py:rlkivät saamaan
vähemmisrtölle sellaisen vaikutus.vallan, josta oli
kysymys tässä, ne tarkoittavat siis saada sen
kautta aikaan vähemmistöjarrutusta, etteivät
enemmistön säätämät lait tulisi voimaan. ,Siinä
koko ~asia, enkä minä käsitä, että tässä on minkäänlaista loukkausta.
Ed. S e t ä 1 ä: Ed. Schauman on ilmeisesti
väärinkäsittänyt minun lausuntoni tai sitten hän
ei ole kuullut mitä minä .sanoin. Minä en ollenkaan ·kieltänyt sitä, että meillä veto-oikeutta on
väärin :käytetty. Päinvastoin minä sen myönsin.
Minä sanoin että tämän veto-oi!keuden väärinkäyttäJminen riippui si.i,tä, että me olimme riippuvassa asemassa, ja siinä minä pysyn. Onko joku
ryhmäkunta. kotimaassa voinut vaikuttaa .tuon
veto-oikeuden käyttfi1iin, se on asia erikseen,
mutta semmoinen ei olisi voinut ylipäänsä tapahtua, jos maamme ei olisi ollut riippuvassa
asemassa. Sentapaista vaikutusta presidenttiin ei.
uusissa oloissa v·oi ollenkaan olettaa. Minä olen
siis myöntänyt, että veto-o]keutta on väärinkäytetty, mutta olen sanonut että m ä ä r ä en e mm i s t ö t eivät ole millään tavalla koko eduskunnan aikana vaikuttaneet jarruttavasti lainsäädiintöön. Tässä ei ole ikysymys siitä, onlko presi'dentillä oleva veto-oikeus vai eikö, sillä kaikki
ehdotukset, yhtäll.yvin suuren valiokunnan ehdotus kuin neljännen vastalauseen ehdotus, myöntävät presidentille veto-oikeuden perustusla:kikysymyksissä. Kysymys on ainoastaan määräenemmistöstä. Eikä myöskään se, mitä neljäs vastalause ehdottaa, ·vaadi vähemmistölle mitään sen
suurempaa oikeutta, kuin mikä vähemmistölle
yleensä meidän valtiosääntömme perus,teiden muka.a.n on myönnetty, silloinlkuin on kysymys perustuslain .säätämise&tä.
Ed. P. V i r k kun en: Olen ministeri Alkiolle kiitollinen siitä, että hän antoi käteeni pika'kirjoittajan todistuksen siitä, mitä hän äsken
on lausunut, mutta kun minä nyt silmilläni näen
sen, minkä äsken kmvillani ,kuulin, minun täytyy ihmetellä sitä, että ministeri Alkiolie itselleen ei näytä olevan mahdollista arvostella, mitä
oikeasta.an sisältyy hänen sanoihinsa. Hän on
sanonut näin: ,~ - - Senvuoksi katsoisin, että
ne, jotlk:a tässä nyt tahtovat vedota siihen, että
presidentillä olisi valta siinä määrässä, kuin tehdyt ehdotukset edellyttävät, estää lain voimaantulemista, ,,- .ia nyt seuraa tämä-" fi i v ä t t a rkoitak,aan siinä oikeastaan sitä,
että pyrittäisiin vetoamaa n k a n-
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san oikeuteen estää ky11symättö-~
m ä n l a. i n v o i m a a n t u l o a, v a a n t ä s s ä
et t ä
t a h d ot a a n
v ed ot a
s i i h e n,
e r ä ä t r y h m ä 'k u n n a t, j o t k a l u u l ev a t voi 'V ra n s a vai k u t ta 1.} 11 r e s i d: ent i n t o i m e n p i t ei s i i n, v o i s i v a t k a nsan tahtoa vastaan a.iheuttaa täl1 a i s ta 1 a i n :sää d ä n n ö n estämistä."
Tällaisia tarkoituksia ministeri Alkio etsii ja
mielestänsä löytää niissä, jotka ovat toisella kannalla kuin hän. Pyydän ministeri Alkiota itseänsä uudelleen punnitsemaan, eikö minun äskeinen moitelauseeni häntä vastaan ollut täysin
aiheutettu.

väksyttyyn hallituksen esitykseen, 14 § :ssä säädettyjen perusteiden mukaan siitä vaatii lausunnon •korkeimmalta oikeudelta taikka korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
· Laki on vahvistettava ·sellaisena, ikuin eduskunta on s·en hyväksynyt. Jollei 11residentti la~
kia vahvista,· on se rauennut, jos on kysymys
perustuslaista truhi laista, joka sisältää perustuslain muutoksen, selityksen tai kumoamisen taikka
poikkeuksen siitä. Salilla olkoon cvoimassa laista,
jo'ka tarkoittaa maa- ja meripRolustuksen järjestämistä.
J ös presidentti kieltäytyy vahvistamasta muuta lkuin 2 momentissa mainittua lakia, tulee se
vahvistamattakin voimaan, jos edus'kunta uusien
liinisteri A l k i o: Minä pun:nitsen sen oman- vaalien jälkeen uudestaan hyväksyy lain muuttunnon taTikasti enkä tämänkään luetun lausun- tamattomana vähintään kahdella kolmasosalla
non jälkeen voi tulla lllluuta kuin siihen käsityk- annetuista äänistä; mUJ:\SSa tapauksessa on lruki
seen, että ed. Virkkunen on vetänyt minun lau- katsottava r.auenneeksi.
sunnostani juuri sellaisia johtopäät1ilksiä, joita
Jollei presidentti kuuden kuukauden kuluessa
hän epäilee minun vetäneen hänen ja hänen kans- siitä, rkun laki on hänelle vahvistettavaksi toimisaan samalla kannalla olevien lausunnoista. Hän l tettu, ole sitä vahvistanut, 'katsotaan hänen kielnimenomaan sanoi: sen a j a t u k s e n sisälsi täytyneen larkia vahvistamasta."
hänen, nimittäin Alkion, lausuruto. Nyt on asia
Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ehd0siten, että minä en todellakaan ole lausunnossani tukseksi.
tarkoiiltanut' mitään muuta kuin sitä, että tässä
Edelleen on ed. Ryömä ed. Lehtokosken kanon tal'lkoitus saada vähemmistölle valta estää kan- nattamana ehdottanut, että nyt esillä oleva TJYsan enemmistön tahdon lakina voimaan tulemasta. kälä saisi seuraavan sauamuodon: ,Laki, jonka
Tämä on jokseenkin selvää puhetta. Jos tämä ei eduskunta on "hycväksynyt, esitellään viipymättä
ole tarkoitus, niin minä pyydän, että ed. Virk- valtioneuvostossa presidentille, joka aniaa määkunen seliiltää, mikä on tarkoitus siinä, kun 1Jyri- räyksen -sen julkaisemisesta sanamuodoltaan seltään siihen, että 1 / 3 eduskuntaa voisi estää lairksi laisena kuin &en eduskunta on hyväksynyt."
tulemasta 2 / 3 eduskunnan päätöksen?
Kutsun tätä ehdotusta ed. Ryömän ehdotukseksi.
Edelleen on ed. Setälä ed. Hultinin kannattaEd. Koto n ·en: Keskustelu alkaa käydä jo mana ehd.ottanut, että py(kälä saisi seuraavan
niin syvärrnietteiMksi, että minä meidän syrjässä sanamuodon:
1 momentti sellaisena, kuin se on valiokunnan
olijoiden järkiparan cvuoksi pyytäisiP-, ·että se
mietinnössä.
,
lopetettaisiin.
2 momentti: ,Laki on· vaihvistettava sellaisena,
Ed. P. V i r k k u ne n: Tähän viimeiseen mi- kuin eduskunta sen on hyväksynyt. Jollei presinisteri Allkion kysymykseen pyydän heti vastata: dentti lrukia vahvista, tulee se ilman vahvistustaTarkoitus on ylläipitää valtiopäiväjärjestyksen kin voimll!an, jos eduskunta uusien vaalien jälkeen
määräyksiä perustuslain säätä.mi~n edellytyk- uudestaan hyväksyy sen muurttamattomana enemmistöllä taikka, kun on kysymys ·11erustuslaista,
sistä.
kahdella kolmasosalla annetuista äänistä. Muussa
· ta:pauksessa on la:ki katsottava rauenneeksi.
Ministeri A l 'k i o: Vai niin!
Jollei :presidentti kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun laki on hänelle vahcvistettavaksi toiKeskustelu julistetaan päättyneeksi.
mitettu, ole sitä vahvistanut, katsotaan hänen
Puh e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. kieltäytyneen lakia vahvistamasta."
Kutsun täitä ehdotusta ed. Setälän ehdotukEstlander ed. af Forselleksen :kannattamana ehdottanut, että nyt esillä oleva :pyikälä saisi seuraa- seksi.
Edelleen on edustaja Erich ed. Estland-erin
_van muodon: ,Sittenkuin eduskunta on hyväksynyt lain, toimitetnan se vahvistettavaksi presi- kanna.ttama:na ehdottanut, että nyt esilläolevan
dentille, joka, ellei laki perustu muuttamatta hy- 1 pykälän ensimäisessä momen·tissa ensimäiS€llä ri-
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villä oleva sana ,lain" muutetaan ,lakiehdotuksen" ja kolmannessa momentissa toisella rivillä
oleva sana. ,laki" sana.ksi ,lakiehdotus". Kutsun tätä ehdotus·ta ·ed. Erichin ehdotuk.se.ksi.
Edelleen on ed. Proco.pe ed. Österholmin kaiJlJnattamana ehdottanut, •että nyt esilläiolevassa pykäläs.sä 2 momentti saisi seuraa.van sanamuodon:
,Laki on vahvistetta.va sellaisena kuin eduskunta
sen ·on hyväksynyt. Jollei presidentti lakia va.hvista, tulee se ilman vahvistustakin voimaan, jos
eduskunta uusien vaalien jälkeen hyväksyy sen
muuttatrnattomana enemmistöUä annetuista ääni'Stä. Lakia äilköön kuitenkaan eduskuiJ!Jnassa otetta.ko tällais-een uusintakäsittelyyn, ennenkuin vähintäiin 2 vuoden _,kuluttua siitä, kun laki viimeksi
hyväksyttiin. Ellei la·kia uudelleen hyväksytä,
on se katsottava rauenneeksi." Kutsun tätä ed.
Procopen •ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e .s: Koska ed. Erichin ehdotus on
sellainen, että se saa.ttaa tulla. hyvä.ksytyksi riippumatta· siitä, minkä sisältöise.ksi pykälä: muuten
hy:välksytään, lienee sopivinta ensin äänestää
muista muutosehdotuksis•ta ja. senjälkeen erikseen .sarrotusta ehdotuksesta. Esitän senvuoksi
hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensiksi älä;nestetään ·ed. Ryömän ja
ed. EsHanderin ehdotusten välillä. Se joka tässä
äänestyksessä voittaa, asetetaan vasta,eihdo.tukseksi
ed. Setälän ehdotusta vastaan. Se joka täJssä äänestyksessä voittaa, asetetaan vas.taehd:otukseksi ed.
Procopen ehdotusta vastaan, ja se joka tässä äänestyksessä voittaa, a.setetaan vastaehdotukseksi
suul'en valiokunnan mietintöä vastaan ja lopuksi
päätetään ed. Erichin muutosehdotuksesta.
Menettelyta;pa hyväiksytälän.
Äänestykset ja päätös:

P u h e m i e s: On siis elliSiksi itän-estettävä ed.
Ryömän ja ed. Estlarrderin ehdotusten välillä.
1) Ken tässä ään-estyksessä hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Ryömän -ehdotus hyväksytty.
Åä:nestyksessä ovat ja.a-ää:net voitolla.
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2) Ken t-ässä äänestyksessä hyväksyy -ed. Setälän ehdotuksen oonestää ,jaa''; jos ,ei" voittaa
on ed. E.stla.nder.in ehdotus hyväksytty.
ÄänesykS€_ssä ova•t jaa-äänet voitolla.
. P u h e m ies : Eduskunta on siis tässä äänes.tuksessä hyväksynyt ed. Setälän ehqotukse.n.
Äänestys ed. Setälän ja ed. Procopen ehdotusten välillä.
3) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Setälän €hdotuksen, äJänestää ,jaa"; jos ,€i" voittaa,
on ed. Proco.pen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u he m i e s: Eduskunta. on .siis tässä ääne;;,ty ksessä hyväksynyt ed. Setälän ehdotuksen.
'

.Åän•estys ed. Setälän ja suuren valiokunnan ehdotusten välillä. •
4) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehq:otuksen täJs.sä kohden äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Setälän ehdotus hyvruksytty.
Äänestyksessä ann-etaan 136 ,jaa"- ja 52 ,ei"ääntä.
Eduskunta on siis tässä äänestyiksessä hyväksynyt suuren valiolkunnan ehdotuksen.
P u h e ni i e s: Tälmän jälkeen on päätös tehtävä ed. Erichin ehdotuksesta.
5) Ken hyväksyy suu!"-en valiokunnaJL ehdotuks-en tässä kohden, äänestää ,jaa!'; jos ,ei" voittaa, on ed. Erichin ehdotus hyväiksytty. _
Åänestyks-essä ann€taan 134 ,jaa"- ja 49 ,ei"ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis -hyväksynyt
19 §:n sellaisena kuin se on suuren valiokunnan
mietinnössä.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. N i x: Då tiden är så långt framskrillen,
tager jag mig friheten föreslå, a.tt plenum avbrytes.

P u h e m i e .s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyvä:ksynyt ed. E.stlanderin ehdotuks-en.

Ed. E s t l a. n d e r: Jag ber att få understöda
det förslag, som h-err Nix här gjorde.

Äänestys ed. Estlanderin ja ed. Setälän ehdotusten vä.lilliä.

P u h e m i e s: Katson asiakseni jättää eduskunnan päätettäväksi, haluaako eduskunta jatkaa
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Ed. Koto ne n: Kun näinkin hitaasti on edistynyt hallitusm~otoasian käsittely ja swotava olisi, että ainalkin toinen lukeminen asiassa saataisiin
pä,iiJi!tymäJän tällä viikolla hyvissä a.join, jotta
maaseutuedusta.iatkin voisivat päästä heiluutaipyhinä kotona käymään, ehdotan että istuntoa
e&eUeen jatkettaisiin ja ,foivon ett.ä ne edustajat,
jotka viettävät eduskunnan aikaa. pyytämällä
lippuäänestystä .silloinkin kun on selvä häviö tiettävissä, lakkaisivat siitä.

som i huvudsa.k överensstämmer med yrkandet i
forsta reservationen, nämligen .sålunda: ,På
finska och Svenska språken skola lagberedningen
och lagstiftningen ske samt regeringens framställningar och medddanden till lan.tda.gen göras,
så ock lagar och författningar utfärdas samt
riksdagsbeslutet, rilksdagens expeditioner ooh utskotts·betänkanden a vfa tta.s". Denna ordalydelse
inneibär väsentligen d·etsamma som den formulering, viiken ingår i stora ut.skottets betänkande,
men är något fullständigare uch korrektare sa.mt
överenstämmer •bättre med de öns•kningsmål, som
i d·etta avseende förefinnas på svenskt håll.

Ed. E s t 1 a n d e r: Jag vill som m·otiv•ering
till •det förslag jag und·ersobödde framhålla, att
arbetet säkert. iblir hättre, om det göres på dagen
och icke såsom nu natten däirtill anvä.ndes. Det
är ju ett faktum, a.tt lantdoagens avbete f,ör övrigt. .står, varför vi •kunna mycket väl .hörja i
m'orgon ,tidigt och hinna säikert lika långt som
om vi 'fortsäitta- natten igenom.

Ed. E s t 1 a n d e r: .T ag understöder friherr-e von
Borns förslag och framhåller, att i detta stadgande visserligen upptages en ·del hestämmt~lser, som
ingå exem.pelvis i L. 0., men att .dä.rutöver däri
också skulle komma. a.tt ingå stadiganden, som äro
oavvisligt nödvändiga, om man verldigen vill åt
det svenska språket ber-eda en tillbörlig plats inom
!i!dministra.tion-en och lagstiftningen.

P u he m i e ·S: Asiassa kai lienee äänestettävä.

Ed. J u u t i 1 a i n en: Kun valtiopäiväjärjestyksessä pääasiassa. jo on n.e määräykset, mitkä
sisältyvät tähän 22 § :ään ja kun hallitusmuodossa
ei ole yleensä tarr'klmja ohjesääntöjä .kaikista asioista, niin minä ehdotan, -että keko pykä·lä ·poistettaisiin. Aikaisemmissa hallitusmuotoesityksissä ei ·ole koko tämäntapa-ista p:yokälää koskaan ollut. Viittaan VJi•elä että 14 § :ssä sanotaan että
suomen- ja mots'inkielisen väestön sivistyksellisiä j.a taloudellisia. tarpeita .tulee valtion tyydyt'tää j. n. -e .. joka riittää ruotsa.laisille ta,keek.si.

täysi-istuntoa, vm haluaako se että istunto keskeytetään.

.,

Ed. S n ll 11 m a n: Minä myöskin pyytäisin
. saada kannatta.a tehtyä ehdotusta, sillä on l.iiaksi
rasittavaa terveydelle että täällä useina öinä peräkkäin istutaan. Alotettakoon istunto aamus•ella aikaisemmin. Tämä on muutenkin mitä räikeinotä iv.a.a. pyrittäessä 9 sit.ä en~mrmän 8 tunti.. seen työ päivään.
;puhemies: Esitän hyväksyttäväksi seuravan äänesty.sesityksl:m.

Ed. Jo u k a hain en: Kannatan ed. Juutilaisen ehdotusta.

Äänestys ja päätös :

Ken haluaa jatkaa eduskunnan täysi-istuntoa,
· äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Nixin ·ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä anneta.an 111 ,jaa."- j.a 6•2 ,ei"ääntä. ·
Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt jatkaa istuntoa.
20.-----!2'1 § :t esitellään kumpikin erikseen ja hy. väksytään k-esh1st-elutta.
22 §.
Keskustelu:

Ed. v o n B o r n: J ag skulle be att få föreslå.
: att förelioggande pragraf måtte erhålla •en lydelse.

Keskustelu julistetaoan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ,ed.
von Born ed. Estlanderin kanna.1tamana ehd·ottanut, että nyt esillä ol-eva pykälä tulisi kuulumaan:
,Suomen- ja ruotsinki-elillä on lainvalmistelu ja
lainsäädäntö toimitettava sekä hallituks•en esitykset ja tiedonannot -edusKunnalle tehtävä samoinkuin lait ja. asetukset annettava sekä eduskuntapäätös, eduskunnan toimituskirjat ja valiokuntami€tinnöt [aadittava". K uits.u:n tätä: !ehdotuSta
ed. von Bornin ehd·otukseksi. Edelleen on ed. Juutilainen ed. J.oukahais,en kannattamana ehdottanut, että ny.t esillä oleva pykälä poistettaisiin
lakiehdotuksesta.
Selostus myönnetään oik-eaksi.

Suomen Hallitusmuoto.

Puh e m ies: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan ään~stysmenettelyn: Ensin äänestetään ed.
von Bornin ja suuren valiokunnan mietinnön ehdotuksen välililä. Tämän jälkeen päätetään ed.
J uutilaisen ehdotuksesta, että pykälä poistettai'
..sun.
M·enettelytapa hyväksytään.
Åänestykset ja päätös:

,1) Ken hyväksyy .suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa
on ed. von Bornin ehdotus hyväJksytty.
Aänestyksessä annetaan 152 ,.iaa"-ääntä ja 31
,ei" -ääintä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tä:ssä äJänes~
tykwssä hyväJksynyt pykälän siinä muodossa,
kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
2) Ken hyväksyy 22 § :n sellaisena, kuin se
on suuren valiokunnan mietinnössä, äänestää
,jaa"; jos ,ei" v·oirttaa, on ed. J uutilaisen ehdotus
hyväksytty.
Åäinestyksessä annetaan 88 ,jaa." -ääntä ja 99
,ei" -ääntä.
Puhe m· ies: Eduskunta ·ow siis pääittänyt
'POistaa. la:kiehdotuksesta nyt esillä olevan pykälän.
3· luvun nimike hyväksytään keskustelutta.
23 §.
Keskustelu:

Ed. P. V i r k kun en: Esilläoleva pykälä
on tämän halli:tusmuodon tärkeimpiä. Minulla
on jo eilisessä istunnossa. ollut tilaisuutta. lausua
osittainen t~p"iyväisyyteni siitä, että suuri valiokunta on muuttanu;t tä!män pykälän taNalla, joika
presidentin valitsemisen, vastoin hallituksen esitystä ja perustuslakivaliokunn·an ehdotusta, siirtää eduslkunalta kansalle, niinkuin oikein on.
Mutta jot:ta tämä muutos saisi sen merkityksen,
mikä sillä on oleva, on välttämättömästi tä.hän pykälään, lisättävä IV vastalauseesta tärkeä täydenttivä lause: ,Älköön kuitenkaan eduskunn'an jäsentä valittako valitsijamieheksi". Ministeri Alkio lausui eilisessä istunnossa pitävänsä määräystä presidentin valitsemistavasta toisa:vvoisena asiana. Minä en' voi katsella asiata siltä kannalta.
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Ei luulisi olevan vaii~eata käsittää, että presidentin asema toisen valtiovallan y~impänä
edustajana muodostuu aivan erilaiseksi riippuen
siitä, saako hän valtuutuksensa kansalta, ilman
että tämän valtuutuksen kanssa. on mitää.n ~eke
mistä eduskunna.lla, joka sekin saa valtuutuk-sensa kansalta, vai saako presidentti sen eduskunnalta. Tä:ssä jälkimäis•essä tapauksessa. ei
muodollisestikaan synny mitään ~oist·a., itsenäistä
valtiovaltaa. eduskunnan rinnalla. ,S'iinä tapauksessa on p.residentti, jos saa käyttääl sa.na•a, -luovutettu eduskunnan armoille sekä toiminta.nsa
alottamiseen että, määrätyissä ·oloiss·a, sen päMtymiseenkin nähden; voihan nä-et eduskunta riistääkin häneltä hänen presidenttitoimensa, niinkuin se sen on hänelle antanut. J ontuu kysymään, minkä merkityksen antavat presidentin oikeud•elle hajoittaa eduskunnan ne, jotka ka.nnattavat hän-en valitsemistaan eduskunnan kautta,
tai, kuten ministeri Alkio, pitävät toisarvois~na
kysymystä, millä bpaa. hän va:litaan.
Suuren valiokunna.n enemmistö on jättämällä
avoimeksi mahdollisuuden ed~skunnan jäsenellekin olla tasavallan päämiehen vali~sij·ami-es, mielestä.ni toisella kädeiläJ ottanut, minlkä se toisella
on antanut. Tällainen tahallinen ontuminen vuoroin va.semmaile, vuoroin oikealle ei mielestäni
ole kiitettävää eikä se myöskään johta.ne toivpttuun tulokseen. Ollen tyytymätön suuren valiokunn'an välitysehdotukseen, jon·ka onnistumattomuus on siinä. että se tärkeimmässä kohdassa
on jäänyt puolitiehen, pyydän ehdottaa, ehlä suuren valiokunnan mietinnön 2·3 .§ :n 3 ensimäistä
kappaletta hyväksytään .siinä muodossa, missä
ne ovat perustusla.kivaliokunnan mietintöön liitetyssä neljännessä va.stalauseessa valiokunnan
mietinnön sivulla 77; jota vastoin 4 j.a 5 momentin suhteen kannatan suuren valiokunnan mietintöä.
P ri h e m i e s: Minun täytyy huomauttaa siitä,
että olin äsken merkinnyt puhujat väärään järjestykseen. Ecl: Voionmaa oli ens:Uksi pyyi!änyt
puheenvuoroa.
Ed. Voi o n m a a: ~·e vaaJita.pa, jota nyt suuren valiokunnan mietinnössä esitetään käytäntöön otettavaksi presidentinvaalissa, on itsessään
kyllä sangen miel·errkiintoinen. Voi näet sanoa,
että se on jonkunlaisessa yhteydessä. sen uuden
valtiollisen virtauksen< kanssa, joka tarkoittaa
kansan välittömän hallinnon aikaansaamista, se
on, joka tahtoo syrjäyttää parlamentillisuuden
meidän aikanamme yliaikaisena ja saattaa äänestäjät, valitsijaikunnat ja puolueet suoranaisesti
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ottama~n osaa valtioasioiden johtoon. Mei1läkin
on jo nähty alkua tä:hän kehitykseen, tarkotan
meidän äskeisissä l]mnnallislaikien yhteydessä annettuja l8ikeja kansanäänestyksestä. Nuo lait
kansanäänestyksestä tosin ovat joutuneet Immotuiksi, mutta minä arvelen, että ehkäpä ne, jotka
nyt niin suurella innolla tätä uutta metodia meidän valtioelämäämme tuovat, -pitävät huolta siitä,
että kiiru~mman <kautta nuo lait kansanäänes,tyksestä uudelleen saatetaan voimaan - se ainakin
olisi johdonmukaista.
Vielä ·eivät kuitenkaan ne, jotka harrastavat
presidentinvaalin toimittaJllista erityisten valitsijamiesten kautta, näYJtä kehittyneen niin pitkälle, että olisivat valmiit astumaan täydellisempää askelta tuohon uuteen elektoraattiin tai kansanäänestysJärjestelmään.
. Presidentinvaalissa
heillä näMävästi on toisia ta.rkoituksia ikuin tuon
uuden kansanäänestyssysteemin kehittäminen.
P.erustuslaillisen katsomuksensa mukaisesti monarkistit ja ne, jotka ovat heidän seuraansa liittyneet tässä presidentin vaaliasiassa, ·o'Vat kiinnittäneet huomionsa näköjään erääseen toriseen
puoleen tässä kansanvaalissa. He tunnust!livat
va:nihaa vallanjako-oppia. He tahtovat jakaa ja
hajottaa valtiovaltaa. He katsovat, että s·ellainen
yhdistäminen, jota me vas·emmistolaiset tarkotamme ja ajamme, että sellainen yhdistäminen
heikontaisi valtiovaltaa, ja että sellainen •jakaminen ja hajottaminen, jota he pyrkivät valtioelämässä toteuttamaan, muka vahvistaa .valtiovaltaa. Ja tämä "Presidentinvaali antaa heille, niin
näyttäJvät he arvelevan, erittäin sopivan tilaisuuden tämän järjestelmänsä ja aatteensa toteuttamiseen. Siinä luulla.kseni on se avain, joka meille
aukaisee heidän vmrsinaisen aikomuksensa.
Liikuttavalla ·hartaudella on täällä kokoomuksen taholta esitetty Amerikan esimerkikiä seunttavaksi meillä presidentinvaalissa. Se on ollut
melkein yMä liikuttavaa kuin viimekesäinen ha.rtaus esittää S~san esimerkkiä meillä valtion
päämiehen vaalissa käytettäväksi. Tässä -preussiläisessä järj.estelmässä, jota viime kesänä tahdottiin toteuttaa, ja amerikalaisessa järjestelmässä,
jota tänä kesänä taJhdotaan täällä toimeensaada,
siinä on kuitenkin ainaikin amerilkalaisten mielestä melkoinen ero. Amerikalaiset itse ovat iihan
erikoisesta, sanoisin-pa ihan amerikalaisista syistä
johtuneet omituiseen presidentinvaalitalpaansa.
.Heidän
presidentinvaalita-pansa
järjestettiin
1700-luvun lopulla Amerikan vapaussodan jälkeen. Ja siilhen aikaauhan oli valtion jako-op-pi
täydellisesti 'Vallalla. Ei voinut tulla !kysymykseenkään muunlainen presidentinvaalin järjestely
kuin sel.lailnen, joka vastasi silloin vallassa '()levaa

ja yleisesti uskottua valtio-owia. Amerikalaiset
laativat tämän vaalijärjestelmänsä hyvin vapaasti ja hY~Vin kansanvaltaisella truvalla. Ja tuo
traditsiooni on heitä nähtävästi !kiinnittänyt siihen vaalita-paan. Sitten on huomattava vielä eräs
seikka, joka puolestaan myöskin valaisee tätä.
amerikkalaista presidentinvaalita-paa, nim. että
joskaan Yhdysvalloissa presidentti ei ole vastuussa eduskunnalle, niin hänen vastuunsa on sitä
suurempi omille -puoluelaisilleen, omalle puolueelleen ja valitsijoilleen, jotka ym-päröivä.t häntä h-änen kaikessa toiminnassaan, täyttävät hiiJnen lähellään ka:iJkki tärkeimmät valtiovirat ja sen
kautta .hyvinkin rajoittavat ja hyvinkin määräävästi vaikuttavwt presidentin toimintaan.
Siis Amerikan omituisissa oloissa on kuitenkin
hyvin läheinen sll!hde olemassa tuolla tavalla valitun presidentin ja hänen vaJitsijainsa .välillä.
Mutta sellaista läheistä suhdetta ei ole ilmeisestikään trurkoitus aikaansaada täällä meidän maassmmme. Päinvastoin meillä on tarkoitus käyttää.
valitsijakuntaa kerta kaikkia;an valitsemaan presidentin, minkä jä]keen valitsijakunnan vaikutus
täydellisesti lakkaa ja presidentille jää kerrassaan, niinkuin ·olen täällä ennen huomauttanut,.
kunin!kaa;llinen valta.
Sitä paitsi voi olla eri mieliä myöskin siitä,
kuinka onnistunut tuo amerikkala,inen vaalitapa
itsessään Amerilkassakin on. Ei ole sanottu, että
se on siellä·kään kaikkein paras vaalitapa. Viime
kerralla, kun tämä asia ·oli puheena, täällä •kokoomuksen puolelta huomautett.iin, että Amerikassa ·On ollut ·tavattoman suuria maailmanhistoriallisia presidenttejä. Onhan niitä ollut siellä
sellaisia kuin \V ashington ja Lincoln, jot'ka kuuluv.at :historian suurimpiin helllkilöihin, mutta. on
ehkä lupa huomauttaa, että 'nämä suuret miehet
ovat saavuttaneet historiallisen suuruutensa ja
ennen presidenttiaikaansa; en sitäpaitse usko, että
se vaalitapa. ja se persoonallinen valta, jota he
ovat käyttäneet, ovat heidät suudksi tehneet,
vaan !kyllä heidän suuruuteens,a myöskin on ollut
vaikuttamassa sen maan kansan mahtavuus, jonka
johdossa he ovat joutuneet olemaan.
Sen' lisäksi on vielä syytä muistaa, etteivät
suinkaan kaikki Yhdysvaltain presidentit kuulu
tähän loistavaan sarjaan. Yhdysvallat ovat myöskin tunnetut erinomaisen huonoista presidenteistään. Minä rohkenen tässä parilla sanalla mainita kahdesta sellaisesta presidentistä jotakin.
Seuraan tässä erään arvosswpidetyn amerikkalaisystävällisen saksalaisen historioitsijan Damellin
sanoja. Näin lanSllltaan presidentti J ac:ksonista,
joka 20-luvun lopulla johti Yhdysvaltoja:
,Jacksonin vaali !katkaisi siihenastisen käytän-

Suom~n
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nöJll. U nioonin etupäähän oli asetettu esimies,
joUa. ei oJlut minkä.ä;n..laista valtiomiehen. e!rill!ivi·sty.~... ~ . Kyy;nillissllä a.vonaisuud,ella siJloim.,
J dso,W;n; piirissä ju1istettiin säiäntöä, voittaj,aJle
kuuluu saalis! Tuhansia virkamiehiä eFoitettiin~
puolueen tai pr~id:enbin ystäviä asetettiin &i.ia.a.n . . . . . Joukkojen suosio tuli päämä.Wräksi,
jota. p:aHtikoitsijat ~delleen tavoittelivat ja Ja.ckson itse sovitti rtoimintansa. sen mielen mukaisesti." Ja hiStorioitsijan loppuarvostelu tuosta
presidentistä kuuluu: ,Hän jätti jälkeensä sa.ngen
surullisen muiston."
·
Toiwm sMUanty.yppinen presidentti oli tunn~ presid-en.tti Grant. Siitä sanoo mainittu historioitsija: ,Vuodesta 1869~187·7 istui presidentin tu\llilla ikaDISalaissodan voittoisa lOI]Dettaja presidentti Grant. Siv-eellinen villiytyminen, joka
voiion ja yksin;valla:n seurauksena oli leYinnyt
republikaniseen 'Puolueeseen, lah;juksien otto ja
suos~kki1järjestelmä,
hävyttötplln puolue-etujen
pyytely, valtion. käyttäminen puolueen tarkoitusten. hyväksi ja •sen jäsenten rikastuttamiseksi, ne
hänen aikanaan, varsinkin hänen toisena vitkakautenaan suunnattomasti levisivät aina korkeimpiin virkamiehiin srua&ka. Ei minään lJnionin
historian aika:kautena ilmene sellaista valtiomoraalin likaisuutta." Näemme siis, että Amerikan
suurvaltaisissa presidenteissä on ollut melkein
yhtä kehnoja edustajia :kuin muitten maitten. kuninkais.sa.
Uusin suunta Amerikan presidenttien vallassa
alkaa Rooseveltin presidenttikaudesta 1905. Se
suunta .on imperialistinen ja ~e on il~ennyt m. m,
Amerikan hyökkäyssodassa EspanJaa vastaan,
Filippinien ryöstössä AmerikaUe ja Amerikan sekaantumisessa Europan sotaan tunnetulla seurauksella. En tiedä ovatko nämä toimet, joita
Amerikan viimeaikaiset ~l'esidentit ovalt näin tehokkaasti johtaneet, niitä ihailtavia päämääriä,
joita olisi asetettava mei<dän maamme valtion päämiesten esikuviksi. Ainalkin saattaa ymmärtää,
että on toisenlaistalkin ajatustapaa, joka ei suinkaan kannata ja ihaile tuota imperialismia. Mutta
juuri tämmöist~ presidentin valtaa meidän monarkistimme ja ne, jotka nykyään heidän johtoaan seuraavat, näyttävät ihailevan ja kannattavan, juuri sellaista presidentin valtaa ja juuri
sillä tavalla kuin se Amerikassa on aikaansaatu,
he koettavat täälläkin aikaansaada. Heille on nyt
tämä amerikkalainen presidentin V·aalita11a erittäin sopiva, sillä sehän näellllläisesti kansanvaltaisessa muodossa· säilyttää ja luoTJi sen persoonallisen vallan, jota he ahlrovat meidän maamme
tulevalle presidentille säilyttää.
Pitäisi olla kuitenkin ymmärrettävää, että me
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va.s.erami.stolaiset emme voi olla erittäin·. ihJ:Jstunsi.'ta ~ll~isiinr hankkei.siie... Se tu1!l1mu meistä 6.!)1nenlka.lkkea.. ll;vökkä.y:ki~~ltä meidän. vil$lä hellilitlla
J)awlaml?nttamismiatmme vastaan. PaJrialhlin.illla:riami m~eidä.n nmassamme· ei ille saanllit aiiklaru juuvtu.a ja vahvi~~ eikä. ·S'Öinäi bia.an Q<}e. mi.1Jää:u var~ su.p~ta,a, jfl, sitä vähentää. Se >raa:lti:t81Jlla, jota fri~ezst.on truholta D;Yt n~in stl!urella imto]]Ja tarjoiiaJa'P!
Ja. ~.Jeta;an, se e1 me:lilätn käsityk$emme· ml:flman
lolSl :putään kansanvaltaa. 'Se atkaJall'saisi vam
vaJh:ekansanvaltaise11 muodon tääJllä. Kansa. ei
miteuään, pääse lko.n.tr.oUoi:m.aaru; presiden1Jin:v:a1la,n, ~yttä!mistät. .Semmoinen presideniim. valalJ.ii,ta]1a.,, j9ssa kanaa ot~·i mukana ilrommoisanru sV.
tistina, tuommoisena väJittä..:iffinä, jota. va:in siitlä
kertaa ~äytetiiäD; .ia .iontka sananvalta. ja vaikutusvrulta s1tflen <het11 oo<ppuu·, se m:OOl.es.täini :atäises:ti
muistutJ:aa sit.ä k~nsanvaltaista tapaa, .t.o1la. Boo~
man sotila<>keisana muinoin asetettiin vrulta:is111limiLle, - . ~tä kansanäänestyksiä-, j10ita siinmn
noudatettim. ,$ellaisiin taa'!kioituk:Sliin on kanaoo
kä:ytetty, ja minus!Jia näyttääi, eitlit hal'll.ttaisiih
kansaa ~eidänkin maassamme nyt lltäyttää. sellaisen valtwmahdin asettamiseen, joka tulisi häi.Bitsemään mei·dän maamme vielä niin a:rassa. kasl\Tu;.
kaudessa olevaa parlamenttari<Smia. Jios olisi
tilanne toisellaiuen, jos olisi kysymys todleHi-sen
kansan palvelijan asettamisesta, sellaisen valtion
päämiehen, j.oka työskentelisi yhdessä edusku;m;..
nim ja V'altioneuvostou kanssa sillä ta.valla, kuå::n
täällä ennen olen :koettanut esittää, niin ·epäile~
mättä asia olisi hiukan toinen. Mutta kun niin ei
ole laita, kun tässä on kysymys sellaisen suurivaltaisen presidentin asettamisesta, jonka tarkoi,.,
tuiksena juu•ri on olla pa:rlamenttarismin vasta]Må,.
~oua .ia..täällä ke~ittyv~n .kansanvallan hajoitta,.
.]ana, mm semmoista .Jär.]estebnää en voi kanna.~.
.
V ~staiseksi heillä on olemassa yksi ainoa varmasti kansanvaltainen vwltiolaitos, nimittäin
ed?skunta. Se on suurissa vaikeuksissa ja vaR~
rmssa syntynyt ja kasvan.ut, sitä meidän on suojeltava ja sitä kehitettävä. Kun se kerran on ki@l~
tä!mättä kansanvaltainen laitos, niin sim sopii '\Jii,.
v.an hy_västi k~n,san puolesta asettaa myöskin pre-sidentti, sellamen presidentti, joka eduskunnan
asettamana myöskin olisi eduslkunnan ja ed.usliunmm kautta kansan kontrollin alaisena. Tämä. on
se päänäkökohta., joka ·On saattanut minut ltannattamaal:l sitä presidenttivaalitapaa, joka halli~
tuksen esityksessä ja myöskin perustusla'kivaliokunnassa' on saanut kannatusta, nimittäin va.tllfa,
eduskunnan kautta:
En voi olla tässä yhteydessä ihmettelemättä:
niitä merkillisiä kei!kauksia, joita 'keskustan kä92
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samhällsordningen äro så pass stad·gade, att dylika följder icke vore att i nämndvärd .grad förvänta. :Men vad vårt eget samhälle beträff.ar
t?rde vi göra riktigast i ·att taga i berähting möjhgheten av att ij.ven hos oss dylika f·ör statslivet
allvarsamma följder kunde inställa sig. Det är
så;lun.da ingalunda däTför att man anser, att dire'kta val av president eller presidentval genom
elektorer vore i och för sig lyc'kliga utvägar, som
man hållit på dem, utan d·et är ·enda:st i jämförelse
m~d det sätt, .ffu vilket här ivrigt har pläderats,
näimligen att lantdagen sikulle väilja. president, som
man bestäimt från vår sida yrkat på företräde för
det tidigare av mig f.örordade ·sättet. Teoretiskt
taget kan man på goda grunder försvara det direkta presidentvalet ·OCh teoretiskt måste detta givas företräde fTamför valet genom elektorer. :Men
av många pTaktiska orsaker•kan man dock hålla
före, att val genom ·elektorer måiliända är att
föredraga, icke därför att det icke med dem skulle '
vam förbundet några led·samma möjligheter och
följder, utan därför att dessa val doc'k praktiskt
taget erbjuda en viss säikerhet för utgången av
själv.a valet. V ad åter beträiffar val gehom lantdagen, så har jag i min reservation redan antytt,
vilka de väsentliga skäl äro, som bestämt måste
tala emot ett sådant V'alsäiJt. J ag skall därför
här endast med någva korta ord beröra dem, då
de sammanhänga med de uttalanden j,ag i öV'rigt
ville ·göra om farorna, särskilt hos oss, av detta
valsätt.
Ed. E s t l a. n d e r: Huru man än vänder på
Den som nu läser stora uts!kottets förslag finsaken så är valet av president en stor svaghet i ner ju genast, att d..etta icke är av övertygelse
det republikans~a statssys.temet. Det är så långt framställt frå;n dera.s sida, som medverkat till
från att •den sena.ste talaren har räiJt i vad han detsamma, men som påtagligen f.ortfarande ,stå
framhöll, att tv~rtom här från Mgerhåll man fast vid, aiJt val av presidE:mt bör ske ge11om lantingalunda anser, att ,det direkta valet av president dagen. Av viiken orsak detta komprom1ssförslag
eller ;presidentvalet •genom elektmer skulle vara till'kommit, därvid skall jag ej nu nppehålla mig
något slags idealva.lsä!tt. Oclrså dessa utvägar - därom torde ännu hliva anledning och tilluppfattas ·endast fastmer som nödfallsutvägar, fälle att orda. Vänstern i lantdagen står, och
vilka teoretiskt !kunna haNa skäl för sig, men som \ detta vill jag konstatera, påtagligen fortfarande
i "Praktiken visat allt annat än goda sid·or. Det är vid sin uppfattning a.tt lantdagen bör välja: presinaturligtvis icke utan skäl, som det ameri!kanska dent. Detta förslag, som här av den sena.ste talavalsystemet ihar gjorts till föremål .för klander. ren genom en ibesynnerlig förblandning kombiDet är allom känt, huru detta val som ju dock nerats med frågan om pa<rlamentarism eller icke
icke är ett direkt presidentval, utan ett val geoom parlamentarism, innebär i ·själva verket ic'ke nåelek.torer, hurusom detta valsätt lett till en ut- g.ot annat än att göra folkrepresentationen allsomordentlig agitation, från viiken intet lager av mäktig för att 'kunna genom densa:mrma direkt
samhället kan undandraga sig, för att nu icke tala påverka styrelsen. Och jag tror mig icke taga
om de mötjligheter till dirakt korruption, ~ed mycket miste, Ollil jag anser att syftemålet med
vilka des,sa val även är<~ förbundna. Att dyhka denna anordning ytterst är att gör.a statsri.i.det
följder skulle visa >Sig överaUt, .där direkta val av såsom vetkställa.nde organ direkt beroende av
president och jämväl måhända däir elektorsval lantdagen och framdeles helt och hållet avskaffa
äga rum, vore ju för mycket att säga. Det kan presidenten så;som en obehövlig dekoration. Detta
förekomma stater, där s,amhällsförhållandena och har vid så många olika tillfällen framhållits från

dessään pitämä oikeuden vaaka tässäkin kysymyksessä on tehnyt; :Me <~lemme joutuneet niin
pitkälle, että täällä jo käsittelyn tällä asteella,
kun ei mitään pakkoa vielä ole hallituksella ollut,
kun ei ole sanottu ensinkään, mikä mielipide
täällä lopullisesti v.oittaa, me olemme nähneet
täällä hallituksen jäsenen jo kiiruhtavan e~iin
tymään hallituksen omaa esity,stä vastaan. Se
minusta on ennenailkaista ja osottaa oikeudenva.a'an arveluttavaa heilumista. Ja semmoinen
menettely se juuri näyttää, kuinka vaarallis·essa
tilanteessa meidän .parlamenttarismimme on ja
minkälaiset vaarat ovat sitä uhkaamassa. Näyttää siltä, niinkuin jotkut tuntemattomat epäparlamenttaariset voimat olisivat täällä mustaa
peliään pelaa.ma:ssa ja aikaansaamassa noita äkillisiä muutoksia, jotka eivä!t suinkaan näytä parlamenttaarisilta.
Kun siis mielestäni presidentin valitseminen voi
täysin kansanvaltaisella tavalla ta1>ahtua, vielä
siihenkin nähden, että se sa.attaisi presidentin
eduskunnan .kontrollin· alaiseksi suotavassa määrässä, en voi olla kannwttamatta toisessa vastalauseessa tehtyä ehdotus.ta, että puheena oleva py'kälä saisi seuraavan muodon: ,Tasavallan presidentin valitsee eduskunta syntyperäisten Suomen
kansalaisten joukosta aina kolmeksi vuodeksi.''
Kolmen vuoden presidenttikausi saattaa minusta ·erittäinkin nylkyisissä oloissa olla, paikallansa.
.·

,
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vänstenhåll, att man ej kan föreställa sig, att
denna kärvordna tanke nu p'å dettai håll skulle
hava frångåtts. Det är således detta perspektiv
vr böra hava för oss, då det nu gäller ailt fatta
position till den blivand~e regeringsformen. Idealet för vänstern blir således en stailsstyrelse, som
i sanning icke egentligt s'kilj.er sig- från det man
i andra Iänder betecknat såsom rådsstyrelse, sovjetreg-ering. Det iilr nu en sådan regering- vi framför allt borde söka undrvika och då icke någon
bättre utväg-, giv·es än presidentval genom. ele'ktorer, måste man, ·då det nu en gång gäller ett
förslag till republirkanskt statsskisk, håUa sig
tHl denna nödfalJsutväg såsom varande i någon
mån bättre än de andra. Därav följer dock icke att
man vore beredd att omedelbart acceptera den f-omulering stora utskottet givit ·pa;ragrafen. Man
skulle dock önska något större garantier för presidentens person än dem, som ingå i nämnda förslag. För det första rvore det önskligt, att det dock
vore en man, som !Skulle få om händer den verkställande makten i vårt nya rike, hälst i betraktande därav att 'Presidenten också är chef för
krigsmakten. Han kan visserligen övedåta denna
sin befogenhet under bigstid på annan lämpliga;re person, och antagligt är väl, att en civil
president skulle komma att så förfara, men under
fredstid skulle han doc'k vara chef för den högsta
krigsmakten. Vid sådant förihå.llande synes det
egendomligt, att en kvinna skulla kunna utses tili
-president och i betraktande av förhållandena i
övrigt synes det mig, att skäl vore att införa sådan förändring i paragra;fen, att i stället för
finsk medborgare det skulle heta ,infödd finsk
man".
Vidare synes det mig att man borde söka garantier för en önskad utgång av presidentvalet genom stadgande av viss ålder, som president bör
hava. uppnått, och kunde väli sådant avseende
trettiofem års ålder icke anses vara ·högt tilltagen,
snarare tvärtom.
Ytterligare har det redan framhållits såsom en
betänJdig svaghet i formuleringen af stora utskottets förslag, att däri icke ingår ett direkt förbud för rtksda.gsman att vara elektor,· vadan man
sålunda på omvag kunde komma tili att folkrepresentationen dock skulle utöva det avgörande
inflytandet på presidentvalet.
Ytterligare är att märka, att det sält, på vilket
val skulle förrättas ic'ke är det biilst valda. Därom
stadgas ju att om vid 1första omröstningen absolut
madoritet icke ernås för någon av kandidaterna,
ett annat •val ·Ska:ll verkställas och att därvid omröstningen skall begränsas till de tvenne kandidater, som vid det föregående valet erhållit de
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flesta :tösterna, och om icke heller därvid någon
erhå.ller ovillkorlig majo~itet valfriheten vid deti.
sista valomgången begränsas till de tverine kåndidater, .som vid •andra valet erhållit största antalet röster. Detta är ett sta;dgande, som otvivela1rtigt alltför mycket inskränker valfriheten
och särskilt försvårar för roi~dre partiers elektol"er att göra sitt inflytande gällande. I detta
avseende vore att föredraga samma metod, som
tillämpas rv~d talmausv·alet i lantdagen för n:äirva.z-ande.
Med hänvisning till vad jag här antydningsvis
framhållit, ber jag därför få föreslå följande for'mulering av stadgandet, viiken i huvudsak överensstämmer med första reservationen, doc'k !llled
en ändring: ,Republikens -president utses av Finlands .folk städse för en t.id av ti år. Presidenten
skall Vj1ra infödd J:'insk man samt hava fyllt trettiofem år.
Presidenten må icke vara lantdag.sman.
Presidenten väljes av trehundra elektorer. Beträflfande valrätt och valbarhet i elektorsval samt
i tillämpliga delar, valsätt och. valordning är gällande v!!id om riksdagsmannaval är stadgat. Dock
må·· riksdagsman ej utses till ele'ktor.
Val av elektorer verkställes den 15 och 16 januari, och den därpåföljande 15 februari sammankomma ·elektorerna under statsministerns presidium för presidentrval. Erhåller någon vid valet,
som verkställes med slutna sedlar mer än hälften
av de avgivna rösterna, är han vald. I anna.t fall
verkställes nytt val och, därest icke nå,gon härvid erhåller absalut röstövervikt, ytterligare ·val;
och skall den förklaras vald, som .därvid erhållit
de flesta rösterna. Falla rösterna lika avgör lotten.
Skall val av president ske före utgången av den
tid, för vil'ken det förra rvalet gälld·e, fastställes
dagen för elektorsvalet av stwtsrådet och sammankomma ·el,eiktorerna en månad därefter."
Härav s'kulle betingas en förändring även av
24 §, där det borde heta att ,presidenten tillträder sitt ämbete en månad efter det han blivit
vald" och därefter lika med -pro-positionen.
Ed. R i ta vuori: Ed. Virkkunen on vaatinut, että pykä:lään otettaisiin määräys, joka kieltäisi valitsemasta edusta.}aa valitsijamieheksi. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, jotta presidentti tulisi ina.hdollisimman rii,ppumattomaksi .eduskunnasta. En voi: myöniää, että tällä kysymyksellä.
olisi siinä kohden merkitygtä. Huomautan myös,
ettei missään maailman johtavissa tasavalloissa
ole asetu'ttu sille kannalle, että-·eduskunta tai edustaja olisi kokonaan erotettava. .pois presidentin
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v~i~t8i, Qnhan. . tu~ttua, ~~ä ~~itSJis.s~, ja
~~- <E~d\l!"kUUD,fij; 1~~ v~ht~Yiltt pre,&H\~F7
ti~. ~~ my;iisJ4JL- 41~~k_ii3): "Y;MLY~s~l~a
P#r~itj ~~~ätyillilil.. t~P!mlisw,a qn o~~.Hioon
p;l",e~id~tin va,a.liiilM· J~s miu k~, ~\t~i ~u~n

kj:q pidän va_rm~·na, niin kyllä Suomen. ~aJl.Sa tiem~. i&jtij; hW;hQpv~l\ •p(il_l'U$.tus}a.in, ll'i\Öiäriit,)l'stii!. var
litf-1. i:t~Haen p;r;~id®.#n. jqll., <>en s~, U1llkpn;t·P..n.i

D;U~'\IS,

kuin S'"o~. kf'tn~:u suu.rella e:qem-

m),$töll&

-·

valiU!ijamiehj;stä, ol~ saa;nwt e}ld(j)to~t&, eJ.le:m:mis7
töi;..o. e:n n;imitti;i,in P~~>rla:mentin, vaJittaya. P:r~®Ditt\
Ed. 'TI y p p ö: ~Niiden pernstelu.fe.n. nojaUa
niiden kol:m.e~ ·jp:u)rosta,, jotka. valitsija~ehistö&så, mitä on yleiskeskustelussa. esiintuotu, •pyydän ehovat saaJJ,Je.et •eni~ät. ään~t Kosk;a. ÅillJ.er,ikan dottaa, 'että 23 § tään lisättädsiiDJ toisen.a moment~hdy,wlliltoja oik!ei.ston lta}tolta Oli\ katsottu. sil>:si tina näin kuuluva lause: ,Presidentin tulee tunvaltioksi, jonka valtwsääntöä presidentinvaaleihin nustaa evankelista uskonoppia".
n~n.meillä olisi pidettävii esikuvana, on syytä
tässä pann~a. tämä seikka mieleen.
Ed. H u 1 t i n: Ed; Voionmaa hälm.m,ä.sty.tti
'I'oilllen oikeiston vaatimus kohdistuu vaalita- meitä äsken esittämällä murhaav:an arvostelun
paan. Suuren valiokunnan ehdotuksessa. v·a.a.di- kahdesta Pohgms-Amerika.n Yhdysvaltain presitaån, että presidentiksi va.li.tta.yan on saatava 'eh· dentistä. Tämä lausunto tuntui: minusta sandoten äänten enemmistö, ennenkuin. hänet ka:t:Bo- gen varomatt<;Jmalta siihen nähden, että,. nämä
taan valituksi. Tämän saavuttamiseksi sääde- kwmalat e8i:mookit voisivat' pelottaa eduskuntääm, että kolmannessa äänestyksessä on äänestet- nan mona.r.kistej,a. suostumasta tasruvaJ.taisen haltävä vain niiden kahden välillä, jotka toisessa ää- :Htusmuod<m säiiltfumiseen. Hän ehkä. näillä esinescyksessä ovat saavuttaneet{lnimm!Lt äänet. Tä- merkeillä tahtoi todistaa, että huono tulos johmän määräyksen on ed. Wirlrlkunen nyt ehd()tta- tui Amerikan Yh.dysvaltain vaalitruvasta. Mutnut poistettava'ksi. Sellaista poistamista en kui.ten- ta voiiiDm,eko olla vaTID·aja siitä, että. hänen itkaa·n:voi kannattaa,, Pl'oesideDJtin 'arvova·llan kan- , sensä suosittama vaali, joka tapahtuisi eduskunnalta on menkitystä sillä seikalla, että hän vaa- nan kautta, aina veisi hyviin tuloksiin? Niiden
leiss~ on saavuttanut ehdottoman enemmistön. Jos mielestä; jotka ovat nelja.nnen vastalauseen kanmääräys poisteta.an, on al.nakin teoroottisesti ma,h- naHa, ei amerikkalainen vaalitapa suinkaan- ole
dol.lisia, että presid.entiksi 'tulee valituksi henkilö kaikin puolin ihanteellinen. Mutta kun kerran
ain()~staan 'pienellä murto-osalla annetuista: ää- president!ti on valitta,va, niin jokin vaalitapahan
nistä.. On sa,nomattakin selvää, dtä .presidentin on sitä V'arten valittava. Pääasia on meistä ettei
a~vov·alta sellaisessa tapauksessa tuloo kärsimään. p11esidootti tule vaalin johdosta riippuvaksi edusOn kuV'aa.vaa, että .se ehdotus, iok!l· voisi tällai- kunnasta. Tahdomme valmistaa hänelle niin itsesee;n johtaa, on tehty juuri oikeiston taholta, joka näis·en aseman kuin suinkin on ma.hdollista parlaerikoisesti on ilmoittaJJJut harrastavansa ·presiden- mentarurista hallitustapaa toteutettlliessa. A'Setun
tin· arvovallan kohottamista. J.os määräys pois- neljännen vastalaus~en kannalle, vaikka tiedänt·6ta,.a,n, sisäl'tää se S€ll ohessa. sen, että pienimmille kin ·ettei ole V'armaa että silläikään tavoin pääspuolneiHe a,pnetaan •p11esidentin vaaleis.sa sama tään onnelliseen tulokseen. Ed. Estlander ta;htoo
merkitys kuin suurimmiHekin,' edellyttäen ettei presidentille asettaa eräitä ·pätevyysvaatimuksia.
millään puolueella: tai puoluerylhmiHlä ole etukä- Ne 'pät.evyysehdot ovat miel<estäni kuitenkin er1tteen ehdotonta enemmistöä. Ratkaisuv·alta ei tule 1 täin vaatima.tttomia. Ne koskevat mikäli saa;toin
luk]J:määrältää•n'. voimakkaimmille puolueille tai kuulllli, ainoastaan .presidentin ikää ja sukup!Jolta;
puolueyhtymille, vaan tulee se häJikäilemättömim- Presif1entin tulisi olla mies·henkilö, niitä perusmille. Olen jo edellä huomauttanut, mirt:en Yh- tellaan sillä, että hänellä on sotavoiman yEn
dys'\a.Iloissa pyritään ·ehdottomaan enemmistöön päällikkyys. T'ähän seikkaan katsoen olisi odotpresidentinvaaleissa. Huomautan v~elä, että Rans- tanut ·ehdotusta. että p·residen'tin tulee olla sotila,s~
kastJa presidentiksi valittavan tulee saada ~hdo eikä sivilihenkilö, josta ei ylipäällikkönä voine
olla paljon enemmän hyötyä kuin naisestakaa.n.
ton. ä;änten enemmistö tulla·kseen valituksi.
lritä tulee jo yleiskeskustelussa esitettyy.n vaa- Muistuu muuten mieleeni miten tuonJOin pidimme
timUilrseen, että .pykälään olisi otettava määräys parhaimpa-na että Suomesta olisi tehtävä kunin- siitä, että presidentin tulee tunnustaa eva.nkelis- gaskunta, olimme si'tä. mieltä 'että naistakaan ei
luterilaista. uskontunnustusta, huomautan että olisi kokonaan suljettava pois perinn,äisyysjärhaUitusmuotoehdotuksen mukaan Suomen ka[l;sa jestyksestä.
itse' valitsee p·residenttinsä. Jos Suomen kansa
Ed. J u u t i 1 aine n: Täällä, on viimeksi
ta;hioo itselleen presidentin, joka tunnustaa evankelis-luterilaista uskontunnustusta, IDinikä minä- tänä iltana useissa puhevuoroissa erikoisesti 'kos-
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tettu 'osattaa kuinka valla.llJjako ,kah~en valtio- Ma, •kuinka vallanja,ko ·on silmiinpistävä. ~oi11:en
vallan17, ·niinkuin 'sitä 'on ~eli'dyttä~i ~anottu, n~iilkiro, jbka _!JfiMiaa ~~fiSk~ntintn, 'se rei keltm<a
välillä · on ·aiiftla .Ta oikeaihallintota>pa. Jlt f$i~ enää sitä ,lt'oi:sta. :vaJtit>vaJta::a" wslitse!tia\m. Kuon koetettu ·puolustaa kaikilla ttuihddllisiln.:rha!n ten ed. Vir1dronen sitä 'himitti. •Edelle~n .-siiliiä
kauniilla.·verniSteina. Kuiteli<kin minä k!!.sitltn käi- kuultaa, tuo eduskunnan halventaminen, j'dka "ei
ken'iä:tl'fån pdhjalla olevan sen ikivariha'n'håll:Htt~ ole ollut vieras erinäisille piireille eikä liene vieoa;'j.een, . iöka kuuluu: Hajota 1a hallitse. Sillä ras 'Bytkää.n.
- käytännössä se ~i voi muuta olla.
Tätiiän 'Vilo'ksi tähän yh'fuen 'ainoaan xäytänJos nyt ajatellaan, että maassamme toimitettai- nölliseim !puoleen viita·ten ;nä~ 'a.ivail '8iläti.siin edustaj·anva:alit ja presiä'en;tin valitsijatrl.ie's- mättom'äl.tä .että kalEken rkkuniin ;puheen 'alla :mitä
ten vaalit jonakin vuonna aivan peräkkäin, niin va.litsijamiesvia.dlin ·'PUO'lesta on rpiootty, on sfltehyhtenä 'kuukautena samat sanooruilehdet, såmat kin alussa 'ina.ihitsema.ni varih-a ohj·e. Hirjbitfua
puhujat ja p1rolhejärjestöt tekev"at kaik!kensa saa- tällä 'tmhdofuan ja sitten hallita eikä !mcm-ta. Minä
dakseen valitsija.t vaaliuurnille eduskuntaa va.lit- olen 1JUolesta.tii pitkän harkinnan ijä.llieen lD.ensemaan ja. selitetään: aivan v·armasti ~ttä, ellei nyt nyt tähän sovitteluehdotukseen, joka· esiintyy nJYt
vaaliin oteta osaa, niin maan asiat kerrassaan me- suuren valiokunnan inietiniii.Össä. ·K11n ~:rnm
nevät hunningolla. Muutaman .kuukauden petä~tä kieskustau täytyy :Olojen pltkosta asettua 'lUOII•il
kun tapa.htuisi :presidentin 'vaJ.iisija.miesten vaalit, muussakin kysymyksessä rpakoåta;kin, 'USein 'V:IIISniin tll!asen sa.ma•t puhujat, saiiorrn'alehdet ja puo- toin tahtoaankin, sovittelun kannalle, niin slltä
luejärjestöt tulevat samoille valitsijoille - tuolle k,annal'ta se taytyy tässä:kin ktiisittää. 'MinHen
•kansalle, jonlka asiaa sanotaan ajettavan,- selit- onhan vastaisuudessa tilai.stius tMsä:skin kohdicisn
tämään, että jollette nyt mene vaaliin, valitse- tarkistaa kantaa, kun ·käytäntö sitten siinä ttilee
maan presidentin valitsijamiehiä niin maan asiat autamaan tarpeellisen kokemukseen. Yutit~n niinvie eduskunta hunningolle, jonka ·te äsken ·valit- kuin jo aibis.emmin maitliitsin, oleru sitä mi~ltä,
sitte: Ei!kö tämänta-painen 'toimenpide tosiaankin että oikeisto tässä ei pääse siih1:ln, mihin se i{1yrveisi siihen ·että ennen pitkää eivät vllilitsijat rvoisi . kii, kun se rpyrkii näin väli1lisi.fn 'vaittleihin. Kylluotta-a enempää eduskuntaan kuin presidenttiin- lä eduskunnassa si•ttenkin• näJhdiilkseni 'p•itk'ä ·aika
kään, ta.ikika ainakaan eivät voisi luottaa nii!hin eteoen'Päin olisi .parempi turvata .presidentinvaali
puhujiin, lehtiin ·ja vaalikirjasiin, jotka. tällä ta- sanOlkaamme porvarillisen 'koködrnti'ksen toivo~
voin' yhlf;enä kuukautena puhuvat yhtä, toisena mu:sten mu:ka.a.n, kuin jos mennään v&;lillisii'n
toista. Ja kun niin erinomaiSen paljon on täyty- vaaleihin.
nyt aina jokaisen vaHtsijaeyh.män .puolesta tehdä 1
työt'å ·että ·valitsi,iat saadaan ottamaan osaa edusEd. v. W en d 't: Deh principen, a+tt &prekunta.väaJiin, niin se innoglj;us, joka sillä tavoin sentat.ionen icke fick välja ·ptesid~riten, u'tan th'esaa~:laan 'vaivoin syntymään, varmaan la:mautuisi,
sidenten sklille vara folkVåld, genthn!Maes 'i ·~n
kun vdlttsi]oille tuolla tavoin ristiriiiaisesti maan andra franska i:epuhliken. Detta 'leilae 'till a~
asidita selvitettäisiin. Alkaisi n'äyttää siltä kuten napoleon~ka. kejSa.ttlöm·et 'och aen <IIWI>§. lföij!&d.e
oikeudi:lnkäynnissä :talJahtuu, kun kaksi oikein revolutionen. F6r 'att säkerställa sHr mqt •ett 1tll}iletevää asiahlajajaa ·pa.unaan jotakin asiaa ajama'a.n repaude av m\gon'tin:g dylikt, ',gehioriitför'de 'aen
ja esittämään. Siitä ei tos.iaankaan paljon itse tredje, nuva:rahde fralis'ka. te'i>u'bli''k.en~ ·ätt -va;Fet
a.sianomainen· kostu. S!lma:Ua tavoin näyttäisi skulle sie geh;om repsesenta:tionen. ff'ag upPh:tva1itsijoi:lle ·käyvän, jos heille n:iJin voimakkaasti tar den änd'rihg i d~t i:ir:'3prnngliga 'fötsl~g~t :flll
terotettaisiin tätä vallanj:akoa, mikä todellisuu- regeringsfOTin, soon regeringen vidtog, 'då dån. !t!J:l
dessa ei kuitenkaan tulisi niin suuressa. määrässä lantlla~n överlämna.ile en 'pirdl)ositiö:tJJ, Häri 'llet
olemaan.
ingick, a:tt la.htdll!gen sktille välja -presW.eriMn Se seikka että eduskunnan j.äsenet, ne jotka jag tippfa.tta-de liim, sttker jag, soin ~tt uttrstek
valitffijat ·ovat e'dusfujiksi valinneet, eivät kel'p:a,isi för at.t man icke ville usti deh nya. tegering~fdr
presidentin vaHtsi:!amiehiksi, on 1ni·elestäni myös- men inlägga det ft-ö till revolution:, ·som '!Dan ankin sopimatonta jäiäväämisiä. Eduskunta, joka sett fr:ån 'franskt håll inneligoga i ilenna nnalism.
hallitusmuodon laatii, kerta 'kaikkiaa:~ jäävää ue Denna ömständighet l1Mrvei!kade bl. a. ä'ven på
henkilöt, jotka kansa ktilloinkin eaus'tajikseen Schweitz' lagstiftning uåthän att 'man också över
eduskuntaan valitsee, i;l·:teside:n.tin vaa1iin osaa ot- förde p'residentvalet tili reP're:S~n'ta.tionel:L. Det är
tam!tsta. Sellaiseen urakkaan en minä puolestani av denna orsa'k, sOim jag a:rise'tt, :itt stora litåotvoi mennä. Kaiffietikin tällä vaati.muksella koete- tet icke ·har t'räfifat delf; 'rild:rga, då det från::~tt
taan kouraantuntuvasti kaikille valitsijoille osot- regeringens förslag1 att va1et skall verkställas av
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repsesent&tionen.. Jag ha.r därtill varit synnerligen förv'ånad över .att maalaispartiet såsom synes
ikunnat finna sig i denna nUllllera övergivua princip med ett av representationen oberoende 'Presidentv:al.
Ed. R. E ·r i ·c h: En ()ikeastaan voi käsittää
sitä, miten suuri valiokunta perustelee sitä, että
se iästä pykälästä on poistanut ·tuon hyvin harkitun säännöksen, ioll'ka mukaan edustaja eli
edus'kuiUlan jäsen ei samalla voi toimia valitsijamiehenä presidenti,nvaalissa. Mikä tarkoitus
tässä muutoksessa 'Piilee, se on minulle tuntematonta, vallan!kin kun minulla ei ollut tilaisuutta
olla suuressa valiokunnassa saapuvilla silloin,
kun tätä :pykälää käsiteltiin, ei!kä myöskään valiokunnan perusteluista havaita, mikä on ollut
syynä siihen, että tämä muutos on tehty. Jos
mainittua kieltoa ei ()lisi ennestään ollut tasavaltaisissa hallitusmuotoehdotuksissa, niin saattaisi olla ymmärrettävissä, jos o~isi vastustettu
tällaisen säännöksen ottamista kysymyksessä ole-·
vaan pykälään. Mutta hyiVin vaikea on minun
käsittää, mitä aihetta nyt on saattanut olla tämän säännöksen poistamiseen, sillä tuo määräys
on minun nähdäkseni todellakin varsin hyvin
harkittu. Sekin, joka kenties pitää sitä tarpeettomana, ei luullakseni yoi sitä vastaan esittää mitään perusteltuja syitä. Minä tiedän varsin hyvin, että v-oidaan puhua tähän tapaan: Jos edus-,
kunnan jäsen valitaan valitsijamieheksi, niin hän
ei presidentin vaalissa toimi edustrujana, eduskunnan jäsenenä, vaan 'hän toimii ainoastansa vali tsijamiehenä, tätä eri!koista toimitusta varten valittuna, eikä hän sitten enää ole missään suhteessa presidenttiin, sen jälkeen kun vaali on suoritettu; presidentti on hänestä tämän jälkeen yhtä
riippumaton kuin 1mistä muusta valitsijrumiehestä
tahansa. Mutta_tämä on nyt kuitenkin kuvitelma
taikka voi ainakin siksi muuttua, s:iJlä jos ajatellaan, ·että kaiklki 200 eduskunnan jä:sentä taikka
ainrukin suurin osa näistä valittaisiin valitsijamiehiksi, niin että 'heidän lisäksi olisi ainoastaan
pienempi määrä muita valitsijamiehiä, jotka eivät
ole eduskunnan jäseniä, niin luulenpa, että presidentti tulisi olemaarr1 sanglln suurestikin riippu,
vainen näistä samalla ·eduskunnan jäseninä toimivista valitsijamiehistä. Jouduttaisiin siis, joskin ·vähemmässä ja heikommassa •muodossa, samaan tilantees·een, joka syntysi, jos presidentti
oHsi eduslkunnan valittava. Jos voitaisiin pitää
varmana, että edustajia vain harvoin, vain satunnaisesti ja ilman mitään erikoista tarkoitusperää valittaisiin valitsijamiehi:ksi, s:iJloin voitaisiin ky Häkin sanoa, että kysymyks·essä olevalla ·

rajoituksella ei ole sen suurempaa merkitystä.
Mutta sitä'Pä ei ollenkaan ennakolta voida varmuudella tietää, ei voida varmuudella sanoa, mi·hin suuntaan käytäntö tulisi kulkemaan. Mahdollista on; että mukavuussyistäkin vakaantuisi
sellainen käy·täntö, että eduskunnan jäsenet yleisesti ja ensi sijassa valittaisiim valits~jamiehi!ksi, ·
ja tätä käytäntöä ei minun luullakseni .voitaisi pitää onnellisena. Rajat voisivat silloin hälv·etä, ja
minä puolestani olen sitä mieltä, että tässä ·tulee
olla jotakuinkin selvät rajat eduskunnan ja presidentin välillä. Kummallakin tulee olla tuo itsenäinen toimintamahdollisuus, josta tätä hallitusmuotoa käsiteltäessä aikaisemmin niin monasti on ollut puhetta ja jota tä:ssä nyt ei tarvitse .sen tarkemmin käsitellä. Näiden syiden nojalla minä puolestani myöskun luulen, että meillä
on täysi syy nyt jälleen palauttaa tuo määräys,
jonka mukaan eduskunna;n jäseniä ·ei voida valita
vali tsija.miehiksi.
Ed. von W·endt on tässä lausunut sen luulon,
että hallitus Ranskan esikuvaJU vaikutuksesta
olisi tehnyt muutoksen eduskunnalle jättämäänsä
esitykseen. On aivan totta, niinkuin ed. von
W endt sanoi, .että syy siihen, minkä vuoksi nykyisen n. s. kolmannen tasavallan valtiomuotoon
otettiin tuo säännös, jonka mukaan eduskunta
valitsee presidentin, pääasia1lisesti oli juuri se,
että muisteltiin, millä tavalla Napoleon III oli
valtaan päässyt. Mutta Ranskassa oli tOiki afvan
toisenlaiset olot kuin meillä enkä minä voi kuvitellakaan, että meidän hallituksemme olisi niin
- sanoisin'ko - teoreettisesti ja pilventakais~ti
käsitellyt tätä asiaa, että se todellaikin olisi ottanut lukuun sen mahdollisuuden ja pelännyt sitä,
että täällä joku välillisillä kansanvaaleilla valittu
presidentti rupeaisi näyttelemään JOnkunlaista
Napoleonin ()Saa, että hän rupeisi harrastamaan
monarkian palauttamista omassa persoonassaan
tai joukunlaisen caesarismin perustaJIDista. Ei
täällä meillä ole niitä edellytyksiä, ·että tällaista
caesarismia tarvitsisi pelätä, enkä minä ollenkaan
luule, että nämä niilkökohdat ova.t olleet vaikuttamassa siihen, että ha1litus teki tuon muutoksen
esi ty;kseensä.
Olen muuten samaa mieltä kuin ed. Virkkunen
ja eräät muut ·puhujat siihen ·nälhien, että meidän
tulisi vaalito~mitus järjestää sillä tavalla, että
kolmaskin vaali vielä olisi v,apaa, sillä tavoin siis,
että jollei toisessa vaalissa kukaan ole saanut ehdotonta enemmistöä, niin on toimitettruva kolmas
vaali ja se julistettava valituksi, joka siinä on
saanut enimmäit äänet. On sanottu, että presidentin arvovalta kärsii siitä, jos hän on vähemmistön valitsema, toisin sanoen, jos hän ei ole
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saanut ehdotonta äänten enemmistöä. Mutta kään toiset säännökset muuta tätä asiaa. Tämä
minä en luule, että ilätä tarv1tsee rpelätä, sillä muuten asiallisesti sisältyy jo parlamenttaariseen
kyllä tulee muutenkin yleisön tietoon, mitä so- hallitusjärjestelmäli!ll ja luulenkin, ettei oikeisto- ·
vitteluja ja sopi1muksia on tapahtunut presiden- kaan pelkäisi eduskunn;tn valtaa niin suure8ti,
tin vaalissa. Kyllä se tiedetään, minkä •verran jos ei eduskunta olisi siinä määrin kansanvaltaipresidentillä on tosiasiallista kannatusta ollut. Se sesti kokoonpantu kuin meillä on laita. Tässä·
sei'kka, että hän sitten muodollisesti esiintyy eh- yhteydessä voi vielä viitata viimekesäisoon ·tadottoman enemmistön kannattamana, se ei ko- pahtumaan, että eduskunnassa noin 60 eduskunvinkaan suuresti liene sellaisenaan omansa lisää- nan jäsentli otti valitakseen maalle perinnöllisen.
mään hänen arvovaltaansa. Minä en voi antaa kuninkuuden.
tälle näikökohdalle suurta merkitystä. TärkeämHallitukselle kyllä olisi jätettävä toimeenpapäinä pidän sitä, että tässä kolmannessa vaalissa neva valta verrattain tarkkaan. Mutta se on jävielä 'Puolueilla on mahdollisuus tehdä kom'Pro- tettävä kollegialisen tallituksen ~{äsiin, joka
missi keskenään. Ja siitä saattaa suotuisissa olisi eduskunnalle vastuunalainen. Tahän kolleeolo!ssa olla seurauksena, että mahdollisesti löy- gioon oo sitten myös n. s. hallituiksen päämiehen
detään sellainen mies, jota suurin osa valitsija- sulauduttava ja myös ·saatava eduskunnan kautta
miehistä, ehkäpä joskus kaikkikin, voivat kannat- valtuutensa. Tämä järjestelmä paraiten takaa
taa. On silloitn hyvinkin luultavaa, että tämä hallituksen lujuuden ja yib.tenäisyy.den. ,Näillä
henkilö, joka kenties esiintyy vasta kolmannessa perusteilla kannatan puolestani perustuslwkivavaalissa, on sellainen mies, joka ei ole erikoisem- ' liokunnan mietinnössä olevaa 22 § :ää tämän 23
paa osaa näytellyt puolue-elämässä, mutta jolla §:n sijalle, kuiten!kin niin muutettuna että siinä
on monta hyvää ominaisuutta ja joka voi o.Ua tä- olevat sanat: ,kuudeksi vuodeksi", muutetaan:
hän korkeaan tehtävään varsin sopiva. Joka ta- ,•kolmeksi vuodeksi". Mitä presidentin toimiaipauksessa luulen, että Oli asialle eduksi, että tässä kaan erikoisesti tulee, niin minä toiselta p-qölen
kolmannessa~ämest:vksessa vielä on mahdollisuus
olisin odottanut, että monarkistit olisivat o'lleet
esittää uusia ehdokkaita ja tehdä tuollaisia kom- johdonmukaisempia ja esittäneet, että presidentti
promisseja, joita asian•haarat voivat aiheuttaa. valitaan elinikaudeksi. Toisaalta taas katsois:iJn,
Minä siis yhdyn kannattamaan ed. Virkkusen . että .mitä demokraa,ttisem'Pia ollaan, silloin presidentin virkrukausi pitää järjestää suhteellisen •lytekemää ehdotusta.
hyeksi. Minä katsoisin, että meillä olisi paras
Ed. R y ö mä: Jos en kuullut väärin, mainitsi käyttää ko}mivuotis.iär.iestelmää, joka jo on edused. Virkkunen äskeisessä puheenvuorossaan , toi- kunnan vaaleihin nälhden otettu käytäntöön.
Mimä olisin toivoout, että keskusta ja ennen
sen valtiovallan edustajasta".- TäJhan oo kuitenkin huomautettava, ettei käs1teltävänä oleva hal- kaikkea maalaisliitto olisivat presidentin vaalilitusrnuotoehdotus, ei edes •perustuslakivaliokun- tapaan nahden pysyneet kannanaan .ia . me olinan mietintöön liittyvä ed. Setälän y. m. neljäs simme tästä saaneet sellaisen yhteisen kannan,
vastalause, tunne muuta kuin yhden valtiovallan, jonka takana olisi voietu pysyä. Mrinä pelkään,
joka tunnustetaan kuuluvan kansalle. Ja 'valtio- että tämä marulaisliiton ,ontuminen" oikealle voi
päiväjärjestyksen 1 § :ssä taas säädetään, että vaikuttaa haitallisesti tämän hallitusmuodon loSu{)iffi·en kansaa edustaa kansaneduskunta. Ei siis pulliseen hyväksymiseen.
voi olla kysymys toisesta valtio.vallasta, eikä edes
Ed. P r o c o p e: Jag avstår.
toisesta valtiovallan edustajasta. Hallitusmuotoehdotus tuntee ainoastaan ylimmän toimeerupanovallan, tai niinkuin siitä sanötaan neljännessä
Ed~ P. V i r k k u n en: Minä pyydän kannatvastalauseessa: ylimmän hallitusvallan, joka taas taa ed. Typön tekemää ehdotusta.
on uskottu tasavallan presidentille. Tärrnän laatuisen toimihenkilön valitsemistavasta siis nyt on
Ed. N i u k k a n e n: Ed. Typön tekemän ja
kysymys.
ny·t kannatetun ehdotuksen johdosta minä pyyHallitusmuodon käsittelyn aikana on usein dän huomauttaa, että g.e on minun käsittääkseni
mainittu eduskrmtadiktatuurista. Nimitys on tiehuonosti harkittu. Tässä hallitusmuodossa säätysti väärä, mutta lienee sillä tarkoitettu edusdetään, että presidentti on valittava Suomen takuntaenemmistön ehdotonta määräysvaltaa maain savallan ka,nsalaisten joukos.ta. Nyt on kumminasioissa. Tämä kuitenkin seuraa itsestään jo måikin jokseenkin varmaa, että läihiaiikoina tässä
nitusta periaatteesta, ·että valtiovalta kuuluu kanmaassa tulee säädettäväkai uskonnonvapaus, toisalle, jota edustaa eduskunta, jotenka eivät mitsin sanoen, että kaikilla Suomen kansalaisilla on
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varpaus joko tunnustaa evan'kelis-luterilaista oppia tai· olla sitä tunnustamatta. Jos ehdotettu
vaatimus .presidentille .pantaisi, niin silloin asetbttaisi presidentti sellaiseen· asemallin jossa mi·ltään muu Suomen kansalainen ei olisi. 'Ed. Estlanderin ehdotuksen ja vastalauseen jolhdosta,
joka koskee presidentin ikää, minä pyydän vaan
lyhyesti huomauttaa, että muistameni ehdotuk. sen teUri.iä oli viime k-esänä valmis päästämään
muukalaisen kuningasvesan valtaistuimelle jo
,18-vuotiaana siitä huolimatta, että sille oli myönnetty paljon laajemmat valtuudet, sekä pantu
hallitusmuotoon säädökset, että se ei olisi ollut
teoistaan vas'tuunalaine.n. Ed. Virkku:nen, Erich
y. m. täällä ovat, kun he vaativat, että presiden- ·
tin valitsijamiehinä ei saisi olla edUJStajia, pitäMet ky.symystä an'karasti periaatteellisena. Tämän .iohd:osta minä huomautan, että minun käsittääkseni kysymys ei Kokoomu:ksellekaan liene
niin ank111rasti periaatteellista laatua. Tuntuu
päinvastoin siltä, että Kokoomus, jolta edustajavaaleissa on ruvennut viimeailkoi,na jäämään niin
suuressa mä!ärin täihteikSi reserviä, aivan senvurursi tahtoisi valitsijamiehet otettavaksi tästä
~esew~stä, että voisi sitäkin edes johonkin käyttää, että sen päärrninisterit y. m. kyvyt saisivat
edes jonkun luottamustoimen kansalta.
' Ed:. K o t o n·e n: Minulla puolestani ei ole aihetta. suuresti kajota siihen kiistelyyn, joka tähän pykälään nähden on oikeiston ja keskustan
välillä suoritettu tä.uä iltam ja. jo aikaisemminkin. Saanen kui'tenkin lausua, että minulle todellakin on käsittämätöntä:, mitkä. ne todelliset
syyt ovat, joitten ooja.tla oikeisto tahtoo tähän
hallitusmuodon p•ykälään kiellon valita edustajia
.presidentin valitsijwmiehiksi. Ed. Erich, R., tahtoi täälläJ äskeisessä puheeDJVuoressaan niiltä, jotka eivät halua sel1aista kieltoa valtiomuotoon ottaa, selvity.stä siitä, mikä heidän kantansa asiassa määrää. Minusta olisi luonnollisempaa, että ne,
jotka. tahtovat jonkun kiellon lakiin sisälly.ttää,
perustelevat syyt tähän yleiseen sääntöä rikkovaan poikkensmääräykseen ja minun täytyy
omasta puolestani sanoa, että ne perustelut, jotka
esim. ed!. Erich kantansa. tueksi .esitti, olivat rperäti heikot. Minulle jää yhä .kä.sittämättömäksi,
m.i<ksi ei henkilö, joka on kansaruedustaja, voisi
o1la valittu presidentin valitsija:m'ieheksi, sillä
teianii>han hän jdka 'trupau<ksef;sa presidentinvaaleissa kokonaan toisessa omina.isuudessa kuin kansahed:nsta,jaua. Vaikka siis, niinkuin sanoiu, olisi
·niitt-en asia, jotka tahtovat tämän poikkeussääntilJks-en pykälään otettavaksi, perustella pätevästi
csyyt siihen, tahdon minä kuitenkin viitata eri-

näisiin syihin, jotka minusta ovat 'esteenä sellaisen säännöksen la.lriin ottamiselle. On huomattava, ~'ttä presidentin ja edustajan va.ali't voivatsattua samaan aikaan. Olen 'kuullut edrrstajapi.ireissä mainittavan että alituisten vaalitaistelujen
välttämiseksi olisi' koetettava sovittaa. vaalit niin,
et'tä voitaisiin samaJla kertaa valita presidentin
valitsijamiehet ja ·ednsta.jat. N y.t kun näin olisi
asianlaita, kysyttäisiin, miten silloin voidaan tietää, ketkä ovat esteellisiä tulemaan presidentin
valitsijamiehiksi, koska ei vielä tiedetä, k-etkä
tuJ.eva.t edustajiksi vaTituiksi. Tämä on minusta.
yksi käytännöllinen syy, joka. on otettava huomioon, kun tällaista ·poiklkeusmääräystä lalkiin aijotaa.n. Toinen seikka, ~oka minusta :tallaisen
määräyks~n .t-ekee suorastaan kummalliseksi, on
se, e'ttä ·-edustajat, jotka olisivat samalla kertaa
presidentin valitsijamiehinä, saattaisiva.t olla aivan viimeisiä viikkoja, viimeisiä kuukansia ·edustajatoimessaan, jota vastoin ne henkilöt, jotka ovat
valitut pr-esidentin va.Iitsijamiehiksi, saattavat
pia.n sen jälkeen tulla valituiksi edustajiksi ja
ovat siinä toimessa lähes kolme vuotta, ja presidentti tulisi siis todella' olemaan .uäistä valitsijoista ·paljon suuremmassa määrässä riippuvainen, kuin mitä hän olisi, jos entiset eduskunnan
jäsen-et olisivat va.Iitsijamiehinä toimineet. Näistäkiri syistä minusta tuntuu siltä, että tässä on
pohja,lla joku kummallinen peruste, jota. tavallisen syrjästäkatsojan on va:ikea päteväksi tunnustaa taikkapa edes käsittää. :Samalla.inen on minusta se muistutus, joka on t-ehty ehdotuSota vastaan siinä kohden, missä säädet~n, •ettäi viimeinen äänestys presidentin- vaaleissa on ta.pahtuva
niid-en kahd.en välillä, jotka toisessa äänestY'ksessä ovat .saaneet suurimma·t äänimäärät. Minä
myönnän kyllä, et'tä tätä. vastaan voidaan esittää
joitakin huomautuksia siihen snuntaan,A kuin ed.
R. Erich äskeisessä lausunMssaan niitä esitti.
Mutta että tämä olisi juuri oikeistolle joku erikoinen syy vastustaa tätä lakiehdotusta ja p.ykälää, si~ä minä en voi krusittä•ä. Minä hhomautan
että tämä pykMä sellaisena kuin keskusta nyt
sitä Ja.kjin ajaa, on otettu vapaaherra Wreden
vastalauseesta, jonka hän on liittänyt perustnsla,kikomi'tean mietintöön. Ja siihen vasta.lausee"
seensa vapaaherra. Wrede, jota minä pidän sekä
sangen oikeistolaismielisen1ä, että my-ös erikoisen
ymmärtäväisenä miehenä, on ottanut tämän sa-,
~a.n rajoittavan määräyksen. Muuten, lo:petta.ak- .
seni tähän, ma.initsen vain, että ne uhkaukset,
joita oikeiston taholta tätä asiaa käsiteltäessä pitkin matkaa on ll).usuttu siitä, että jollei heidän
kantaansa oteta 1huomioon ja hyväksytä, lain aikaansaaminen on vaarassa, että närrnä uhkaukset
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peloita.. ';Sillä ·me 'iii-e\lölm:'m.ie va.rsrn :hyvin, ~ttlä.
Suomen työväki suoritti viimeisen vaåHtais~hm
.sa kahleet jaloissa., ja kun se pääsee ne vapaasti
SliHxrittamaa.n, •ei -se ainaka-an koid~ oilreiston
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niin minä· ~n V{)i sitä auttaa. ·Tämä on selvää ja
siinä ei 'tarvitse otaksua piilevän ·mitään ffl'ityistä t&iseen ·tai toiseen suuntaan. 1ftfinu8ta on
·mei!«län, ·kuten alussa sanom, oltava joltdenmwkaisia, jos·kerran ia:hdotaan johdonmwkaisuutta·lainsä-ä.tämisessä noudattaa.

1100.. J·-u u. tila i ne n: :Minä •pyysin 'Puheenvuoroa ~huomauttaakseni siitä näkökohdasta, ''j{)hon ed. ·Kotonen ·täällä jo viittasi, että jos tahd.ottaisiin olla j6hoonmukaisia siinä vaatimuksessa,
ettei edustaja .saa olla .presidentin valitsijamiehenä, ··niin •tottakai pitäisi vaatia, ettei 'Presiden·tin -valitsijamies saa. ttU:lla -edustajaksi. Kun ta.hdota.an keNan tuollaista jY?kkää ,luolkkarajaa"
p~tää näiden valitsijain välillä, niin se pitäisi "Pi-tää loppuun asti. Muuten voi ·käydä niin, että suuri {)Sa niistä henkilöistä, jotka ovat olleet "Presidenttiä valitsemassa, tul-evat muutaman km.rkau-den 'perästä eduskuntaan. Ja silloin ei pysy oikein
nuo ,.kaksi valtiovaltaa" erossa •toisistaan, niinkuin· sitä on tää;llä tahdottu. J' o äsk-en mainitsin,
että ainoa oikeiston vaatimuksen -peruste, minJkä
olen saanut selville, on se, että iahdotaa.n koura-antuntuvasti ·osottaa 'V'a'litsijoille, näin se on se
·raja ,valtiovaliain" väliUä tehtävä. 'Mutta mel'kein parmnmaksi perusteluksi sopisi se vanha
sananparsi, -että ,m3!aväki on erittäin ja meriväki
·erittäin".

Ed. He 1 en i u s -·S e.11 p ä 1 ä: Amerika.n'Yhdysvalloissa on kauan aikaa ollut valtava virtaus
siihen suuntaan, että päästäisiin irti siitä jä,tjestelmästä, jota täällä nyt suositellaan presidentin
vaaliin nähden. Minä olen puhutellut viimeksi
näinä päivinä amerikkalaista tiedemiestä, jolka
hyvin tuntee maansa olot. Hän vakuutti ·minulle,
että milloin tahansa saattaa käydä niin, että Amerikan kansa vapautuu valitsijamiesjärjestelmä$tä
ja siirtyy suoranaiseen kansan vaaliin.
•Tuntuu siltä, K'uin meillä olisi jonkunverran
huono onni näissä lainsäädäntötöissä. Viime
vuonna näihin aikoihin yritettiin täällä seurata
Saksan ja Bulgarian jälkiä - ja Jouduttiin liian
myöhään. Saattaa olla, että nyt taas tultaisiin
liian myöhään, jos ottaisimme käytäntöön jotakin
sella.ista, josta Amerikan Yhdysvallat eh:kä piånkin luopuvat.
Minusta on mahdotonta ymmärtää, miksi ei
eduskunta voisi valita toisellakin kertaa presiderlttiä, jos ·eduskunta ensi !kerralla vt>i ·hänet valita. Kun olen puhutellu~ miehiä, .iot'ka tietävät
asioista enemmän, kuin me pikkuisen ryhmän
Ed. H ä s th a c k a: Jag 'biträder det av ldgm miehet tiedämme - me kun emme •käy mitään
kau11poja - , on sanottu, että ·6 vuoden ·a~kana
Estlander gjorda förslaget.
olisi mailidollisuus muuttaa asiat siihen suuntaan,
'Ed. I t k o n en: Minä kannatan ed. Ryömän että vielä näidenkin vuosien kuluttua eduslkunta
saisi pr·esidentin valita. Minun täytyy kysyä,
tekemää ehdotusta.
miksiikä ei Y1htä hyvin näiden 6 vuoden kuluessa
Ed. H o m e n: En ole liioin rasittanut edus- voisi asiaa toisin11äin muuttaa.
kuntaa pruheilla tässä hallitusmuotoasiassa. Minä ·
Yksinkertaisinta ja onnellisinta olisi, että Suoen luule, että pelastus tulee maalle aivan suu- men ~eduslkunta valitsisi rpresidell:tin. Minä toivoireksi, jos se saa toisen tai toisen muodon. Mutta' sin, että myöslkin keskustassa ne edustajat, joiHa.
·tietysti jokaisen pitää koettaa saada tämä muoio on täimä personallinenr va-kaumus, pitäisivät ·re·
niin hyväksi kuin suinkin. Ja !kyllä minusta joh- hellisesti vakaumuksestaan kiinni.
donmukaisuus vaatii, että toinen hallitusmahti
Ed. S et ä 1 ä: Edellisen 11uhujan mainitsema
valitaan niin riippumatta, kuin suirrkin toisesta.
Nyt tulee eduskunnalla olemaan melkein ko'ko seikka, että Ameri'kan 'Yhdysvallat pyrkivät siivalta. Koska ·hyvin pieni valta nyt siis jää halli- hen, että kansa suorastaan valitsisi ·presidt>ntin,
ei suinkaan ole minkäänlaisena tulkena sille mie"tuks~lle ja presidentille, niin on syytä saada ainakin hänen vaalinsa. niin riippumattomaksi edus- lipiteelle, että meillä eduskunna-n olisi ·valittav>a
Jrunnasta·kuin suin:kin, :siis että eduskunnan jäse- presidentti, vaan tämmöinen Amerikan Yhdysval.net eivät ole mulkana valitsemassa presid-enttiä. tain pyrkimys on päinvastainen sille, jota ·hän
Silloin'hän vielä enemmän: tulisi eduskunnan apu- puoltaa.. Mutta arvuisa edustaja ei nähtävästi ole
laiseksi taikka sen 'kätyriksi .. Minusta on •päivän tullut sitä ajatelleeksi.
•Ed. Kotonen on •kysynyt, mistä syystä ·ei' ~ah
selVää, ettl_i. on johdonmu'kaisempi ja ·parempi, että
presitl'entti valitaan toisen a•paraatin kautta, kuin dottaisi että edustaja voitaisiin ·valita valitsija-eduskunnan. Jos tätä syytä ei voi ymmärtää, mieh~ksi. Syy on yksinkertaisesti se. että jos:;kter- ·
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ran asetutaan sille kannalle,' että eduskunnan ei
pitäisi valita presidenttiä, eihän silloin saateta
suostua ·siihen, että toista tietä kuitenkin järjestettäisiin asia siten, että eduskunta todellisesti valitsisi presidentin. J'os kaikki 200 edustajaa valitaan valitsijamiehiksi, niin näistä 300 :sta 200
ovat määräävinä ja siis 'toista tietä tehdään tyhjäksi mitä! toista tietä päätetään. Säännös, ettei
edustajaa saa valita valitsijamieheksi, on kai minulla ei ole käsillä p·erustuslrukikomitean mietint(.)ä- täs·tä mietinnöstä kotoisin, enkä muista
että ed. Kotonen olisi pannut vastalausetta tätä
säännöstä vastaan.
On kysytty mitä enikoista etua olisi sillä ry hmällä, johon minä 'kuulun, siitä säännöksestä,
että edustaja ei saisi tulla valitsijamieheksi valituksi tai myös siitä vaalitavasta, jota meidän rY'hmän 11uole~ta on ehdotettu. En luule, että kukaan
saattaa ennustaa kenen hyväksi, minkä erityisen
puolueen tai ryhmän ihyväksi toinen tai toinen
menettely voi koitua eikä sitä saata edes lakia
säädettäessä ott.aa !kysymykseen, vaan kunkin,
niin ryhmän kuin yksityisenkin täytyy periaatteelliset vaatimukset asett!}a Y'läpuolelle hyötylasX.elmain.
Ed. H o m e n: Täällä on niin monta 'kertaa
kysytty ja kumma·steltu, minkätähden ei edustaja
saisi olla mukana valitsemassa. Paljon suuremmalla syyllä voi kysyä, miksi edustajat pitävät
niin kovasti kiinni siitä että niillä on oikeus valita presidentti. 200 miestä, eikö koko maassa ole
niin suurta joukkoa kunnon miehiä, ettei meitä
siinä vaalissa tarvita. On paljon 'kummallisempaa
että näyttää siltä että edustajat täällä tahtoisivat
olla mukana vaalissa. Sanottiin että kokoomuspuolueella on niin monta etevää henkilöä, jotka
eivät ole' tulleet . eduskuntaan valituiksi. Eikö
sosialisteilla ole 150 miestä ulkopuolella edus·kuntaa, jotka kelpaavat presidentinvaalia toimittamaan? Miksi nyt jdkainen tahtoo itse ehdottomasti tulla siihen. Vastausta en tahdo kuulla,
huomautan vain että tuo kysymys on hyvin merkillinen.
·
Ed. Koto ne n: Viimeinen arvoisa puhuja
perusteli kaikkein parJLiten puheenaolevan rajoituksen ottamista hallitusmuotoon. Ed. Setälälie
huomautan, ·että minun ei ole ollut taTIVis tässä
suhteessa perustuslakikomiteassa mieltäni ollenkaan la.usua, koska minä, niinkuin perustuslakikomitean enemmistökin, olin välittömien vaalien
kannalla, jolle ed. Helenius-Sep']Jälä sanoo Amerilkassa nykyään 'J)yrittävän. Muuten minun täytyy
sanoa ed. Setälälle, ettei hän ollenkaan yrittänyt-

ikään kumota niitä käytännöllisiä esteitä, jotka.
mielestäni tekevät haitalliseksi .tämmöisen määräyksen ottamisen haJlitusmuotoon.
Ed. P. Virkkunen: Vastoin sitä ajatusta~
minkä ed. Niukkanen täällä aikaisemman lausuntonsa edellisessä osassa esiintoi, minä 11idän varsin
asiaankuuluvana, että tähän 1pykälään lisätään
sellainen määräys, jonka mukaan tasavallan presidentin tulee tunnustaa evankelista us'ko;noppia~
Tämä määräys ei itsessään ole ristiriidassa uskonvapauslainsäädännön tai uskonvapausaatteen
kanssa; mutta se ,on yhtä luonnollinen presidenttiin nähden kuin se toinen, joka jo on nvkälään
sisällytetty, että hänen tulee olla Suomen kansan
syntyperäisten kansalaisten joukosta valittu. :Molemmat nämä määräykset tarkoittavat sitä, että
tasavallan päämiehen tulee oleellisimmissa kohdissa liittyä mitä läheisimmin kansaan, tuntea
itsensä kansan yhteyteen kuuluvaksi ja samalla
tavalla tulee kansan tuntea hänet itseensä kuuluvaksi. Ei voi a\iatella mahdolliseksi, että tasavallan tuleva_ presidentti edustaisi kreikkalaiskatolista uskonoppia, vaikka lukuisat Suomen kansalaiset sitä edustavat. Ei voi myös'kään a;jatella
mahdolliseksi, että hän ·edustaisi uskomatonta,
kielteistä kantaa, vaikka Suomen kansalaisten
keskuudessa saattaa olla sellaisiakin, jotka. tälli:Lisen kannan omaksuvat. Näissä suurissa pääasioissa täytyy presidentin aseman olla sama kuin
kansamme suuren enemmistön. :Minusta oli ilahuttavaa kuulla, että ed. Ritavuorikin äskeisessä
lausunnossaan piti tätä vaatimusta kylläkin luonnollisena ja hän arveli, ·ellen väärin ymmärtänyt,
että ·se tulee myöskin käytännössä noudatetuksi.
V aaiimus on kumminkin niin tärkeä, että on täysi
syy sisällyttää se myÖ·skin tälhän perustuslaki. pyikälään, siinä jo olevan toisen, yhtä luonnollisen määrä.yksen rinnalle.
Ed. K e k 'kone n: Minä ehdotan, että kyseessä oleva pykälä hyväksytään siinä muodossa
kuin se on perustuslakivaliokunnan mietinnössä.
Ed. N i u fk k a n e n: Minä ~len myös samaa
mieltä kuin ed. Ritavuori että todennäköisesti !presidentti tulee olemaan sellainen, joka 'tunnustaa
evankelisluterilaista oppia ja että se olisi suotavaakin. Mutta. minä huomautan .siitä että .tämän
hallitusmuodon 8 i§ :n mukaan, ,sikäli kuin sitä on
perustuslakivaliokunnassa selitetty, on jokaisella
'Suomen kansalaisella vapaus lunpua siitä uskokunnasta johon hän kuuluu sekä vapaus liittyä
toiseen uskokuntaan tai olla siihen liittymättä.
Jos tällainen säännös pantaisiin presidentin kel-

Suomen Hallitusmuoto.

poisuusehdoksi, · niin silloin ·J)residentti tulis\ olemaan vailla muille Suomen kansalaisille kuuluvia
tärkeitä kansala.isoikeukisia ja se on minun mielestäni aivan sopimatonta.
Ed. S c h a u m a n: J ag ville endllist i anledning av herr Paavo Wirkkunens försvar för det
förslag, .som har framställts, att pl"esidenten borde bekänna sig tili den evangelis!k'-luthers'ka läran,
yttra att i den av oss nu godkända regeringsformens § 9 uttryc'kligen säges, att ':finsk medborgares rättigheter icke äro heroende därav vilket
religionssamfund han tillhör eller om han Merhuvud tillhör något r:eligionssamfund. Förslaget
står således i strid med detta stadgande ocJh presidentens ställning skulle hliva en annan än finska
medborgares i allmänhet. Detta synes mig ic.ke
vara att rekommendera.
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Ed. Lohi: Presidentin uskonnolliseen kantaan
nähden olen samaa mieltä kuin ed. Paa.vo Virli'kunen, sitä sulfr.emmalla syyllä kun täällä hallituksen esityksen 87 § :ssä annetaan presidentin
tehtäväksi nimittää arkikipiispa ja piispat. Tämä
luonnollisesti edellyttää että 'J)residentti kuuluu
samaan us'kontokuntaan.
Ed. P. V i r k k u n: e n: Pyytäisin vielä huomauttaa edustajille Niukkaselle ja Schaumanille,
että tämän hallitusm~otoehdotuksen 8 ja 9 § :t
eivät ole ristiriidassa minun tekemäni ehdotuksen
!kanssa. 9 § määrää yleensä Suomen kansalaisen
oikeudet ja velvollisuudet, niin että ne ovat hänen
uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumattomat. Minun ·ehdotuikseni taasen a.settaa erikoisen
kom'Petenssivaatimuksen sille henkilölle, jonka
kansa valitsee 'Presidentikseen. Tällaiselle henkilölle asetetaan tietysti useitakin pätevyysvaatimuksia, yhden sellaisen ja varsin tärkeän jo sisältää mainittu 23 §. •:Tämä toinen lisäys, jonka
olen ehd·ottanut, on sen arvoinen, että se on mainittava edellisen rinnalla.

Ed. Setä 1 ä: •Minä en ole puuttunut ed. Kotosen mainitsemiin käytännöllisiin vaikeumsiin siitä
syystä, että niillä ei saata olla suurta merkitystä.
Tämä pykälä tulisi siinä muodossa kuin on ehdotettu sisältämään .sen, että edustajaa ·ei ·saa valita
valitsijamieheksi. Onhan tunnettua, !kutka edustajia ovat; jos joku valittu myöhemmin joutuisi
edust81jaksi ja presidentin vaali suoritettaisiin hänen edusta_jana ollessaan niin hänen tietenkin
olisi vllilitsijamiestoimesta luovuttava ja varamiehen astuttava sijaan. Koska joka tapauksessa
olisi riittävä määrä vlliramiehiä olemassa, niin
käytännölliset vaikeudet eiv·ät tulisi ·olemaan
merkitseviä.
Hallitusmuotoehdotuksia on ollut niin monta,
että minun täyty pyytää anteeksi etten tänä myöhäisenä yönhetkenä jaksanut muistaa, että 'Perustuslakikomitean enemmistö oli asettunut välittömän presidentinvaalin kannalle. Tämä on muuten
ollut minun kantani aina ja on vieläkin tällä het!kellä, sillä se on oikea kanta ja sii!hen olisi niin
pian kuin mahdo!Hsta tultava.

Ed. K o t o n e n: Ed. Setälälle pvvtäisin huvmauttaa että mikään näistä ehdotu'ksista ei sisällä
määräy~tä siitä että valitsijamiehille olisi myöskin valittava varamiehiä, joten!ka hänen mainitsemansa tapa käytännössä järjestää !kysymys ei näiden edellytysten mukaan voi toteutua.
Minä en puolestani ole tahtonut aikaisemmin
kajota asian yhteydessä kosketeltuun kirkolliseen
ky.symykseen enkä aijo nytikään siihen pitemmälti puuttua. Sanon vain lyhyesti, että tuntuu
vastenmieliseltä nähdä .sitä 'kiihkoa, millä tahdotaan ·kutsumattomana vieraana kirikon puolelta
tuppautua valtion .seuraan. Minä luulen että viilimme pysyisivät paljon parempina, jos kohtaisimme toisemme vain silloin kun me tätä kohtausta molemmin puolin haluamme ja muuten antaisimme toistemme olla rauhassa.

Ed. Helenius-Sep'Pälä: Jos presidentin vaali toimitetaan välittömästi sillä tavoin,
että 'kansa suoraan hänet valitsee enemmistövaalilla, silloin päästäisiin yhdellä vllialilla kahden
asemasta. Minä en ole tahtonut kuitenkaan tällaista ehdotusta tehdä siihen nähden, ettei sillä
olisi mitään kannrutusta, ikun ei •siitä ole täällä
ollut ennen puhetta. Sen sijaan jos eduskunta valitsee presidentin, päästään vielä yksinkertaisemmin ilman mitään< eri vaaleja. 'Tästä syystä olen
sitä mieltä ·että eduskunnan olisi presidentti valittava. Minä pyydäp. kannattaa sitä ehdotusta,
jonka ed. Kekkonen on telinyt.

Ed. N i u k k a n e n: Ed. Virkkunen minun
'käsittääkseni tulikitsee väärin 9 §:ää. 9 §:n viimeinen lause, joka kuuluu ,julkisiin virkoihin
nähden ovat kuitenkin v.oimassa niistä säädetyt
rajoitukset, ikunnes lailla toisin säädetään," tarkoittaa, srkäli kuin sitä perustuslakivaliokunnassa
selitettiin, :pal)peja .ia us'konnonopettajia. Ja minun käsittääkseni 'Presidentillä on siksi paljon
muita tehtäviä, ettei hän jouda kumpaankaan
näistä viroista. Niistä t~htävistä on lailla toisin
säädetty, seusijaan kun pr·esidentin tehtävistä ei
ole toisin säädetty ja siis täimä pykälä ei sovi
häneen .
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'Etl. S e t ä l ä: Perustuslaflrivali~Yknnnwn 'ehdottiksen mu:kaam 001 vaJ!i\tsi.tamiea-ten vaalin 'tavasta
ja- .Tät~sestä sov.:iltuvilpa ·kohdin ·'V'fJiinassa tmitä -~~ti:il~va:alista on-·~ärleJtty. & ·vaali!iätie'Stys, mikä 'dn 1v~sa, •silffil~ juuri 1'!en, iettli.
edustajille -awan automtt:att:i88Sti mwilasfuvat
varamiehet. Sehän onlkin ·aivfrll välttJiiJ:oi!ä-tfuiiä,
koska ruina sawttaa sattua, että 300 valitsijamiehen .ioulkossa ~ niitä, jotka •tullisivat olemaan
tavalla tai •·toisella estettyiriä, -jOko ·saiirauden- tai
kuolemamt;a,pausten tai •muun- estl3en jldlidosta.
Ed.· K o t o n e n: Käsiteltävänä oleva -pyJmlti.
määrää, että valitsijamiesten 'luku oo 300 ja· simä
oleva lisäys rvaalioikeudesta ja vaaJikel-pf.rlsuudesta ·valitsijamiesvaalissa sekä, ·smr·eltut-ilta kohdin vaali_ln tavasta ja järje-styks-eåtä; ;~mä -lisä-y-s
ei miterilkään tiedä sitä että olisi varami'elhiä ·vaHtsi.iamieb.iUe 'valittava. Varajäserlten vll.åli· ei :Uäet
" koske vaaJioiketitta, ei vaaliilrelpoisntftta, ei vftalita'Paa eikä vaalijärjestystä'.

Ed. Setä •l ä: Minä en muuta saata ymmärtää, kuin että se mitä vaalin tarv-a:sta ja järjestyksestä siiJädetään, ai!vam -eh<lottom-B!Sti ·sisäf.tää sen,
että aivan sanuilla tarvalla •kuin oousifa(janvaailissa
noudatettu .iär_-j'estys aivan· it~n ·®ma :tarvittavat varamieh-et, aivan sannilla ta'Vfll1a tulee
tarpaili.tumaan tässä. ifos semm'Oista ·mii:ät~ystä
ei -olisi, niitn se olisi erinomi\i:sen 'rewelti11t::Waa ja
olisi ·siinä trupauksessa '.p-JikäJlä ·sitä val*ten 'lyJttittävä taJkaisin suureen wliokun:taa:n sel<VenMttäväksi. Minä pidän kuit-enkin aivan ·nro-nn 'finntakin selvänä, että näin on laita.
KeS'kustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: K:eskustelnn kuluessa on ffi!. P.
Virkkunen ed. E~ichin kannattamana >ehdottlliirdt,
että suuren valiokunnan mietinnön 23 ·§ :n köhne
ensimäisiä kappaletta hyyäksyttliisiin ·siittä
muodossa, missä ne ovat perustuslakivaliolkunnan mietintöön liitetyssä 4 vasta]auSe'eSISa mietinnön sivulla 77; 4 ja 5 mom\IDtti siillvmstom ·samoin kuin suuren valiokunnan mietintiöS'Sä. Kutsun tätä •ehdotusta ed. 'Vi!lkkusen ·eh!lotululeksi.
Edelleen 001 ed. Estlan-der ed. 1Iäs~ackan ika'n·nattamana elhtlotta;nut, :että nyt 'eiflllä 'dleva ·pykälä hyväiksyttäisiin Siinä mnodassa, f!kuin ·se on
perustuslakivaliokunnan ·miet~ntöön :mtety~sä
ensimäisessä vastala useessa, k-umiil.inkin sillä
IIIlUll;toksehla, että 4 mölmentin viim~n-en la1tse
tulisi lk:uulumaan seu'raava:lla ta'VIalla: ,'MnhS'Sa
ta-pauksessa toimitetaan heti uusi vaali ja jollei
silloinkaan kukaan saa ehdotonta äänten enem-

~

-mistoo., ·vieläl;rin -~'W!i •val!i.li ja on ·sii!iä !Se julis'fflttttva '>vll!i-Wksi "Jttka -~ ~lliät 'äfi.tlet. TÄän-ten Jlik!Bianttt(jssa .rtttsan -~MS'ee 'WLft1a." )Kutsun tätä ed. Estlanderin -~l'iddttm~si. 'E®lleen
on ed. Voionmaa ed. Ryömän kannattamana ehd<J4itamtit, etm nYit ;esillä oleva :-pykälä <h~äksyt
misii!n satUtttmu~H~n ·seura.a.vtina: ,'I'a81W.all-ani ~eil:tin ·v-alits$ !eduskunta ayJlttypsrä.isten
Suotnen Ikam;alaitätän joukosta ai~·kohneiksi .fuodelk!si." -Eutsttn tä-tä ed. V oionnraan (Jhdotukse-ksi. ·Edell~en •cm ·ed. rryppö· ~- :Vi!t'k.ktus-en kannailrlJalmana iehd~anut, että -iähän :pY\käl'ään otettaisiin r2 tnomentiksi·l%\imava lause: ,,Pr.esid~tin
tulee ·tti-bmU.staa evankeelista uskonapJjia." Kutsun tätä ehdotitsta 00. Typön ehdotukseksi. Edelleen on -I'Jd. ·Kekkooen -ed. llleilenius~Seppälän kMtmittamana ehdottuntit, että nyt .esillä ·Otleva pykälä .hyvälksyttäisiin siinä muodossa, kuin se on
perustuslakivaliokunnan mietinnössä. Kutsun
tätä iilitlotusta ••ed. ·Kekkosen· å.'dotrtkseksi.
:onko seloSins o:tkoo? 1

®d. ·Ry:öm<ä: Mi<nä t~in ehd.btUik~llm, etiR tämän ·,pylmlän kohdalle <hyväksyttäisiin 'per-usmslalld-valil{jik-unnan mietinnön ·2>2 §, kuiMnki::ri. sillä
taJpala •muutettun-a, rettä ·ensimälsessä momentiSsa
sana ,kuudeksi"_ ·muutettaisiin sahaik.si l,-kolmieksi". K~tin siis kaikkia neljää mo-menttia
tällä muuti!ik;~;>el'la. ·Ed. Itko-nen -k&n~it-tti minun
ethdo.tustani. Minä en'k-aiinattantit oo. Voi()nmaan
ehdotusta, ikoska -hän "nähtä~sti 5J)iiihuomiösta
-kannatti ainoaatallin ensimäistä momeni11tia ehdot~
tamastani pykälästä.
P u h e m ies: 'l?äädlä on käsitetty ed. Voionmaan ja ed. Ry.ömän ehd,-otus SBiiilaillaiseksi. Täällä ei ole mel'lkitty ed. V oi!-lnmaan ehdottllkselle
muita kannattajia J]min ed._ ;Ryömä.
·Ed. -R y ö m ä: Minä en kauna~tanut sitä. Minä
nimenoma:an sanoin, että minä ehdt>~n -hyväks-yttäväksi 22 § :n perustuslakirvaliokunnan mietin'nöstä, kuitenkin niin muutettuna, että ·sana ,kuuddksi" tulee vaiihdetl;lksi. sanaan ,kolmetk<si". Ed.
Itkonen k.a.nnatii ehdotustB~ni.
·}!» u ;h e .m_ 'i :e s: 'Selo'stusta täydennetään sillä,
että tah?f!: 'li5Jtetään vielä liäå"'ksi ed. Rymnän ähdo'tus, sell'arseha kuin 'hän sen äSken: on eouSiktinnall\J.'e sel<>Stanut.
.~i~ v,~~!ä ~?~t~e.en ~en, et~ 00.. 'V?ionmaan e"b:tl:-otusta m na.lJlollen ole kannatettu, ,1oten
se ei vöi 'tulla ääil:est:V'kseil alais~ksi.

Selonteko
oikeaksi.

näin

tä!y-dennettynä

myönnetään

Sup~, lJaUituemu{lto.

Puhemies: Eduskunta on siis ~sä ~es
tyksessä hyväksynyt edustaja Virk'k,u.sen, ehdotu!ksen. Tärrnän jälikeen on toimitettava äänestys
·edustaja Virkkusen ehdotuksen· ja suuren valiokunnan mietinnön· välillä.

P u h e m i e s: Koska ed. Typön ehdotus on
sellainen,, että se saattaa tulla hyväksytyksi riipP~~, sj,i1;ä, IQ..\~-s~i;q~stw.ii pykti,J.~,m-:uute,n,.
hy.vä.y_yt~tt~... Ji.oo.~ s(Wivip.;t!\ 1 ensin. ~n~~tää
muista elidotu!ks~ ja ·~njäJkeen. erikseen sanotusta ahdotuksesta, Esi Wt:P., senvuoksi hyvälksyt- ·
täväbi seuraavan .menettelytavan äänesty(ksessä:
.Ensin ä~nestetään ed. Estlanderin ja ed. Ryömäm
ehdotusten viillillä; se, joka tässä äänestyksessä
voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed. Kekkosen ehdotusta vastaan .ia se, joka täS'Sä äänestyksessä: voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed.
Virrkkusen ehdotus·ta vastaan ja se, joka tässä
ää/nestY'ksessä voittaa, asetetaan vasfuehdotuksaksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan. Lo"PUksi päätetään ed. TY'J)ön ehdotuksesta.

4) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotässä· k~den, äänes·tää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. VIrkkusen ehdotus hyväksytty.·
t~sen

Aänestyksessä anneta3Jll 144 .. jaa" -ääntä ja 46
,ei" -ääntä.
.
Puhemies: Eduskunta; on siis tässä äänes-

t:yks~sä hyvä'ksynyt pykälän siinä muodossa

kuin sillä on suuren ·valiokunnan mietinnössä.
Tämän jälkeen on tehtävä päätös ed. Tyl)ön ehdotu!ksesta.
·
·

Menettelytapa hyväksytään.

5) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohdoo ääne&ä ,jaa"; jos ,ei" voittaa
on ed. Typön ehdotus hyväksytty.

Äänestykset ja päätös:

P u h e m i e s: On näinollen ensiksi äänestettävä ed. Ryömän ja ed. Estlanderin ehdotusten
välillä.

~änestyksessä annetaan 124 ,jaa" -ääntä ja 59
,ei" -äiimtä.
.

P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hyväiksyä 23 § :n sellaisena, kuin se on suuren
valiokunnan mietinnössä.

1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Ryömän ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Ryömän ehdotuJks.en.
Tämän jälkeen on toimitettava äänestys ed. Ryömän ja ed. Kekkosen ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyv,fuksyy ed. Kekkosen ehdotuksen, äämestäa ,jaa"; jos ,ei" voit"
taa, on ed. Ryömän eJldotus hyryälksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voi·toUa.
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P u h e m i e s: Kun aika on näin pitkälle kulunut, lopetetaan täysi-istunto. Sitä ennen käsiteltänee kuitenkin asiat 18 ja 19 sekä esitellään asia
23 j·a .toimitetaan pöydällepanot.
18) Pankkivaltuusmiesten, pankin tilintarkastajain
ja niiden varamiesten vaalia

koskevan kysymyksen johdosta laadittu pankkivaliokunnan mietintö n :o 3 esitellään a i n o aan
k ä s i t t e l y y n.
Keskustelu:

Puhemies: Eduskunta on siis tässä älänestyksessä hyväksynyt edustaja Kekkosen ehdotuksen. Tärrnän jälkeen on äänestys toimitettava
edustaja Kekkosen ja edustaja Virkkusen tekemän Eili.dotuben välillä.
3). Ken tässä äänestyksessä hy.välksyy edustaja Virkkusen ·ehdotulksen, äänestää ,jaa"; jos
,ei" voittaa, on edustaja Kekkosen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

n:

Ed. S ne 11m a
Pyydän asian pöydälle
eduskunnan ensimäiseen istuntoon.
. P ~ h e m i e s: Minä pyydän ed. Snellmanille
Ilmmttaa, että tämä on sen takia otettu käsiteltäväksi, että voitaisiin toimittaa siinä ehdotettu
vaali ensi torstaina.
1

Ed. J u u t i l a i n e n:
Snellmanin ehdotusta.

Mi:n~ vastustan

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

ed.
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Eduskunta hyväksyy asiassa pankkivaliokun-~
nan mietinnön.
19) Pankkivaltuusmiehen vaalia; pankkivaltuusmies E. G. Palmenin sijaan

koskevan kysymyksen jdhdosta laadittu pankkivaliokunnan mietin:tö n:o 3 a esitellään a in o a a n k ä 13 i t t e l y y n.
Eduskunta hyväJksyy asiassa
,Pankkivaliokunnam mietinnön.

Pöydällepano:
24) . Ehdotuksen laiksi poikkeuksesta voimassaolevista säännö;ks~stä sitä tuJoa laskettaessa, joka on
vuodelta 1919 toimitettavan kunnaHiseu
tuloveroitukseu alainen

sisältävä hallituksen esitys n :o 25 esitellään ja
pannaan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon.

keskustelutta

23) Ehdotuksen laiksi erinäisten sodanaikaisten
· olojen järjestämisestä

sisältävä hallituksen esitys n :o 24 esitellään ja
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan s o t i l a s a s i a i n v a l i o •k u n t a a n.

Seuraava täysi-istunto on tänään kello 11 a. p.

Täysi-istunto päättyy kello 3,17 yöllä.
Pöytäki11.ian va'kuudeksi:
'Eino J. Ahla.

29. Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta
kello 11 a. p.

Päiväjärjestys.
Siv.
Ilmoituksia:

Nimen.Q.uudossa merkitään poissaoleviksi ed.
Colli!andlr, Helo, Hom{m, K. E. Linna, Luopajärvi, Nix, Sihvo, Soininen, W ankkoja, W ennola
ja W uolijoki. .

Toinen käsittely:

Ilmoitusasiat:

1) Ehdotus Suomen Hallitusmuodoksi
A s i a k i r j a t:
8uuren valiokunnan
mietintö n :o 1,j; perustuslakivaliok:unnan
mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 17.
2) Ehdotus laiksi avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asevelvollisten omaisiHe ........... .
Asiakirjat:
Suuren valiokunnan
mietintö · n :o 13: sotilasasiainvaliokunnan
mietintö n:o 1; hallituksen esitys n:o 2.
3) Ehdotus laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta ....................... .
Asiakirjat:
Suuren valiqkunnan
mietinnöt n:ot 11 ja 11 a; talousvaliokunnan mietintö n :o 2; hallituksen esitys n 9.
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
Puhemies: Jatketaan päiväjärjestyksessä
olevan ensimäisen asian, Suomen hallitusmuotoehdotuksen, toista käsittelyä.

:o

1) Ehdotus Suomen HaJ.litusmuodoksi.

E s i te 11 ä ä n:
4) 'Ehdotuksen laiksi poikkeuksesta voimassaolevista säännöksistä sitä tuloa laskettaessa, joka on vuodelta 1919 toimitettavan kunnallisen tulovaroituksen alainen
sisältävä hallituksPn esitys n:o 25 . . . . . . . .

800

·Esitellään sumen valiokunnan mietintö n:o 12
ja otetaan j a t ik u v a a n t o i s e e n k ä s i tt e 1 y y n siinä: sekä perustuslaJkivaliokunmtn
mietinnössä n:o 2 va:lmistelevasti käsitelty halEtuksen esitys 'll :o 17, joka sisältää yllämainitun
lakiehdotuksen.
24-26 §§ :t esitellään ja hyväiksytään järjestänsä keskustelutta.
27 §.

P ö y d ä 11 e p a n o a v a r t e n e s itellään:
Perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 3
hallituksen esityksen jo:hdosta, joka sisältää
ehdotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon
täytäntöönpanemisesta
................

Vapautusta eduskuntatyöstä yksityisasiain
vuoksi saavat ed. Alanen ensi perjantaipäiväksi,
ed. J uustila torstain ja perjantain istunnoista
sekä ed. Hiidenheimo torstaista k :lo 2 lauantaiiltaan.

Keskustelu :

801

Ed. R yö mä: Mi:nä ehdotan tälle pykälälle
sen muodon, jOka on toisessa vastalauseessa sivulla 65 26 § :n kohdalla. Tahdon perustella sitä
s!llllloilla syiUä kuin a:i!kaisemmin presidentin
veto-oikeuden kieltämistä perustelin.
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Ed. K e t o: Kanilatan ed. RyÖ!Dlän tekemää
ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: KeS'kustelun kuluessa on ed.
Ryömä ed. Kedon kannattamana ehdottanut, että
nyt esillä oleva pykälä hyväksyttäisiin sanamuodolleen seuraaNasti: ,Presidentin asiana on kutsua eduskunta tarpeen tullen :vlimääräisitlle valtiopäiville, antaa määräys edustajavaalien toimittaunisesta sekä avata ja päättää valtiopäivät."
' Kutsun tatä ehdotusta ed. Ryömän ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikea!ksi.

eduskunnan 'hyväksyttäväksi. Tällaista menettelyä !käytetään useissa maissa tarpeen vaatiessa.
Voidaanhan samoa, että sellainen menettely .kenties olisi luvallinen, vaiikkei nimenomaan puhuttaisikarun siitä mll!hdollisuudesta, että eduskunta
voipi antaa ennakolta tuolhi.isen valtuutuksen.
Joka tapauksessa on kuitenkin parniten paikwllaan, että nimenomaan viitataan ·tämän valtuutu'ksen mahdollisuuteen, joten ka~kki epatietoi..
suus tässä suhteessa vältetääln. Koska taas sanat
,Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella" ovat liian epämääräiset eiväiik'ä oikein senlaatuiset, kuin laikitekstissä tavallisesti käytetään, ehdotan, kuten sanottu, että
tämän sijasta samottaisiin: ,sodan alottamisesta
ja raulhanteosta presidentti päätitää eduskunna-n
suostumuksella:'.

P u h e m i e s: Asiassa on siis ääinestettävä.

..

Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy su1;t.ren v;aliokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
ed. RyÖ!Dlän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 105 ,jaa"- ja 80 ,ei"ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis hyvälksynyt
27 §:n siinä muodossa, kui,n se on suuren valiokunnan mietinnössä.

28-32 §§:t hyväksytään keskustelutta.
33 §.
Keskustelu :

·,

Ed. E s t l a n d e r: J ag understöder ldgm.
Erichs förslag .
Ed. S et ä 1 ä:

Ja minä teen samoin.

Ed. R yö mä: Niillä perusteilla kuin on toisessa vastalaus~eessa sivulla 65 32 § :n kohdalla
esitetty, ehdotan tähän pyokälään 2 momentiksi
mainitussa vastalauseessa olevan 32 §.:u 2 momentin.
Ed. P i 1 k k a ei ole saapuvilla.
Ed. Elovaara:

I.~uovun.

Ed. Keto: Kannatan ed. Ryö,mäm ehdotusta.

Ed. R. Erich: Minä ehdotan, että tämän pyP u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
kälän ensimäinen momentti saisi seuraavan sana- EriCh, R. ed. Estlanderin kannai:ttamana ehdottamuodon: ,Suoonen suhteista ulkO'Valtoihin miiä- nut, että nyt esilläo1evan pykälän 1 momentti hyrää presidentti, kuitenkin niin, että valtiosopi- väksyttäisiin sanamuodolleen seuraavana: ,Suomukset avat eduSkunnan hy<väksyttävät tai edus- ' men suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti,
kunnan valtuutus sopimuiksen päättämiseen han- kuitenkin niin, että valtiosopimukset ovat eduskittava, mikäli sopimus sisältälä säännöksiä, jotka kunnan hyväksyttävät tai eduskunnan valtuutus
kuuluvat lainsäädännön alaan taikka valtiosään- sopimukisen päättämis:een hankittava, miikäli
nön mukaan muuten vaativat eduskunnan suostu- sopimus sisäbtää säännöksiä, jotka kuuluvat lainmusta. Sodan alottamisesta ja rauha:uteosta pre- säädännön alaan tai valtiosäännön mukaan muusidentti päättää edus!kunnan 1 suostumuksella." ten vaativat .eduskunnan suostumusta. Sodan
Toinen momentti jäisi muuttamatta. Pyydän ly- alottamisesta ja rawhanteosta presidentti päälthyesti tätä muutosta perustella sillä, että käytän- tää eduskunnan suostumuksella." Kutsun .tätä
nöllisistä syistä toisinansa sopimuksia päätetc ehdotusta ed. Erichin ehdotukseksi. Edelleen on
täessä ja vaTsinkin ikauTJ1)asopimuksia teMä.essä ed. Ryömä ed. Kedon kannattamana ehdottanut,
saattaa ·olla asianmulkaista, että eduskunta voi an- että nyt esilläolevaan pykälään otettaisiin toitaa ha.llituik.selle valtuutukSen päättää sopimus seksi lisämomen'tiksi: ,Ulkovaltoja koskevat asiat
sillä tavalla, että sopilmusta, sen jälkeen kun se on ovat asianomaisen :ministerin valmistettavat ja
tehty ja allekirjoitettu, ci enää tarvitse alistaa ennen päätöksen tekemistä eduskunnan ulko-.

,

.
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3!siainvaliokunnruUe lausunnon antamista varten
tiedoksi saatettavat." Kutsun tätä ehdotusta ed.
Ryömän ehdotukseksi.
Puh e mies: Mitä menettelytapaan äänestyksessä tulee, ehdotan hyväksyttäväksi seuraavan
menettelytavan: Ensin äänestetää!ll ed. Erichin
ja suuren valiOkunnan mietinnön välillä ja tämän
jäl'keen -päätetään ed. Ryömän ehdotuksesta.
Menettelyta~pa

vostoa, varmentaa sen asianomainen valtioneuvoston esittelijä.
Se ministeri, jo:ka on vamnentanut presidentin
päätöksen, vastaa päätöksestä, samoin 1kuin varmenta:ja yleensä siitä, että toimituskirja on oikea."
Siis toinen ja kolmas momentti tulisivat :kuulu-.
maan swmoin kuin mietinnö1ssä, neljäs momentti
poistettaisiin sekä ensimäinen ja viimeinen momentti, kuuluisivat ·niinkuin olen ne lukenut.

hyväksytään.

Xänestykset ja päätös:

1) Ken hyväksyy suuren valiokunnam ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Erichrn ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ja:a-äänet voitolla.
Eduskunta on siis täissä äänestyksessä hyväksynyt suuren valiokunnan mietinnön.
Puh e mies: Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Ryömäm ehdotuksesta.
2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuben täs~ä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ryömän >ehdotus hyväksytty.
Äänestyk'sessä annetaan 106 ,jaa" -äällltä ja 80
,ei"-ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
33 § :n siinä muodossa, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
34 §.
Keskustelu:

Ed. R y ö m ä: Minä ehdottaisin tälle pykälälle seuraavan srunamuodon: ,Presidentti tekee
päätöksensä valtioneuvostos,sa sen ministerin esittelystä, jonka .toimialaan asia .kuuluu. Päätös voi
syntyä ainoastaan, jos valtioneuvoston enemmistö yhtyy presidentin mielipiteeseen; tämä ei
kuitenkaan koslke päätöksen tekoa 32 ja 4 7 § :ssä
mainituissa tapanks1ssa.
Presidentin päätökset ovat, voimaan tullaksensa, presidentin allekirjoitettavat ja sen ministerin varmennettavat, joka on asian esitellyt. Mitä
tässä on sanottu ei kuitenkaan koske 32 ja 47
§ :ssä mainittuja asioita.
Jos presidentin päätös 1koskee koko valtioneu-

Ed. E s t l a n d e r: J ag- anhåller om att få
föreslå llltt åt 34 § måtte givas följande lydelse,
i huvudsaklig överensstämmelse med för.sta reservationen: ,Beslut angående särskilt viktiga ärenden fattas av -presidenten i statsrådet 'J)å föredragning av den minister, tili vars ministerium
ä!'endet hör. Sådana ärenden äro: lagstiftningsfrågor, utfärda~nde av förordningar, k3!lilelse tili
urtima ri:ksdag, förordnande om nya riksdagsmannavals anställande, inrättande av nya embetsverk, de i 87 § omförmälda utnrumningsärenden,
frågor om krig och fr.ed samt fördrag med utländ.ska makter ävensom andra med dessa i betydelse jämförliga ärenden. Andra å vresidenten
ankomman<de ärenden föredragas för honom av
vederbörande ministeri näl'varo av en annan medlem <W statsrådet, efter det frågan för avgivande
av utlåtande tdllirstäd·es handlagts. Alla ärenden
rörande utlämdska makter böra beredas lliV vederbörande minis1ter sll!mt avgöras vå föredragnrng
av Sll!gda minister efter är~endets beskaffenhet antingen i s·tatsrådet >eller hos vresidenten i närvaro
av minst två andra ministrar. Arende, som ankommer å presidenten i e.genska p av befälh1avare,
avgör vresidenten i närvaro av ·vederbörande minister. Denne åligger att yttra sig i ärendet .samt
att, då han är av annan mening än 'Pr·esiden:ten,
låta amteckna detta i vrotokollet. br ärend:e av
särskild vikt, :tillstyrke ministern i .sådant f,all,
att vresidenten ville hänsk:iuta ärendet tili utlåtande av ett krigsråd, och därtill kalla;s tvänne
-eller flere högre militära embetsmän." Det följande skulle måhända läimvligen kumna avskiljrus
tili en särs;kild paragraf, och skulle i sådant avseende ärendet rem:Utteras till stora u ts:kottet:
,Presidentens beslut slmll, med undantag a'v dem,
som gäHa om utövande av hans vetorätt ävensom
beslut om riksdags upvlösning och förordnande
om nya val, för att bliva gällamde underskrivas
av vresidenten och kontrasigneras av den minist'Or,
som föredragit är.endet. Likal~edes undantagas de
i 32 och 4 7· §§ omförmälda ärend€n. Rör presiden:tens beslut hela statsrådet, kontrasigneras dertsa,mma av vederbörande föredraga'nde i statsrå94
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det. Om föredragningen av militära kommando- nom förbehållna rättigheter icke böra göras bemål samt om kontrasignation av presidentens be- roende av statsrådet eller av vederbörande mislut i sådana ärenden stadgas särskilt. För rik- nistrar, vilka påtagligen stå under trycket iLV
tigheten av e:xpedi!tioner, genom vilka presiden- politisk hänsyn, enkannerligen TJå grund acv dems
tens beslut utfä·rdas, ansvarar d·en, som kontra-· förhållande till folkrepresentationen, sådant detta
signera.t heslutet."
utvecklats under inflytand·e av det famösa stadJ ag ber att få med några ord beledsa.ga detta gandet, att statsrådets medlemmar skola tag;as
förslag och angiva huvudpunkterna av detsamma bland personer, vilka åtnjuta lantdagens förtrooch vari det skil.ier sig från stma utskottets för- ende. Presidentens befogenheter i antydda tvänne väsentliga avseenden kunna bliva och a:rutagsla;g.
Det sätt för föredragningar och ärendens av- ligen komme att blhna utan va.rje betydelse, om
görande, som stora uts:kottet förorda.r, synas mig ha:ns beroende av sta:tsrådet och av resTJ. föredraöverhövan betunga statsrådets arbete och där- ga·nde minister berövar honom möjligheten att
jemte · också draga de enskilda ministrama, som handla efter egen uppfattning om vad rikets väl
tvingas att deltaga i alla övriga ärendens behand- kräver. En sådan opersonlig embetsutö•vning, som
ling, från deras verksamhet. Detta komme an- visserligen från åtskilliga håll har framställts
tagligen att leda till att statsrådets sammansätt- såsom det sant demokra.tiska ide,alet, måste förni:ng blev'e i olika ärenden synnerligen växlande lama presidentens veDksamhet, liksom det också
och påtagligen ett växlande antal av statsrådets berövar honom all auktoritet och inflytande på
medlemmar vore förhindrade att r.egelbundet del- statsangelägeuheterna.
Dessa 1Jvänne befågenheter, ·dels att inlägga
taga i statsrådets sammanträden. Fö:ljden vore,
att man skulle förlora vad som man .iust önskooe veto med avseende å något la:gstiftningsförslag
vinna genom s.iälva den princip, som uppbär stora från riksdagens sida, dels att genom utskrivande
utsko,iJtets förslag, näimligen att hela kollegict av nya val vädja till folket, böra enligt min tanke
kontinuerligt skall fö·l.ia med de riksvårdande betraiktas såsom republikens president enligt förärendenas gång. Dessutom är det klart att en fattningarna tillkommande prerogativ. Deras meofamtli,g mängd ärend,en äro relativt av så ringa ning och betydelse är att presidenten inom de
vikt, att det är fullkomligt överflödigt att des8im- gränser för lagligheten, som regeringsformen
uppdrager, skall vid deras wtövning hava en
ma uppilagas i samfäJlt statsråd.
Men härtill .lmmmer att vissa slag av ärenden självständig befogenhet att pröva ändamålsenligdessutom äro sådana, att detta omsltäindliga he- 1 heten och nödvändigheten att göra bruk av sin
handlingssätt beträffande dem är föga läimpligt, myndighet. Att presidenten också med den anenär de ofta nog kräJva en större sna.bbhet i av- ordning, som ja.g i mHt förslag förordar, ieke
görandet och en större handlingsfrihet för resTJ. skall översikrida konstitutionen, det framgår tydminister, än det föreslagna a:nordningssättet mö.i- ligen av en jämförelse med bestämmelserna i förliggör. Så synes fallet vara särskilt med utrikes- nämligast 35 och 45 §§.
Med denna motivering ber j'ag att få tillstyrka
ärendren, beträffande vilka också gäller att ett antal av dem äro sådana, att de vid tidpunkten för det av mig upTJlästa förslaget.
deras avgörande iek:,e böra vara kända utöver en
Ed. K e t o: Kannatan edustaja Ryömän teketrängre kr~ts.
Ytterligare gives det vissa andra angelägenhe- mää ehdotusta.
ter, främst de militära ärendena, där ett dylikt
föredragningssä:tt, som i betänkandet föreslås,
Ed. Setälä: Minä luulen kyllä, että perusicke garanterar tillrädklig sakkunskap och där tuslakivaliokunta ja suuri valiokunta orvat oswndet vore angeläget att uti den nya regeringsfor- neet oikeaan siinä, ·että presidentin on tehtävä
men hos oss skulle UTJTJtagas ·det sätt för före- päätöksensä vailtioneuvostossa yleensä. Niin on
dragning och avgörande, som förekommer i den säädetty nykyään Ruotsinkin hallitusmuodossa ja
svenska grundlagen, där i vissa fall militärt sak- samoin on myös N or.iassa laita. Ei näytä ·olevan
kU'nnige tillkallas till ett s. k. krigsråd. Detta nu juuri mitään semmoisia asioita, jotka pitäisi siirbeträffand.e sättet för ärendenas upptagande.
tää erityiseen ikabi'nettiesittelyyn, mutta eri aseVad åter vidkommer bestämmelsen angåend'P massa ovat kumminkin sotilasasirut, jotka kuulukorrtrasignationsplikt och i samband därmed kon- vat presidentille sotaväen ylimpänä päällikkönä.
trasignatiollJSvägran sa;mt denna kontrasignations- Minä yleensä oletan, että valtionhoito. ja hallinto
vägrans betydelse, vill jag fra<mhålla, altt presi- rupeaa <kehittymään siihen suuntaan, että eri midentens utövning av vissa i regeringsformen ho- nisterit saavat laajemman toimintavallan, s. o.
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että kehitytään ministerihallitusta kohti. On
koko joukko semmoisia asioita, jotka eivät tule
ollenkaan valtioneuvostoon, vaan jotka ratkaistaan asianomaisissa ministeriöissä. Nyt on 'presidentillä tavallaan yksi ,ministeriö", niin sanoakseni, hoidettavanaan nimittäin sotilaspäällystöasiat, joilka riippuvat hänen ra;tkaisustaan. Eikä
olisi paikallaan, että nämä kaikki esi teltäisiin
valtioneuvostolle. Minä ehdntan sen vuoksi 4 vastalauseen mukaisesti, että tähän pykälään tulisi
2 momentiksi seuraava: Ne asiat, jotka presidentille ylimpänä päällikkönä kuuluvat, ratkais•3e
presidentti asianomaisen ministerin läsnäollessa.
Viimemainitun tulee niistä lausua mielensä 'Sekä,
milloin hän on toista mieltä kuin presidentti,
merkityttää se pöytäkirjaan. Erityisen tärkeissä
asioissa ministeri silloin kehoittakoon presidenttiä antamaan asian sntaneuvoston lausuntoon ja
siihen kutsumaan kaksi tai useampia korkeampia
viranomaisia. - Ehdotettu momentti 'Dll hallituksen esityksen mukainen.
Puh e m i e s: Siinä on pieni ero. Hallituksen
esityksessä
.. ,, sanotaan ,korkeam!pia sotilasviranomaisia .
Ed. S et ä l ä: Neljännessä vastalauseessa lienee tässä painovirhe.
P u h e m i e s: Edustaja Setälä sns tarkoittaa,
että useampia sotilasviranomaisia.
Ed. Setälä: Niin, minä tarkoitan ,useampia
korkeampia sotilasviranomaisia".
Ed. von B o r n: J ag ansluter mig i allo till
det av hr Estlander framställda förslaget.
Ed. af F o r s e 11 e s: J ag bad också endast om
ordet för att understöda hr Estlanders formu1ering a,v 34 §.
Ed. Home n: Minä pyydän yhtyä ed. Setälän
ehdotukseen.
Ed. R. F u r u h j e l m: J ag ber a tt få föreslå,
a;tt i nu ifrågavarande paragraf såsom ett särskilt mom. skulle upptagas sista mmn. i § 31 av
regeringens proposition: ,Då ärende, sam rör
Helsingfors univers:iltet, behandlas eller avgöres,
skall dess kwnsler beredas tillfälle att närvara".
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
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P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Ryömä ed. Kedon kannattamana ehdottanut, että
nyt esillä oleva pykälä saisi seuraavan sanamuodon:
,,Presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ministerin esittelystä, jonka toimialaan
asia kuuluu. Päätös voi syntyä ainoastaan, jos
valtioneuvoston enemmistö yhtyy wesidentin
mielipiteeseen; tämä ei kuitenkaan koske päätöksen tekoa 32 ja 47 §:ssä mainituissa tapauksissa."
Toinen ja .kolmas momentti kuuluvat, niirrkuin
valiokunnan mietinnössä, neljäs momentti poistetaan, ja. sitten jatketaan: ,Se ministeri, joka on
varmentanut presidentin päätöksen, vastaa päätöksestä, samoin kuin varmentaja yleensä siitä,
että toimituskirja on ·oikea". Kutsun tätä ehdotusta ed. Ryömän ehdotukseksi.
Edelleen on ed. Estlander ed. von Bornin kannattamana ehdottanut, että pykälä saisi seuraava'n sana,muodon:
,Erittäin tärkeistä asioista tekee presidentti
päätöksensä valtioneuvostossa sen ministerin esittelystä, jonka ministeriöön asia kuuluu. Sellaisia
asioita ova,t: lainsäädäntöasiat, asetusten antaminen, eduskunnan kutsuminen ylimääräisille valtiopäiville, uusien edustajavaalien toimitettavaksi määrääminen, uusien virkakuntain perustaminen, 87 § :ssä mainitut nimitysasiat, kysymykset sodasta ja rauha.sta sekä sopimukset ulkovaltojen kanssa ynnä muut tärkeydeltään niihin
verrattavat asiat.
Muut presidentin ratkaistavat asiat esittelee
hänelle, sittenkuin niitä on valtioneuvostossa lausunnon antamista va•rten käsitelty, asianomainen
ministeri toisen valtioneuvoston jäs·enen läsnäollessa.
Kaikki ulkovaltoja koskevat asiat ovat asianomaisen ministerin valmisteltavat. Niiden ratkaisu tapahtuu mainitun ministerin esittelyssä
asianlaadun mukaan, joko valtioneuvostossa tai
presidentin luona vähintäin kahden muun ministerin saapuvilla ollen.
Ne asiat, jot&a presidentille ylimpänä päälliikkönä kuuluvat, ratkaisee presidentti asianoo:naisen ministerin läsnäollessa. Viimemainitun tulee
niistä lausua mielensä sekä, milloin hän on toista.
mieltä kuin presidentti, merkityttää se pöytäkirjaan. Erityis.en tärkeissä asioissa ministeri silloin
kehottakoon presidenttiä antamaan asian sotaneuvoston lausuntoon ja siihen kutsumaan kaksi tai
useampia korkeampia sotilasviranomaisia.
Presidentin päätökset OJVat, voimaantullaksensa, presidentin allekirjoitettavat ja sen ministerin
varmennettavat, joika on asian esitellyt. Mitä
tässä on sanottu, ei kuitenkaan koske presidentin
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kielto-oikeuden käyttämistä, eikä päätöstä eduskunnan hajoittamis·esta ja uusien vaalien määrärumistä, eikä myöskään 32 ja 4 7 § :ssä mainittuja asi.oita. Jos presidentin päätös koskee koko
valtioneuvostoa, varmentaa sen valtioneuvoston
esittelijä. Sotilaskäskyasiain esittelystä sekä presidentin niistä tekemäin päätösten varmentamisesta sääidetään er]kseen. Se, jo'ka on varmentanut presidentin päätöksen, vastaa siitä, että toimituskir.ia päätoksestä on oikea." Kutsun tätä
ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi.
Edelleen on ed. Setälä ed. Hornenin kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevaan pykälään, jonka ensimäisen momentin muodostaisi valiokunnan ehdottama ensimäinen momentti, lisättäisiin hallituksen esity.ksen mukaan toiseksi momentiksi seuraava: ,Ne asiat, jotka presidentille
ylirrnpänä päällikkönä kuuluvat, ratkaisee presidentti asianomaisen ministerin läsnäolless·a. Viimemainitun tulee niistä lausua mielensä sekä,
milloin hän on toista mieltä kuin presidentti, merkityttää se pöytäkirjaan. Erityisen tärkeissä
asioissa ministeri silloin kehoittakoon presidenttiä antamaan asian s'Otaneuvoston lausuntoon ja
siihen kutsumaan kaksi tai useampia korkeampia
sotilasviranomaisia." Kutsun tätä ehdotusta ed.
Setälän ehdotukseksi.
Edelleen on ed. Furuhjelm, R. ehdottanut, että
nyt esilläolevaan pykälään otettaisiin lisämomentiksi hallitUJksen esityksessä olevan 31 § :n viimeinen momentti. Tätä ehdotusta ei ole kumminkaan kannatettu, joten se raukeaa.

Puhemies: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Setälän ehdotuksen. Tämän jälkeen on toimitettava äänestys ed. Setälän
ja ed. Ryömän ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Ryömän ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Setälän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 100 ,jaa" -ääntä ja 87
,ei" -ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyvä:ksynyt ed. Ryömän ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Ryömän ehdotuksen ja suuren valioikunnan mi·etinnön välillä.

3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehd·otuksen tässä kolhden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esillä olevan pykälän siinä muodossa, kuin
se on suuren valiokunnan mietinnössä.

35 §.
Keskustelu:

Selonteko myönnetään oikeaksi.

P u 'h e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin äänestetään ed. Estlanderin ja ed. Setälän ehdotuksen
välillä; se joka tässä äänestybessä voittaa asetetaan vastaehdotukseksi ed. Ryömän ehdotusta
vastaan, ja se joka tässä äänestyksessä voittaa,
vas.taehdotukseksi suuren valiokunnan ehdotusta
vastaan.
Menettelytapa \hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:
1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Setälän ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on tässä äänesty ksessä ed. Estlanderin ehdotus
hyväksytty.
1

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Ed. Ö s t e r h o 1 m: Den senare meningen i
35 § lyder: ,Stå;r beslutet i strid med l!rundbg
är ministern berättigad och pliktig att vägra
kontrasignation". J ag ber få föreslå att ord·en
,berättigad och" skulle utgå. Om det nämligen
engång är så, att beslut står i strid med grundlag, så ä:r det uppenbart, att krontrasignation icke
blott kan, utan under alla förhållanden måste
vägras.
Ed. R. E r i c h: Pyydän kannattaa telhtyä ehdotusta.
Kes1kustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Österholm ed. R. Erichin kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan pykälän viimeisestä
lauseesta poistettaisiin sanat ,oikeutettu ja", joten viimeinen lause tulisi kuulumaan: ,Jos ·päätös
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olisi vastoin perustuslakia, on ministeri velvollinen kieltäytymään sitä varmentamasta".
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
ed. Öster'holmin ehdotus hyväksytty.
Aänestyksessä o•vat ei-äänet voitolla.
Puh e m i e s: Edusikunta on siis tässä kohd·en
hyväksynyt sd. Österholmin ehdotuksen.
36 §.
Keskustelu:

Ed. H o l m a: Niin suotavaa kuin olisikin, että
perustuslaki lausuisi jotakin siitä virkakelpoisuusmitasta, joka valtioneuvoston jäsenen on täytettävä, semminkin mitä koskee n. k. ammattiministerien ammattitaitoa, lienee tämä kuitenkin
vaikeata, koska parlamentarismi aina., varsinkin
kun puorluerajat ovat jyrikät, tulee viemään siihen, että hyvät puoluemiehen ominaisuudet saavat enemmässä tai vähemmässä mitassa korvata
todellista tai.toa ja erikoistietoa. Eräissä suhteissa
olisi !kuitenkin sekä mahdollista että minun mielestäni erittäin tarpeellista sisällyttää määräys
valtioneuv,oston kokoonpanosta. Pitäisi nimittäin
olla jotakin takeita siitä, että laintuntemus olisi
edes jossakin määrin valtioneuvostossa edustettuna. Varsirikin siihen ministeriin nähden, joka
ammattinaan edustaa oikeuslaitosta ja oikeushallintoa, pitäisi tämän vaatimuksen oikeutuksen
oll.a aivan ilmeisen. Hän olisi samalla myöskin
hyvänä tukena sellaiselle presidentille, joka itse
ei ole lakimies. Katsoen muutenkin valtioneuvoston työn laatuun olisi varmaan hyödyksi, jos
lainopillisia tietoja omaavia henkilö·itä olisi valtioneuvostossa useampia!kin. Tämmöisen ehdotuksen on vastalauseessaan tehnyt ed. Estlander.
Minä kumminkin tyytyisin siihen, että yksi muu
ministeri kuin oikeusministeri olisi lainoppinut,
ja ehdottaisin senvuoksi tämän pykälän sanamuodoksi: ,Valtioneuvoston jäseniksi, joiden tulee
nauttia eduskunnan luottwmusta, kutsuu presidentti rehellisiksi ja t.aitav:Uksi tunnettuja Suomen
kansalaisia. Sen ministerin, jonka käsiteHäviä oi-
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keushallintoa koslkevat asiat ovat, sekä vähintäin
yhden muun ministerin tulee olla lainoppineita."
Ed. P r o c o p e: A tt röra vid den lagstadgade'
pa:rlamentarism, som föreslås i denna paragraf,.
framstår säkerlig-en för mången såsom ett helgerån. Denna parla:mentarism betraktas såsom en
a;v hörnstenarna för den finska :demokratin. J ag
tror emellertid ej att det är en hörm;ten, utan
snarare en av de värsta stötestenar, soon Jromma
att hindra en jämn och lycklig utveckling och
åstad'kommande av nödig-a samhällsreformer.
Parlamentarismen, sådan man genom denna paragraf vill fastslå den, är den engelska, men vi
skola komma i håg vad som ofta sagts, att den
engelska parlarnentarismen är en historisk produkt fast förbunden med de politiska förhåUandena, som råda i England. Den förutsätter en
rnonal'lkisk statsfmm, men framför dlt star'ka
partier, som uppbära och stöd'a kabinettet. Den
leder icke hel1er i England tili en svag reg-ering,
utan tvärtom. Det är icke parlamentet, s'O'm styr
regeringen, ka:binettet, utan kabinettet som styr
parlamentet. Där icke sådana förutsättning-ar
finnas, har det visat sig omöjligt a.tt omplantcra
parlamentarismen i annan jordmån. Resultatet
har blivit föga lyckligt, särskilt där parlamentet.
eller riksdagen icke •har en stark och fast majoritet, utan är sammansatt av en mängd olika P<lrtier. Där leder parlamentariSimen tili olyckliga
kons·ekvenser. I allmärrhet är den icke förenlig
med det republikansrka statsskie~ket. J ag ber få
påpeka, att den första stora republiken i modärn
tid, Amerikas Förenta Stater, icke känner tili det
parla;men.tariska styrelsesättet. Den tredje republiken i Frankrike har visserligen iakttagit parlamentarism, men har väl knappast skäl att rosa
marknaden, om man objektivt bedömer sa1ken. De
ta!lrika ministerskiftena roch den alltjämt sjunkande nivån i statsstyrelsen får i hög grad skrivas på parlamentarismens konto. De republiker,
viika först tilleg-nat sig parlamentarismen, voro
Venezuela och ett par negenepubliker i SydAmerilm. Det är alltså i dessa berömda fots'f)år
vi .skola gå. Men av dessa har såvitt jag vet endast en neg-errepublik i lag fastställd parlamentarism. Det synes mig vara det mest olyckli.ga man
kan finna på, att på detta sätt försöka binda en
ytterst känslig politisk norm vid juridiska formler. Man kunde förstå det den tiJden, då Finland
var förenat med Ryssland. Då kunde ett stadgande, sådant som det nu föreslagna, redan tidigare i vårt styrelseskick upp.taget, hav,a en viss
betydelse. Numera sedan Finiand är S'llveränt har
det d·et icke.
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Man måste även fråga sig, vad detta uttryek
,riksdagens förtroende" innebär. Icke endast att
det är ytterligt svårt att på förhand fastställa,
vilken ·person, som åtnjuter dylikt förtroende,
utan man står även i tvekan om överhuvudtaget'
detta begrepp har något slags tydigt och juricdiskt
bindande innehåll. Det skall väl betyda dets8Jmma SJom att de ifrågavarande personerna äm sådana, att .deras po.litis·ka åskådning omf.attas utav
riksdagens mrujoritet. I vårt land kommer man
emellertid under en lång framtid med all säikerhet att få arbeta med koalitionsregeringar. Taga
vi en enski1d medlem i en dylik koalitionsregering, så finna vi att hans politiska ståndpunkt
ingalunda omfattas utav majoriteten inom rilksdagen. Han är med andra ord icke en person,
som åtnjuter riik:sdagens förtroende. Om vi för
övrigt granska vår regering under de sista två
åren, så komma vi till d·et resultat, att 'Vi väl
knaTJpast haft mer än en, högst två i någon .mån
parlamentariska regeringar enligt vesteuro.peiskt
begrepp, nämligen Svinhuf.vuds •och Ingmans.
Atminstone är det de, s'Om haft den fastaste och
starkaste majoriteten lbakom sig. Erfarenheten bord.e alltså redan hava visat oss, att ett fasthållande
v~d detta stadgande icke är möjligt. Vid sådant
förhållande och hänvisande för övrigt till de motiv som i reservationen n :.o IV i detta avseende
hava anförts, ber jag få föreslå, att lantdagen
ville godkänna ifråga'Varande para.graf i enlighet
.med sagda reservation :riämligen sålunda: , Till
medlemmar av statsrådet kallar rilkspresidenten
för redbarhet och skicklighet kända infödda finska medborgare. Den minister, till vars handläggning ärenden rörande justitieförvaltningen
höra, samt minst en av de andra ministrarna,
skall vai'a lagfaren."
Ministeri K a 11 i o: Vaikka on:kin luultaiVaa,
että jokainen hallituksen muodostaja pitää huolen
siitä, että riittävä määrä lakimiehiä myöskin tulee olemaan ministeristössä, niin katsoisin minäkin, olevan syytä tähän pykälään ottaa määräyksen siitä, että ainakin kruksi lakimiestä myöskin
kuuluu ministeristöön, ja siitä syystä minä pyydän kannattaa ed. Ho•lman tekem~ä ehdotusta,
joik:a huomatakseni oli samallainen kuin hallituksen esitys.
Ed. E s t 1 a n d e r: Det hette fordom, att den
gud giver ett embete den giver ha.n ock förmåga.n.
Det vore ej lycikligt om det framdeles skulle komma att heta. i 'landet, att den lantdagen giver ett
embete honom giver den också förmågan - till-

tro att utföra uppdraget såsom medlem av statsrå!det lärer nog den utnämnde hava av sig själv.
J ag anser därför det synnerligen viktigt att ur
paragrafen uteslutes den väsent~igen negativa
kvalifikation, som innebäres i sta>dgandet om den
s. k. parlamentarismen. J ag kan beträffande
detta i all huvudsaik: förena mig om vad den senaste talaren här har uttalat.
Då det gäller så viktiga uppdrag, som statsrådsembeten, s:ynes mig, att några, om ock blygsamma fordcingar, böra uppstäUas och hän'Visar
jag till mitt förslag i I reservationen, som jag
förorda.r. Jag anser även de där uppställda yrkandena vara synnerligen blygsa.mma, för att ej
säga mer, och kan jag för den skuH ej finna att
man på dem kunde avpruta något. J ag har särs.kilt a.nledning eriura hurusom nödvändigheten
att påyrka hos ministrarna åtminstone någon
kunskap i det andra nati<onalsrpråket, nyligen i
lantdagen på ett ledsamt sätt demonstreraJts.
Ed. Nyberg: Minä pyydän saada kannattaa edustaja Holman tekemää ehdotusta mietinnön 36 § :n muutokseksi.
Ed. R. E r i c h: Minä pyydän saada kannattaa
sitä sanamuotoa, joka on tällä pykälällä 4 vastalauseessa, eli toisin sanoen sitä ehdotusta, jonka
edustaja Procorpe on tehnyt. Minun ei tarvitse
tätä laajemmin perustella, sillä minulla on ollut
tilaisuus yleisikeSikustelussa kosketella näitä kysymyksiä. En ta:hdo suositella sitä, ettei tässä hallitusmuodossa olisi mitään viittausta padamentaariseen hallitustapaan, jota täällä nyt yleensä
kannatetaan. Mutta illlinä katson, .että tällaiselle
parlamentaacisel:le hallitustavalle annetaan yllin
kyllin ja annetaan kaikiki, mitä siHe on tuleva,
jos 43 § :ään sen ensimäiseen momenttiin lisätään
muutamat sanat, jotka nyt on otettu Valtiopäiväjärjestyksen 32 § :n 1 momenttiin, - sen mukaan
kuuluisi 43• § :n 1 momentti: ,Valtioneuvoston
jäsenet ·ovat virkatoimistaan vastuunalaiset kaikki yhteisesti hallituksen yleisestä suunnasta ja
kukin erilkseen omista virkatoimistaan." Jos tämä
säädettäisiin, silloin, niinkuin sanottu, täydellisesti tyydytettäisiin kaikki luonnollisen ja terveen
parlamentarismin vaatimukset ja tulisi hallitusmuotoon aivan samallainen säännös, joka nykyään on Ranskan valtiosäännössä ja joka on
ollutkin esikuvana, silloin kun Valtiopäiväjärjestykseen tuo muutos tehtiin, vaikka sitä sitten la,ajennettiin ottrumalla lisäksi tuo määräys: hallituksen jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta - määräys, joka voi soveltua poliittiseksi
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ohjeeksi, mutta ei oikeusohjeeksi. Jos siis täihän
36 § :ään tehdään se muuto•s, että poistetaan
sanat: ,joiden tulee nauttia eduskunnan luottamusta", niin ·olen valmis kannattamaan äsken
mainittua lisäystä 43 § :n 1 momenttiin.
Ed. von V'v7 e n d t: Uti ett land i vilket det
finnes endast tvänne partier, kan man tänka sig
en stilisering som den föreliggande n:ämligen, att
medlemmarna skola åtnjuta riksdagens förtroende. I ett land såi1ant som vårt, där riksdagen
består av flera olika partier och där vi sålunda
ofta komma att hava koalitionsregeringar,
om dessa kan man ej säga, att de enskilda medlemmarna åtnjuta allas förtroende, utan endast
regeringen såsom sådan åtnjuter förtroende. Detta
inneligger också i den parlamentariska tan:ken.
Därför borde meningen ändras: Till medlemmar
wv statsrådet, vi!Jket bör åtnjuta riksdagens förwoende o. s. v. Så har också praxis varit. Därför föreslår jag, att ordet ,vilka" ersättes med
ordet , vilket", varigenom paragrafen skulle få
följande lydelse: Tili medlemmar i sta tsrådet,
vilket bör åtnjuta riksdagens förtroende o. s. v.
E·d. J u u t i 1 aine n: Kun minä luotan täydellisesti siihen, ·että vastaisuudessaJkin edusku.nnan enemmistölle, joka kulloinkin hallituksen
muodostaa, on isänmaan asia yrhtä kallis, kuin
tälle eduskunnalle, joka hallitusmuodon laatii, ja
että se myös osaa harkita asioita yhtä paljon kuin
tämäkin, niin .pidän tarpeettomana, että hallitusmuotoon lisätään erinäisiä dhjesääntöjä siitä
millä tavoin ministeristö on ko\koonpantava. Jo~
ehdotusta ruvettaisiin kehittämään, että hallitusmuodossa määritellään, millainen ministeri millekiJ?- .paikal~e pitää tulla, niin silloin tietysti täytyisi määritellä muutkin: esim. maanviljelysministerin pitää olla maanrviljelijä j. n. e. · ·
Ed. R yö mä: Käsiteltävänä oleva pykälä on
yhdenmukainen ValtiopäiväjärjestyJksen 32 § :än
kanssa sekä sisältöön että muotoon nähden. Tässä
V wlti·opäiväjärjestyksen pykäilässä puhutaan nimenomaan valtioneuvoston jäsenten luottamuksen
nauttimisesta j. n. e. Pitäisin taka-askeleena, että
poistettaisiin pykälästä määräys, että valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Muuten olen samaa mieltä edustaja J uutilaisen kanssa siitä, että on vaillinaista a·settaa
ainoastaan yhdenlaatuinen kompetenssiehto kun
niitä kerran tarvittaisiin useampia. Sitäpaitsi on
katsottava varma:ksi, että juuri lakimies-kompe-
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tenssiehtoa tullaan ama toteuttamaan ilman eri
määräystäkin.
Ed. P r o c o p e: Enligt min uppfattning skulle
det av 1lantdagsman von W endt gjorda förslaget
icke innebär'a något slags förbättring. Uttrycket
,statsråd" i förevarande .paragraf avser icke ett
kollegium a,v ministrar, utan det avser ett embetsverk, en myndighet. Saken blir klarare om man
skulle tänka, att benämningen icke skulle vara
statsråd utan senat, vilket uttryclk sakligt skulle
ingå i § :n, om ej be11ämningen senat sedan någon
tid utbytts mot statsråd. Till medlemmar av senaten ka!llar o. s. v. lyder ifråga<va:rande stadgande. Där har man för sig ett embetsverk och
icke ett ministerkollegium. Man 'kunde tänka sig
att uttrycket ,statsråd" skulle utbytas mot regering". Men ej heller detta blir kiarare. Mot en
sådan formulering kan alliri:d invändas: Vad menas med att regeringen har riksdagens förtroende?
Icke kan man skil.ia regeringen från de enskilda
medlemmarna. För att regeringen skall hava
riksdagens förtroende måste de enskilda medlemmarna .också hava det.
Ed. Lohi: Minä hyväksyn tämän pykälän
siinä muodossa, kuin se on suuren va-liokunnan
mi.etin.nössä. Minä :käsitän, että tämä on yksi tärkeimpiä kulma:kiviä tässä hwllitusrmuodoss.a jolla
taataan parla;mentarismi meidän maass~~me.
Juuri se onneton asema, mikä meidän maassamme
on ollut sen takia, että meillä ei ole ollut 'J)arlamenttaarista halLitusta, on ollut omansa saattamaan Suomen kansan yksimielisesti pyrkimään
t~hän .ia silloin ·kun valtiopäiväjärjestys muutettnn tässä suhteessa, niin se tapahtui verrattain
yksimielisesti. SentäJhden minusta tuntuu merkiHisel tä, että tästä nyt tahdottaisiin ·pois pyr.kiä.
Mitä_ tulee .sitten siihen, onko joitakin kom petenssivaatimlliksla asetettava ministereille, minä pidän
kyllä kanssa sen luonnollisena, että ministeriössä
t~lee olla oikeusoppineita ja varsinkin oikeusmimsterinä sellainen, mutta minä pidän sen luonnollisena, että joka kerta, kun presidentti ja eduskuntaryhmät, joiden vaikutus nähtävästi tulee
siinä olemaan suurimpana tekijänä, haLlitusta
asettavat, ne tulevat pitämään siitä huolta. Sitä
paitsi pyydän huomauttaa, että tässä hallitusmuodossa minun käsittääkseni oikeusturva yleensä on
hyvin vakavasti turvattu. Tässähän ~n soodettynä riippumattomat tuomioistuimet, erottamattomat tuomarit, oikeuskanslerit kaksinkertaiset
sekä presidentin että eduskunnan puolesta asete~
tut. Tältä oikeudelliselta 'kannalta ei siis minun
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mielestäni ole mitään syytä epäillä, että oikeusturva tässä maassa tulisi huonosti_ turvatuksi,
vaikkapa tähän TJYkälään ei nimenomaista säännöstä asetetakaan tästä lainOl)TJineisuudesta oikeusministerin TJaikkaa täytettäessä.
Ed. Niukkanen: Tää!llä tehty vaatirmus
siitä, että valtioneuvoston jäsenten ei tulisi nauttia edusikunnan luottamusta, on todellakin hyvin
kuvaavaa ehdotuksentekijäin katsantokannalle.
Se on aivan täydellisessä sopusoinnussa sen !katsantokannan kanssa, mikä vallitsi silloin, kun
säädettiin vanha Ruotsin hallitusmuoto vuodelta
1772. Silloinlcin on TJantu säädös: ,Muutoin ovat
valtakunnan neuvokset velvdlliset kuningasta yksinänsä kuulemaan ja vastaavat neuvoistansa ainoastaan hänelle. Kuitenkaan ei kuninkaana ole
valtaa heitä nuhdella tai syyttää mistään onnettomasta päätöksestä." Esilletuotu vaatimill!l on
eTJäilemättä TJerua siitä monarkistisesta käsityksestä, jota he edustavat ja jota he ovat muissakin
kohdin tailltoneet tähän tasavaltalaiseen hallitusmuotoon sisällyttää.
Ed. S c h a u m a n: J ag ber få understöda det
av herr v. Wendt väckta försiaget.
Senaten var nog ett ämbetsverk, men om statsrådet kan man ingalunda säga, att det vore ett
ämbetsverk. Statsrådet är en ministär, ingenting annat. Med hänsyn därtill synes mig också
det förslag, som väckts av herr Holma, va"ra
olämTJligt. Ehuru jag i sak är alldeles av samma
åsllikt so'm herr Holma, kan jag av dessa formella
skäl icke biträda det. Det torde dessutom vara
självklart att justitieministern i va,rje fall måste
vara en jurist, så det tillägget behövs åtminstone
ioke.
Det som förvånar mig är att flere talare här,
och i STJetsen för dem herr Erich, hava yrkat TJå
uteslutande av stadgandet, att statsrådet bö·r åtnjuta lantd.agens förtroende. Man !kan visserligen
giva dem rätt däiri, att ett sådant formellt stadgande icke behövs. Men det är icke dit dessa
rel)resentanter syfta; de önska icke ,att detta land
skall TJarlamentariskt styras. De önska icke, att
regeringen skall hava lanMagens förtr·oende. De
motivera det också, såsom herr Brocope, med att
sådana stadganden förekomma endast i negerreTJubliker. ,J ag måste säga att jag icke känner
till dessa reTJublikers konstitution, så att möjligt
är, att herr Proco 1Je såsom kännare har rätt, men
det kan jag försäkra att t. ex. i F:ranlkl'irke och i
alla de skan:dinaviska länderna är TJarlamentariskt styrelsesätt faktiskt rådande. Det finnes ej
1

någ.ot formel1t st3Jdgande därom, men faiktiskt
styras numera båide N orge, Danmark ocih Sverige
TJarlamentariskt. Och om vi skola söka exempel
även TJå fmmella stadganden av TJrecis sa:mma
innehåll som i stora utskottets förslag, så finnes
ett sådant i det nya förslaget till tysk riksförfattning. Ja.g trm herr Erichs och hans meningsfränders upTJfattning ruv vilket styrelsesätt som
är ändamålsenligast t~1l stor del beror TJå deras
studier av tysk vetenskaplig doiktrin. Men det
sannalika är, ·att denna doktrin kommer att förändras, sedan förhållandena förändrats så grundligt som de gjort det i doktrinens hemland. Den
som har läst inrikesministern Preuss kommentarier tili den nya tyska riksförfattningen, finner
att det är en helt annan anda, som nu blåser genom dolktrinen i det nya Tyskland. -- Om vi
hålla oss till Skandinavien och närmast till Sverige, förefaJller det mig som om de reTJresentanter, som yrka TJå ett uteslutande av sta1dgandet
om att statsrådet skall åtnjuta lantdagens förtroend·e närmast tänka sig som fö·rebild en sådan
regering som den Hanrmarskjöld.ska i Sverige. Vi
veta att konung Gustav V gjorde ett försök efter
sitt berömda borggårdstal, med en regering, som
icke åtnjöt riksda:gens eller andra kammarens förtroende. Huru det gidk med detta försök, det
känna vi alla; det misslycka·d·es och det är nog
enligt min tanke säkert, a tt det försöket icke
!kommer att götras om på länge.
Jag måste. säga, att ja.g har svårt att förstå,
huru de herrar, s·om yrka på uteslutandet av det
stadgande jag flere gånger omnämnt tä:rika sig
att Finland skall styras. Tänka de sig verkligen
möjEgheten av att regeringen skulle regera utan
riiksdagens förtroende? De erfareniheter om ett
personligt regemente, ,som vi hava, ä:ro nog tillräckligt djulJa och sorgliga för att vi skulle hava
lust fortgå TJå den vägen. Jag vill ej härmed
säga, .att jag skulle vara en beund·rare av det parlamentariska styrelseskidket, jag inser fullkomligt dess brister och j.a.g går så långt, att jag säger, att jag tror att en regering, som icke är parlamentarisk, kan i ·sig innesluta större kapacitet
än en paTilamentwrisk regering. Men man får lov
att taga förhållandena sådana de ä1ro, och jag tror
det ieike är möjligt i den nuvarande demokratin
att regera på annat sätt än TJå det TJarlamentariska. Det har invänts, men den invändningen
synes mig vara fullkomligt oberättigad, att parla:menta.rismen nog passar i en mona.vki, men icke
i en reTJublik. J ag kan icke förstå d·en skillnaden.
England har åberO'TJats, men England är ju blo·tt
ett skenkonungadöme, liksom man kan säga, att
Amerika är en skenrepublik såtillvida som presi-
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denten där har mycket stor makt. Den en.gelska
konungen har däremot ingenting a.tt säga. Han
är blott en dekoration och en tongivande högsta
medlem av societeten.
J ag ber att få, såsom jag redan i början av mitt
andra~ande fmmihöll, understöda det av hell'r v.
W endt gjorda förslaget.
Ed. von B o r n: J ag begärde ordet för att understöda den av herr Estlander föres:la.gna formuleringen av fö·religg.ande sta:dgande.
Ed. R. Erich: Minä havaitsen, että ed.
Schauman aivan olennaisesti on taistellut tuulimyllyjä vastaan. Hän on väitellyt sellaisia lausuntoja vastaan, joita minä en täällä eduskunnassa enkä muulloinkaan, esim. jul:kaisuissani,
ole esittänyt. Yhtä suuresti kuin ed. Schauman
erehtyi luullessaan, että minulla olisi tietoni parlamenttaarisesta hallitustavasta etupäässä saksalais·esta tieteisopista, yhtä väärin hän on käsittänyt sekä neljännen vastalaus·een ja sen tarkoitulksen,"että sen, mitä minä tässä olen esittänyt. Minä
en milloinkaan ole sitä sanonut, että haLlituksen
jäsenten ei pitfuisi nauttia eduskunnan luottamusta, vaan minä .alen sanonut, että tässä on kysymyksessä poliittinen periaate, jolla sellaisena
voi olla ja onkin suuret ansionsa ja etunsa ja joka
nykyaikaisessa valtiossa, 1kun se oikeissa rajoissa
pysyy, on välttämätön, mutta jo,ka ei luonteeltaan sovellu valtiosääntöisesti vahvistetta.vaksi
oikeusperiaatteeksi. Ja tässä on todeQlakin s:angen suuri erotus näiden molempien väitteiden välillä, niinkuin ed. Schauman epäilemättä asiaa
harkitessaan itsekin havaitsee. En myöskään
suinkaan ole sanonut sitä, ettei saisi oJla parl.amentaarista hallitustapaa, vaan olen aina ja johdonmukaisesti huomauttanut sitä, että tämän parlamenttaarisen hallituksen täytyy pysyä oikeissa
rajotissa ja toimia oman luonteensa ja tarkoituksiensa mukaisesti, ja olen huomauttanut siitä että
todel•lakin on olemassa vaara, ettei se voi näissä
oilkeissa raj:oissa pysyä eikä toimia oman olemuksensa miLkaisesti, jos valtiosääntöön otetaan tuollainen nimenomainen määräys, joka luonteeltaan
on aivan poliittinen ja joka lisäksi on, niinkuin
jo tiedämme, a.Itis aivan eraaatuisiHe tu]kinnoille
sekä siksi epämääräinen, että senikään vuoksi ei
sovellu valtiosääntöön otettavaksi periaatteeksi,
niin suuri merkitys, kuin sillä poliittisena toimintaohjeena saattaakin olla. Ed. Schauman on
niinikään jättänyt huomioonottamatta sen, että
n. s. parlamentarismi ei ole suinkaan mikään yhtenäinen ja kerta Jka;ikkiaan määritelty valtiolli-

nen järjestelmä, vaan parlamenttaTismia on hyvinkin monenlaista, on parlamentarismin harhamuotoja, on sellaista parlamentarismia, joka
muuttuu tämän hallitusjärjestelmän omalle.olemukselle aivan vastwkkaisåsi, niinkuin toisessa
tilaisuudessa olen huomauttanut. Lyhyesti sanoen: Minä en ole suinkaan millään tavalla esi ttänyt kysymystä niin, että haJlituksen tulisi oJla
eduskunnan luottamusta vailla tai että sen tulisi
toimia vasten eduskunnan ta,htoa. Minä olen
päinvastoin eri lausunnoissa huomauttanut siitä
että oikein käsitetyn ja terveeLlisen parlamenttarismin tarkoituks'ena on se, että valtiossa vallitsee
tasapaino, että siellä vallitsee yhteistoiminta
edus:kunnan ja halJituksen välillä ja että eduskunta oikeissa rajoissa käyttää valvontaoikeuttaan hanitukseen nähden. Ja aivan viimeksi tässä
keskusteluss.a olen myös huomauttanut sitä, että
me voisimme 43 § :ään ottaa nimenomaisen määräyksen siitä, että hallituksen jäsenet ovat vastuunalaisia eduskunnalle kaikki yhteisesti ja kukin erikseen hallituksen vinkatoimista, mikä juuri
sisältää sellaisen poliittisen vastuunalaisuuden,
joka on parlament8Jariselle hallitustavalle oleellinen .ia tunnusmerk•illinen. Kariken tämän pyytäisin ed. S0haumanin ottamaan huomioonsa, kun
hän lä.htee näin yilimallkaisest'i toisten lausuntoja
arvostelemaan.
Ed. P r o c o p e: Ef'ter det som .av herr Erich
har yttrats ha,r jag ingenting att tillägga utom
att min tolkning av ordet ,statsråd" sälli:erligen
var riktig, i vilket avseende ja,g ber få hänvisa
till 38 ~ nedan i förslaget: ,Sta:tsrådet omfattar
ett antal ministerier" o. s. v. Skulle statsråd användas såsom beteckning för ett ministerkollegium, så kunde man icke säp.;a om detsamma, att
det ,;omfattar" ett visst antal ministerier.
Ed. H o m e n: Minä pyydän saada kannattaa
ed. Proeopen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Ho1lma ed. Kallion kannattamana ehdottanut, että
nyt esillä oleva pykälä hyväksyttäisiin sanamuodolleen seuraa:vana: ,Valtioneuvoston jäseniksi,
joiden tulee nauttia eduskunnan luottamusta, kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Sen ministerin, jonka käsiteHäviä oikeushallintoa koskevat asiat ovat sekä väJhintään vhd·en muun ministerin, tulee olla lainoppineita:;, Kutsun tätä etl.
95
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Holman ehdotukse.ksi. - Edelleen on ed. Prowpe ed. R. ErichUn kannattamana ehdottanut nyt
esillä olevalle py kälälle seuraavan sa;namuodon:
,Valtioneuvoston jäseniksi kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperäisiä
Suomen :mansalaisia. Sen ministerin, jonka (käsiteltäviä oikeus•hallintoa koskevat asiat ovat, sekä
väJhintäin yhden muun ministerin tulee olla lainoppineita." Kutsun tätä ehdotusta ed. P•rocopt'm
ehdotukseksi. - Edelleen on ed. Estlander ed.
von Bornin kannattrumana ehdottanut nyt esillä
oleva:Ue pykäläUe seuraav·an sanamuodon: ,Valtioneuvoston jäseniksi kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperiilisiä Suomen miehiä. V aitioneuvoston jäsenten ·tulee
omata tar.peellinen perehtyminen maan molempiin kieliin. Oikeusministerin ja sisäasiainministerin sekä lisäksi vähintäin yhden muista ministereistä tulee olla lainop'J)ineita." Kutsun tätä 'ehdotusta ed. E.stlanderin ehdotukselksi. - Lopuksi
on ed. von Wendt ed. Schaumanin kannattamana·
ehdottanut pykälän kuulumaan: ,Jäseniiksi valtioneuvostoon, jonka tulee nauttia eduskunnan
luottamusta, kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitarviksi tunnettuja synty'J)eräisiä Suomen kansalaisia." Kutsun tätä ehdotusta ed. von Wendtin
, ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oi:roeaksi.
Puhemies: Mitä menettelytapaan aanestyksessä tulee, esitän hyväksyttäväiksi seuraavan
menettelytavan: Ensin äänestetään ed. Estlanderin ja Procopen ehdotusten välillä. Se joka
tässä äänestylksessä voittaa, asetetaan vastaehdotUkseksi ed. Holman ehdotusta vastaan. Se joka
tässä äänestyksessä voitt&a asetetaan v&staehdotukseksi ed. von W endtin ehdotusta vast&an, ja se
j.oka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan suuren valiokunnan mietintöä vas,taan.
·

Puhemies: Eduskunta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt .ed. ProCOTJen ehdotulksen.
Tämän jälikeen on äänestys toimitettava ed. ProCOTJen ja ed. Holman ehdotusten väliHä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Holman ehdotuksen, äänestää ,ja.a"; jos ,ei" voittaa,
on ed. P.rocopen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhemies: Eduskunta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. Holman ehdotuksen. Tämän jälkeen on äänestys toimitettava' ed. Holman
ja von W endtin ehdotusten väili1lä.
3) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Hdlman ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. von W end tin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovait jaa-äänet voitolLa.

'

P u he m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Holman ehdotuksen. Tämän jä1keen on äänes\f;ys toimitettava ed. Holman
ehdotuksen ja · suuren valiokunnan mietinnön
välillä.
4) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Holman ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annet!lJan 122 ,jaa"- ja 63 ,ei"ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esillä olevan pykälän sellaisena, kuin se on
suuren va.Hokunnan mietinnössä.

Menettelytapa hyväksytään.
37 §.
Äänestykset ja päätös:
Keskustelu:

P u h e m i e s: On siis äänestettäNä ed. Procopen .ia ed. Estlan:de:cin ehdotusten välillä.
1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Procopen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänes•ty ksessä O'Va t jaa-äänet voitolla.

Ed. S c h a u m a n: J ag skulle anhåHa, att
grundlagsutskottets medlemmar upplyste mig om
vad som menas med uttrycket ,i statsrådet ska.ll
finnas en justitiekansler". Det förefa:Uer mig som
om detta skulle vara en reminiscens från den
ryslka tiden, då det f.anns en prokura:tor i senaten.
J usti tiekanslern kommer ju icke att in:taga denna
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ställning i sta·tsrådet, och uttrycket ,i statsTådet
skall finna;s" betyder ingenting. Antingen hör
justitiekanslern tiJl statsrådet eller också hör han
icke dit. För tnin d·el skulle jag, ehuru j.ag inser
att jag icke har några utsikter att få detta
yrkande igenom, föreslå, att hela paragrafen strykes. Därmed sku1le också de oegentlig-heter undvikas att i regeringsformen .slkuUe omnämnas
att justitiekanslersadjointens t.iänst lagfästes i
grundlag.
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delse: ,Vid början av varje la.gtima riksdag sko,la
statsrådets och dess skilda ministe!riers wotokoll
föreläggas riksdagens grundlagsutskott i och för
granskning". På finska: ,Jokaisten varsinaJisten
valtiopäiväin alussa on valtioneuvoston ja sen eri
ministeriöiden pöytäkirjat eduskunnan perustuslakivaliokunnalle esitettävät niiden tarkastamista
varten."
Ed. K e t o: Kanmvtan ed. Schaumanin tekemää ehd-otusta.

Keskustelu ju'listetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Schauman ehdottanut, että nyt esillä oleva pykälä poistettaisiin lakiehdotuksesta. Tätä ehdotusta ei ole kumminkaan kannatettu, joten se
raukooa.
Pykälä hyväksytään sellwisena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
38-42 § :t hyväksytään.
1

43 §.
K'eskustelu:

Ed. S c h a u m a n: Stora utskottet har uteslutit det tredje momentet i grundlagsutslkottets betänlkande. Det innehåller en fö,rpliktelse för
statsrådet att vid varje lagtima riksdag förelägga
statsrårlets och dess skilda ministeriers protokoll
riksdagens grundlagsutskott. J ag anser denna
uteslutning vara olycklig och icke heller av sltora
utskottet motivemd. S'tora utskottet åberopar det
stadgande i L. Q., som medgiver rätt för lantdag"en och dess utskott att vid förefaLlande behov
infordra embetsverks och andra myndigheters
protokoll och handlingar. Mellan detta stadgande
i L. 0. och det föresla.gna stadgandet om skyldighet för statsrådet att till varje riksdag inlämna
sina protokoll är ju dock en mycket stor skillnrud.
Vad man åsyftar med det stadgande, sorm av stora
utskottet nu uteslutits, är att årligen vid varje
riksdag granska statsrådets protokoll för att, i
händelse någon statsrådsledamot befinnes hava
gjort sig skyldig till någon lagstridighet, därom
göra anmälan och sedermera ·eventuellt förfara
enligt ansvarighetslagen.
J ag skulle alltså för min d'el föreslå, att ti1l
43 § skulle fogas ett tl"edje mom. av följ.ande ly-

Ed. K o t o n e n: :Minusta jo tämän ehdotuksen
muoto siinä kohd-en, jossa sanotaan, että ,pöytäkirjat on jätettävät perustuslakivaliokunnalle ta.rkastamista varten", on ainrukin suomalaisessa
asussaan. sellainen, että sitä on vaikea hyväksyä,
~i~ä!l perustuslakivaliokunta. ole mikään pöytäkirJalll taTkastusvalio&unta.
Ed. Lohi: Minusta myöskin on mruhrd:oton
vaatimus, että perustuslakivalioikunta pannaan
pöytäkirjoja tarkastamaan; kyllä se on luonnotonta. Mitä muuten tulee tähän asiaan, minusta
tuntuu, että tällainen säännös, että valtioneuvoston pöytäkirjat pitäisi saada perustuslakivaliokunnan aina tarkastettavaksi, on tarpeeton. V altiopäiväjärjestyksen 46 § takaa minun nähdäkseni sen, että samoin perustus:lakivali1okunnalla
kuin muillakin eduskunnan valiokunn~lla on
oikeus saada as.irukirjat valtioneuvostosta s·ekä
muista virastoista, mitä se katsoo tal"J)eelliseksi.
Siinä tosin on sää:detty myös poikkeus, jonka mukaan ei trurvitse antaa niitä. Mutta jos hallitus
kieltäytyy, niin sen on ilmoitettava syy kieltoonsa. Ja minun näJhdäkseni, jos joitakin sellaisia syitä hwllitus esittää kieltonsa perusteeksi, joita valiokunta ja eduskunta ei hyväksy, silloinhan on eduskunn3Jl<la keino antaa epäluottamuslaus'e sellaiselle hallitukselle ... Siis minun nähdäJkseni ei ole mitään pätevää syytä siihen, että tähän otettaisiin sääntö siinäkään muodossa kuin
perus·tuslakival~okunta on ehdottanut.
Ed. S c h a u m a n: Minä tahdon ed. Lohelle
sanoa ainoastaan sen, että Ruotsissa on kauan
menetelty ~han samalla tavoin 'kuin täällä nyt on
ehdotettu ja kuin pemstuslaill:ivaliokunta oli ehdottanut. Joka valtio.päivillä Ruotsin perustuslakivaliokunta an:taa lausunnon valtioneuvoston
pöytäkirjain tarkastrumisen johdosta.
Ed. Hu p 1 i: Vatikka täällä on huomautettu,
että ed. Schaumanin ehdotus on muodollisesti

Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.

748

tuksen. Tämän jälkeen on äänestys toimi tetta;va
suuren valiokunnan mietinnön ja ed. Huplin ehdotuksen välillä.

heikfko, niin minä en aina(kaan voisi jonkun muodollisen puutteellisuuden takia hylätä näin ehdottoman tärkeää määräystä perustuslaista. Sentakia minä ehdotan sen muodollisesti korjatussa
muodossa, toisin sanoen siinä muodossa, mimä
täll1ä elhdotuksella on perustusla!kivaliokunnan
mietinnössä.

2) Ken hyväksyy suuren va1iokunnan ehdotuksen tässä ko•hden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Hup1in ehdotus hyvä!ksytty.

Ed. He l o:
ehdotusta.

Å'änesty.ksessä annetaan 101 ,jaa" -ääntä ja 80
,ei" -ääntä.

Kannatan ed. Huplin tekemää

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Schauman ed. Kedon kannattamana ehdottanut,
että nyt esillä olevaan pykälään otettaisiin seuraava 1isämlää:räys: ,J okais·ten varsinaisten valt~o-päiväin alussa on valtioneuvoston ja sen eri
ministeriöiden pöytakirjat eduskunnan perustuslalkivaliokunnalle esitettäJvät niiden tarkastamista
vrurten." Kutsun tätä ehdotusta ed. Schaumanin
ehdotukseksi. E·deUeen on ed. Hu-pli ed. Helon
kannattamana ehdottanut, että nyt esillä oleva
lisämomentti sai:si seuraavan sanamuodon: ,Jokaisten varsinaisten valtiopäiväin alus.sa on valtioneuvoston ja eri ministeriöiden pöytäkirjat
eduskunnan perustusla:kiva1iokunnalle esitettävät." R utsun tätä ed. Huplin ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikea:ksi.
Puh e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksissä. Ensin äänestetään ed. Schaumanin ja ed. Huplin ehdotusten
välivlä. Se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseiksi suuren va;liokunnan mietintöä vastaan.
:Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaehdotukseksi suuren vaJiokunnan
ehdotusta vasban tässä kohden hyväksyy ed.
Huplin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaehdotukseksi hyväksytty ed. Schaumanin ehdotus.
Äänes.tyiks.essä ovat jaa-äänet voitolla.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis vastaehdotukseksi hyväksynyt ed. HupEn tekemän ehdo-

Puh e mies: Eduskunta on siis hyväiksynyt
43 § :n siinä muod.ossa kuin se on suuren va.liokunnan mietinnössä.
44-46 § :t esitellään .1a hyväksytäJän järjestänsä keskustelutta.

47 §.
Keskustelu:

E•d. E s t l a n d e r: Jag ber att få, i stället för
den ordalydelse paragrafen har i stora utskottets
förslag, föreslå densamma i enlighet med propositionen. J a,g gör det därför att det sätt, på vilket utskottet velat anordna förhållandena mellan
folkrepresentationen och presidenten, iC:ke kan anses vara ]yckat. Presidenten göres beroende av
riksdagen på ett sä tt, som dels icke är överensstämmande med rättsmedvetandet, dels oCJkså har
den följden, att presidenten kommer att framstå
sås-om ri'ksdagens underordnade. I vartdera avseendet anser jag att här en rättelse bör införas.
Ed. R. E r i c h: Minä pyydän saada kannattaa tehtyä ehdotusta että va:staava kohta halli- •
tulksen esitYksessä hyväksyttäisiin ja pyydän
saada sitä lyhyesti perustella semaavalla tavalla.
Tässä sanotaan sumen va-liokunnan ehdotuksessa: ,Jos oikeuslkansleri tai valtioneuvosto ka:ts.oo presidentin tehneen itsensä syypääksi valtiope:tokseen, maarrpeto:kseen tai muu:hun tärkeään
rikokseen" .i. n. c. Katson ensinnäkin että on
aivan riittävää puhua valtiorpeto'ksesta ja maanpetoksesta; ei ole tarpeen enää siihen mitään lisätä. T·ä:ssä edellytetään, että p:reså:dentti menelttelee lainvastaisesti vivkatoimiS'saan; ei ole siis
puhetta muunlaisesta rikoksesta, joita hän mahdollisesti te}Gee. Jos hän siis te1kisi muunlaisen
ri'kolksen, joka e~ ole virkarikos, s.i11oin hänen on
va.stattava yleisen lain mukaan niinkuin jokaisen
muunkin kansaola.isen. Kun tässä siis rajoitutaan
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ainoastaan vi:l'katoimissa tehtyihin ri'lmksiin. on presidentti Ranskassakin, kuten luonnollista 'on,
epäilemättä riittävä, että puhutaan ainoastaan yksityishenkilönä ma;hdollisest•i tekemistään rivalti.opetoiksesta ja maan:petoksesta. Ja siihen on •koksista va.staa yleisen lain mukaan, vaikka hän
sitäJlcin enemmän syytä, kun tämä sana ,törkeä tällöinkin on siinä erikoisasema.ssa, että syyt.eoikeus ~kuuluu .edustajakamarille ja tuomiovalta seri~os" ei ole rikosoikeudeHisesti ai•van tarkoin
naatille. Ilmeistä onkin, että asia on tällä tavoin
määritelty eikä määriteltävissä.
Toise1ksi ehdotetaan, että tuomiovaUa tässä ta- aivan hyvin järjestettävissä sellaisissa ma.issa misl)auksessa kuuluisi eduskunnal:le; eduskunta voisi sä jyrkkä ministerivastuunalaisuus on toteutettuneljällä v~idesosalla annetuista ääni1stä tuomi ta na. Siellä tuollainen laajempi, ankarampi vastuunpresidentin virkansa menettäneeksi. Muualla ei alaisuus, .iommoista me Yhdysvalloissa puolustamtavata sellaista säännöstä, jonka mukaan edus- me, luonnollisesti käypi aivan tarpeettoma·ksi. Mikunta näin koilmnaisuudessaan to.Vmii tuomio- nisterien poliittinen vastuunalaisuus teke.e s-en taristuimena. On kyllä aivan totta, että useissa peettomaksi ja näin on asian laita kiel.tämättä
maissa on olema•ssa sellainen järjestys että toinen myöskin tä'llän hallitusmuotoehdotulksen mukaan.
kamari toimii syyttäjänä ja toinen (yläiliuone) Ainwkin perustuslakivruliokunnas·sa on tätä pykätuomioistuimena. Amerilkkalaisen järjestelmän lää käsiteltäessä viita:ttu myöskin sii!hen, että Sakmukaan voi•daan kyLlä presidenttiä vastaan nos- sassa vtrhvistettuun vi,ralliseen valtiosääntö·ehdotaa samanlainen virlkasyyte eli oikeammin sanoen tuks,een on otettu eräitä määräyksiä, j·oista muka
valtiosyy'te, n. s. impeaehement, j,onlka alaiseksi saataisiin tukea sille järjestelylle, jota tässä on
muutkin virkamiehet voivat joutua. Tässä ta- ehdotettu. En kuitenkaan luule niistä saa.ta;van
pauksessa edustajain:huoneelle kuuluu syyteoikeus sellaista tu'kea. Tässä mainitussa ehdotuksessa on
ja tuomioistuimena toimii senaatti. Voi siis sa- kyllä säännös, jolla on seuraava sisältö: Ennen
noa, että täimän amerikkalaisen järjestelmän mu- 7-vuotiska uden umpeenkulumista voidaan presikaan presidentti todellakin on sangen suuressa dentti valtiopäiväin ehdatulksesta tkansanäänesmäärässä vastuunalainen. Mutta tämä vastuun- ty(ksellä virastaan erottaa. Valtiopäiväin päätös
a.laisuus on kuin onkin lähinnä vain periaatteel- tehdään sillä ta.valla, joka on valtiosäännön muulista laatua. On huomatta-va, että lkäytännös•sä toksista säädetty. Niinpian kuin päätös on t~hty,
tätä imp.eachement-m~mettelyä vain harvoin on on presidentti ·estetty virkaansa hoitamasta."
virkamiehiin nähden käytetty ja tietääkseni yh- Tässä siis edellytetään, että kansa voipi erottaa
den ainoan kerran presidenttiä va;staan. .Mutta presidentin virasta, mutta ainoastaan val.tiopäiperiaatteellis-esti tämänlaatuista vastuunalaisuut- väiin ehdotuksesta, ja tämä ehdotus on siis tehta, joka on vwltiosääntöisesti voimassa Amerikan tävä siinä muodossa, joka on säädetty perustusYihdysvalloissa, voidaan puolustaa, sillä meidän lain muutoksista. On kyllä toinenkin säännös
tuJee muista-a, että pres,rdentiUä -on mainitussa tässä Saksan valtiosääntöehdotuksessa, jossa samaassa erinomaisen vank:ka valta-asema ja itse- notaan m. m., ·että kansanhuone ja valtioiden
näinen päätösvalta, ministerit eivät ole kansan- huone on orkeutettu asettamaan vaUakunnan preeduskunnaHe poliittisesti vastuunalaiset. Presi- siidentin samaten myöskin valtakunnan kanslerin
dentin tulee olla laajassa määrässä vwstuunalainen ja ministerit, syytteeseen vaitaikunnan tuomiokoska hänellä on erinoma.isen laaja toimintamah- istuimessa. SNs tuomioistuimena toitmii tässä taparuksessa erityinen valtakunnan oi~eus eli valtadolli.suus ja ra tkaisuvalta.
Nämä m'ol81Illmat puolet kuulwvat aivan erotta- kunnan tuomioistuin, jossa presidentti voidaan
m!littomas'ti yhteen. MeiHäJhän ei asianlaita tulisi as.ettaa lainvastaisista teoistansa syytteeseen.
oUen'kaan olemaan samanlainen, kosika presidentti
Hallituksen esityksessä on aivan oikein tuomioei voisi toimia ilman vastuuna;laisten ministerien- valta tässä tapauksessa uskottu tuomioistuimelle
sä myötävai.kutusta. Ranskassa on asianlaita toi- eikä eduskunnalle. Kun me siis toisiinsa versin kuin esim. Amerikan Yhdysvalloissa. Rans- taamme sitä .i'llirjestelyä, jota on ehdotettu hallikassa on presidentti viåa.toimistaan asiallisesti tuksen esityksessä, ja sitä, joka on ehdotettu tässä
jotakuinkin yhtä vastuuton kurin kuningas mo- suur-en valiokunnan mietinnössä, niin ei saa ta olla
narkisessa v-altiossa.. Hän vastaa mitä tulee hä- mitään epäilyksiä siitä, että meidän on annetta;va
nen virkatoimintaansa a.inoastaan valtinpetok- ·edelliselle etusija. Mielestäni on tässä periaatsesta. Mu:tta täJmän lisäksi tulee, että kun Rans- teel:lisesti erinomaisen tärkeä sä:ännös. Selvää on
kan rikoslaissa valtiopetos ei ·ole mikään tarkoin 'kyllä, että sen käytännöllinen merkitys ei ole komääJritelty ri'kosmuoto, niin tämäkin säännös vin suuri, sillä hrurvoin tietysti tälllaisen virkakäypi merkityksettömäksi. Oikeastaan Ranskan syytteen nosta.minen tulee kysymykseen. Sitä
presidentti onkin aivan vastuuton. Sitä vastoin suurempi on sen periaatteellinen merkitys, ja
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kaikki asialliset syyt puhuvat sen puolesta, että
hyväksytään täimän pyikälän 2 momentti siinä
muodossa, mikä sillä on haJJlituiksen esityksessä
Ed. H o l m a: Kysymykseen siitä, on'ko valtion päämies yleensä oleva vastuunalainen lain
edessä ja missä laajuudessa, voi suhtautua eri
tavalla, ja poikkeavat eri maiden hallitusmuodot
m. m. tässä kohden sangen huomattavasti toisistaan. Valtion päämies voi joko olla niin sanoakseni lain yläpuolella tai vastata lain edessä samassa laajuudessa kuin jokainen muukin kansalainen. Välimuoddksi on katsottava sitä, mikä
tällä hetkellä on Ruotsissa vallalla ja mikä kai
on meidän .voimassaolevien perustuslakiemme ajatus, että nimittäin vaLtion päämiestä vastaan ei
voida nostaa eiikä ajaa syytettä rikoiksesta, jonka
hän on tehnyt joko virassa tai y•ksityisenä henkilönä. Tämä ei 'kuitenkaan koske siviilioikeudellisia Slvhteita, joissa valtion pääimies voi olla
yhtenä asian osaisena. Kai'kellainen velkomuskanne on siis ma.hdollinen nostaa valtion päämiestä vastaan sekä kanne vahingonkorvauksesta
määrätyissä tapauksissa. Olisin omasta puolestani toivonut, että hallituksen esitys ja •va.liokunnat olisivat nytkin voineet asettua sille !kannalle, että presidentti on siviilioikeudellisesti vastuussa lain edessä, mutta ei rikosoibUJdellisesti.
Tämän kannan omaksuminen olisi ollut sitä ma.hdollisempi, kun presid-entin toimiaika on rajoitettu ja ainakin suurempien rikdksien syytteeseen panemisen ui'keus ei ehtisi vanhentua sen kestäessä. Hallituksen esitys on kuitenlkin asettunut sille kannalle, että presidentti on vastuunalainen lain edessä niinkuin jokainen muukin
maan kansalainen sekä siviili- että rikosoikeudellisesti, tämä mikäli presidentin syytteen - tai
kanteenalainen .toimi ei ole virkatoimen yhteydessä syntynyt tai tehty. H-allituksen esitys on
niunittäin presidentin virkatoiminnasta eroittanut
sellaiset törkeät .tapaUJkset, jolluin presidentti tekee itsensä syypäaksi valtio•petO'kseen tai maanpetokseen, ja oikeuttanut eduskunnan sellaisessa
tapauksessa määräenemmistöllä päättäimään syytteen nostettwvalksi. Sillä aikaa on presidentti pidätettävä toimestaan. Hallituksen esitys sisältää
lisäksi s-euraavan rajoituksen: ,Muissa tapauksissa älköön presidentin virkatoimesta syytettä
nos.tettako." Perustuslakivaliokunta ja suuri valiokunta ovat kuitenikin tässäkin koettaneet vaikuttaa yleiseen tietoisuuteen siitä, että presidentti
on oleva virassa pysymisessään riippuvainen eduskunnasta. Niin ovat valiokunnat ensiksikin laajentaneet niiden vi:rlkarikosten piiriä, joissa eduskunnal,la on puhevalta. Paitse maanpetokseen ja

valtiopetokseen nähden voi se mietinnön mukaan
tapahtua myöskin, kun on kysymyksessä muu
törkeä rikos. .Sen minkä hallituksen esitys teki
poik!keukselliseksi tapauks·eksi, on mietintö yleistyttänyt.
Mutta siinäkään ei kyllin. Esitylksen mukaan
päättäisi eduskunta, onko syytettä nostettava.
J\fietinnön mukaan on edu.skunta ottanut itselleen
tuomiovallan, se tuomitsee presidentin virkansa
menettäneeksi. Se tietää, ·että .presidentin tuomitseminen virkansa menettäneeJksi todellisuudessa ei
tapaJhdu tuomioistuimen toimesta, niinkuin oikeus
ja oikeusjärjestys vaatisi, vaan valtiullisen kokouksen päätöksen nojalla. Sen Esäksi on esityksessä ollut rajoitus, että presidentin virkatoimesta
ei muissa tapauksissa saa syytettä nostaa, perustusla1kivaliokunnan ja suuren valiokunnan toimesta poistettu. Se ei muuta asiaa, että ehdotuksessa määräenemmistö on korotettu 3 / 4 •osasta 4 / 5
osaan, sillä ilmeistä on, että pääasia ei ole se,
tuomitaanko presidentti virkansa menettäneeksi
vaan voidaanko hänet pitäJä riippuvaisuuden tietoisuudessa. Sellaisena kuin tämä säännös nyt on
ehdotettu, tulee se aina antamaan 'puolue-intohimoille tilaisuutta loukata ja S'olvata presidenttiä,
joka ei 'ole määrääville ryhmille mieluinen. Silloin on yhdentekevää, tuleeko hän erotetuksi tai
on!ko ed·es tarkotuksena hänen erottallllisensa. Tarkotus saavutetaan kuitenkin.
Täällä on keskustelun kuluessa huomautettu
muutamista muista py.kälistä esillä olevassa perustuslaikiehdotuksessa, joissa oikeiston puolelta
.on katsottu täytyvän vaatia muutoksia. Minä
asettaisin tässä pykälässä nyt esillä olevassa muodossa ilmenevän periaatteen niiden veroiseksi.
Eduskunnan ei pitäisi ottaa tuomioistuinten tehtävää itselleen. Se on vaarwllista meidän säännöllisten tuomioistuinten arvovallalle, se tulee
asettarrnaan edus•kunnan jäsenet alttiiksi kiusauksille ja tulee saattamaan eduskunnan alentaviin
tilanteisiin. Sitäpaitsi olisi ehdottomasti arvokkaampaa, jos hallitusmuodossa edellytettäisiin,
että valtion päämiehen valinnassa o.sataan niin
tunnollisesti punnita ehdokkaan ominaisuuksia,
·että hänen alentumisensa rikolliseen tekoon olisi
olettamuksen ulkopuolella ja sen v&ra1ta laadittu
valtiosäännön pyikälä vaan te!htävä sisällöltään
vastapainona riittäväksi, mutta ei sen enempää.
Esittämäni nojalla minä siis ehdottaisin, että
eduskunta.hyväksyisi esillä olevan pykälän toise~
momentin siinä muodossa, kuin sillä on hallituksen esityksessä.
Ed. R a a t i k a i n e n: Minäikin luulisin sopivaksi, että pykälän toiseen momenttiin tehtäisiin
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sellainen muutos, että presidentti voitaisiin tuomita virkansa menettäneeksi ainoastaan koko yhteiskuntaa vastaan tekemistään rikoksista, siis
valtiopetclli:sesta ja ma:anpetoksesta. Kun minä en
kuullut varmasti niitä ehdotuksia, jotka täällä
samaan suuntaan on tehty, pyydän minä saada
·tämän pykälän toiseen momenttiin ja toiseen lauseeseen tehdä sellaisen ehdotuksen, että se kuuluisi: ,Jos oikeuskansleri taikka vaHioneuvosto
katsoo presidentin telhneen itsensä syypää'ksi valtiopetokseen tai maanpetokseen, ilmoittakoon"
.i. n. e.
Ed . .J u u tila i ne n: Minä kyllä hyväksyisin
suuren valiokunnan mietinnön sellaisenaankin,
mutta ikun ·hallitusmuodolle pitäisi koettaa saada
tuollainen puolijuhlallinen asu, niin senvuoksi
voin yhtyä kannattamaan ed. Raatikaisen ehdotusta, että sanat ,tai muuhun tärkeään rikolkseen",
jätettäisiin pois. Ed. Holman lausuntoon näihden
pyydän huomauttaa, että ei tässä pitäisi oi.keusistuinten arvovalta mitenkään joutua hor.iutetuksi,
jos eduskunnan 4 /r, T>äättääikin ,presidentin aivan
erikoisessa tapauksessa erottaa. Olen 'Va:kuutettu,
että kun näin suuri osa eduskunnan jäsenistä vaaditaan, että päätös tulee tehdyksi, ne kestävät sellaiset kiusauikset, jtoita 1hän arveli siinä tulevan
esnn.
Ed. K o t on en: Erotus Amerikassa tässä kohden noudatetun järjestelmän ja hallituksen esityksessä olevan ehdotuksen välillä on miltei yksinomaan se, että amerikkalaisen järjestelmän mukaan pidetään sopimatt()!llana, että 1henkilö, joka
on syytteessäikään valtiopetoksesta tai maanpetoksesta, olisi' enää presidenttinä, oilwonpa väliaikaisesti virasta pidätettynäikin, kun taas hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus tekisi sen
mahdolliseksi. Kun otetaan huomioon, niintkuin
täällä on myönnettykin, s~, -että säännöksellä tulee kaikesta 'Päättäen olemaan vain teoreettinen
me11kitys, niin on minusta pantava pääpaino juuri
sille näköikohdalle, jonka mainitsin, nimittäin että
olisi sopimatonta pitää virasta erotettunakaan
presid-enttinä henikilöä, jonka suuri osa eduskunnasta on katsonut tehneen itsensä syypääksi valtiopetokseen tai maankaJvaHu'kseen ja· senvuoksi
päättänyt asettaa näistä ri\illoksista syytteeseen.
Tämä yksin minulle riittää ratkaisevwksi syyksi
valitessani amerikkalaisen järjestelmän.
Ed. R. Erich mainitsi, että Amerikassa voidaan
tällaista järjestelmää puolustaa, koska siellä presidentillä on suuressa määrin rirppumaton asema.
Ed. Estlander taas moitti suuren valiokunnan eh-
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dotusta juuri siitä, että se asettaa presidentin
liiaksi riippuvaan asemaan. Siis kahdesta aivan
eri perusteesta lähtien tullaan kuitenkin samaan
lopputulokseen. !!Iinun luullakseni ei tämä kysymys ollenkaan ole riippuvainen siitä, missä määrin eduskunnalla on vaikutusvaltaa presidenttiin,
missä ei, vaan asia on a-rvosteltava yksinomaan
siltä kannalta, jonka alussa mainitsi~, nimittäin
että presrdenttinä ei saa olla henkilö, joka on syytteessä niin töxkeästä rikoksesta kuin suuren valiokunnan mietinnössä mainitaan.
Edustaja Holma taas arveli, että meillä nyt voimaan tullut ja uuden hallitusmuodon kautta edel.leen va:hvistettava ministerien vastuunalaisuus tekisi tällaisen säännöksen kuin nyt kysymyksessä
oleva ta:rpeettoma:\ksi. Tätä perusielua minä puolestani en voi käsittää. Sillä eihän ministeri suinkaan voi vastata presidentin tekemästä törkeästä
rikoksesta, niinkuin valtiopetoksesta esimerkiksi.
Ministeri yleensä ei rikosoikeudellisesti voi vast~ta. presidentin teoista. Kun sa:ma puhuja maimtsi, että kysymyksessä oleva pykälä siinä muodossa, mikä sillä on suuren valiokunnan ehdotuksessa, antaisi puolueryhmille, joille presidentti ei
satu olemaan mieluinen, tilaisuuden loukata kaikin mahdollisin ta.voin presidenttiä, niin minun
täytyy sanoa, että arv. puhuja siinä suhteessa
l~ullakseni on kokonaan erehtynyt. Suuren valiokunnan ehdotus näet suojelee siinä sUJhteessa
presidenttiä paljon laajemmalti kuin mitä on laita
hallituksen esityksessä olevan ehdotuksen. Niinikään en voi minäkään, niirukuin ei myöskään
edustaja .Juutilainen, pitää minään tuomioistuinten tehtäviin s-eikautumisena sitä, jos eduskunta
tässä erikoistapauksessa kansan ainoana edustajana ryhtyisi erottamaan 'Virasta valtion päämie~en. Minusta päinvastoin tiimlä menette>ly on palJOn soveltuvampaa valtion päämiehen arvolle lk:uin
olisi se, että joku tuomioistuin, olikoonpa aivan
erikoisesti sitä varten kokoonpantu tuomioistuin
saisi tämän tehtävän suorittaakseen. .Ja tulisiha~
sitäpaitsi hallituksen esitY'ksessä olevan ehdotuksenkin mukaan eduskunta sen verran toimimaan
tuomioistuimena, että s·e väliaikaisesti erottaisi
presidentin viran toimituksesta asettamalla hänet
syytteeseen lainkohdassa mainituista rikoksista.
Näistä syistä .ia tahtomaita laveamma1ta enää
kaj.ota täihän kysy.mYlkseen, josta sekä perustuslakivaliokunnassa että suuressa ·valiokunnassa on
jo niin pitkälti 'keskusteltu, minä kannatan suuren valiokunnan tälle pykälälle ehdottamaa sanamuotoa.
Ed. R i ta vuori: Kannatan ed. Raatikaisen
tekemää muutosehd-otusta.
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Ed. Setälä: Edustaja Raatikaisen tekemä
ehdotus ei minusta paranna asiaa ensinkään. Se
tekee pykälän hiukan siivommruksi, mutta se ei
.paranna sitä, mikä tässä on päävikana, nimittäin
että eduskunta sen mukaan •voi esiintyä tuomioistuirrnena ja ·erottaa presidentin, jota se sen mukaan kuin on päätetty, ei edes itse ole valinnut.
Tämä se on niin suuri periaatteellin-en vika, että
se tekee tämmöisen pykälän mahdottomaksi hyväksyä.
Ed. Suolahti: Pyydän kannattaa ed. Holman tekemää ehdotusta.

sen ehdotuksen ja ed. Raatiikaisen ehdotuksen välillä; se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan .
J\f.enettelytapa hyvälksytään.
Äänestykset ja päätös:

Äänestys nyt esillä olevan pykälän enslmalsestä momentista ed. Estlanderin ensimäisen elhdotuksen .ia suuren va-liokunnan ehdotuksen välillä.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. Estlanllffi' ed. R. Erichin kannattamana ehdottanut,
että nyt ·esillä olevan § :n 1 momentti hyväksyttäisiin sanamuodolleen sellaisena kuin se on •hallituksen esityksen 45 § :ssä. Kutsun tätä ehdotusta
ed. Estlanderin ·ensiomäiseksi ehdotuikseksi. Edelleen on ed. Estlander ed. Erichin kannattamana
ehdottanut, että nyt esillä olevan py'kälän 2 momentti hyväksyttäisiin sellaisena .kuin vastaava
momentti on hallituksen esityksen 45 § :ssä. Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin toiseksi ehdotwkseksi. E·d·elleen on ed. Holma ed. Suolahden
kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan
pYJkälän 2 momentti hyväksyttäisiin sellaisena
kuin se on hallituksen esitylksessä. Tämä ·ehdotus
on s\is sanamuodolleen täysin samallainen kuin
ed. Estlanderin toinen ehdotus. Edelleen on ed.
Raatikainen ed. Juutilaisen .kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan 1Jylkälän toisen momentin toinen lause tulisi sanamuodoHeen seuraavaksi: ,.Jos oikeuskansleri tai valtioneuvosto katsoo presidentin tehneen itsensä syypääksi valtiopetokseen tai 1maanpetokseen, ilmoittakoon asian
eduskunnalle" j. n. e. Kutsun tätä ehdotusta ed.
Raatikaisen ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikea:ksi.
P u h e m i e s: Käsitykseni mukaan on aanestyksessä meneteltävä sillä tavalla, ·että tehdään
päätö.kset erikseen pyfkälän kumpaisestakin momentista. Esitän näin ollen hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksissä. Ensin päätetään pyikälän ensimäisestä momentista äänestämällä ed. EstlaiJiderin ensimäisen ehdotuksen ja
suuren valiokunnan mietinnössä olevan ehdotuksen välillä. Tä:män jälkeen päätetään pykälän toisesta momentista äänestämällä ed. Estlanderin toi-

1) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä ovat ja:a-äänet voitolla.
Puh e mies: Eduskunta on siis tässä aanesty<ksessä hyväiksynyt suuren validkunnan ·ehdotuksen.
P u h e m i e s: Tä:män jälkeen siirrytään äänestämään py.kälän tois·esta momentista ensiksi ed.
Estlanderin toisen ehdotuksen ja ed. Raatiilmisen
·ehdotuksen välillä.
2) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan tässä kohden hyväksyy ed.
Raatikaisen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 135 ,jaa" -ääntä ja 52
,ei" -ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Raati-kaisen eihdotuksen.
Äänestys suuren valiokunnan ehdotuksen ja ed.
Raatikaisen ehdotuksen välillä.
3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ·eihdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Raatikaisen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.
P u h e rn i e s: Eduskunta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. Raatikaisen ehdotuksen.

Suomen Hallitusmuoto.

La'kiehd,otuiksen 48 § hyväksytään keskustelutta.
49 §.

758

tässä kohden ääRestää ,jaa"; j.os ,ei" v{)ittaa on
ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Keskustelu:

Ed. E s t 1 a n d e r: Enligt d-e bestämmelser,
som ingå uti förslaget till regeringsform rörande
justitiekanslers ställning och embete, kormmer
denna embetsman att i likhet med ministrarna
vara ansvarig gentemot riksdagen. Hans uppgift
kommer att vara att öv,ervaka statsmaskineriet
och att också till riksdagen avgiva berättelse över
sin ver'ksamhet, för vilken han kan ställas till
ansvar. J ag vill nu lämna osagt, huruvida en
dylik ställning är den riktiga för justitiekanslern
och huruvida icke han för sin uppgift hade bort
vara mer fristående ooh sjä1vständig, men såsom
denna hans ställning är normerad här i uts'kottets
förslag, synes det mig att den fullständigt täokeil'
över det uppdra;g, som enligt denna paragraf
skulle givas åt en riksdagens justitieombmlsman.
Ty denna har just till uppgift att å follkrepresen·
tationens vägnar så att säga kontrollera statsstyrelsen. Vid sådant förthållande kan det icke
vara lämpligt och gagneligt, att en ..särskild justitieombudsman utses, som icke komme ,att ,hava
något för honom utmärkande och eget verksamhetsområde, varför också hans embete icke 'komme
a~t hava den betycdelse, som detsamma rätteligen
borde hava. U nder sådana förhållanden och med
åberopande i övrigt av de motiv, som i reservationen n:o 1 äro anförda, ber jag därför få föreslå,
att hela denna paragraf måtte ur förslaget utgå.
Ed. af F o r s e 11 e s: I överensstämmelse med
vad som nämnes i första och fjärde reservationen
ber äiven jag att få föreslå, att ifrågrwarande paragraf skulle utgå. J ag ber därför att få understöda herr Estianders förslag.

P u he m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hyvä!ksyä pykälän siinä muodossa kuin se on suuren valiakunnan mietinnössä.
50 §.
Keskustelu:

Ed. J o u lk a h a i ne n: Y mmärtääJkseni hallintoalueitten rajoja ei voida järjestää sillä tavalla
kuin 50 § :n kolmas momentti ja 51 §:n toisen
momentin viimeinen lause mietinnössä edellyttävät. Ol.en jo eräässä toisessa yhteydessä hua~aut
tan<l!lt siitä, ,että kielirajat tässä maassa ovat oikeastaan olemattomat ja että niitä ei voida missään
tapauksessa · tarkotuksenmukaisesti sillä tavalla
käyttää kuin näissä rmomenteiss~ edellytetään.
Mutta ku~ se ":astalause, nimittäin yhdeksäs, jonka myösk~n mmä ,olen allekirjoittanut, ei kaiken
todennäJköisyyden mukaan saa eduskunnassa riittä:vää kannatusta, katson puolestani ta:r:peelliseksi
yhtyä ,kanattamaan 50 §:n kolmatta momenttia
kuitenkii). sillä edellytyksellä, että siihen lisätään
välilause, joka al1kuaan oli perustuslakivaliokunnan mietinnössä, nimittäin että alueet, mikäli
asianhaarat sallivat, tulevat yksikielisiksi. Eli
toisin sanoen, että tämä kolmas momentti kuuluisi
~eu~aavasti: ,Hallinto-alueitten rajoja uudestaan
JärJestettäessä on varteenotettava että alueet, mi~äli ~~ianhaarat sallivat, tulevat yksikielisiksi
.J. n. e.
P u h e m i e s: Ed. J oukaihainen siis tekee ehdotuksen, että perustuslakivalidkunnan mietinnön kolmas momentti hyväksyttäisiin.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h u j a vastaa myöntävästi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander ,ed. af. Forselleili:sen kannattamana ehdottanut, että nyt esillä oleva pykälä poistettaisiin lakiehdotuksesta. Kutsun tätä ehdotusta ed.
Estlanderin ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy suuren vaiiokunnan ehdotuksen

Ed. J u u t i 1 a i n e n: Katson puolestani että
ei ole mitään syytä luopua perustuslakivali~kun
nan mietintöön liittämästäni yhdeksännestä vasblauseesta, jossa ehdotetaan että 50 § :stä kolmas momentti kokonaan ,poistettaisiin. Pyydän
saada tehdä sellaisen ehdotuksen. Huomautan
lisäkSi ,että tämä lisäys on 50 § :ään tullut vasta
v~im~ kesänä. Sensijaan perustuslakikomitea ja
aikaisemmat tasavaltalaiset hallitusmuotoehdotukset ovat aseettuneet sille kannalle että nämä
96
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kaksi ensimäistä momenttia riittålvät tämän asian
järjestämiseen.
Ed. E s t l a n d e r: Detta ·och det följande lagrummet innehålla åter stadganden, där tillfälle
gives för lantdagens finsks-pråkiga. ~ajoritet att
visa tillmötesgående mot den enhälhga svensksinnade .o-pinionen i landet. J ag ber att få framhålla, att uti stora utskottets formulering en förbättring i någon mån har skett, i det att därur
uteslutits det tillägg, som den första talaren
öns1mde få återinfört. Men fortfarande kvarstår
dock en sådan formulering af 3 mom. att den
nyreglering, som från svenskt håll begär~s, ic~e
utlovas -på något bindande sätt, allra m_mst ar
strudgad i grundlag, utan att densamma bhr beroende av framdeles skeende beslut ocih helt och
hållet av lant(iagens .medverkan. Och ytterligare
har en inskränkning skett därutinnån, att icke
lagski-pningsområdena i underrätt medtagits,
utan endast förvaltningsområdenas gränser åsyf·
tas.
J ag sade, att verkställi~heten av denna omreglering helt och hållet komme att bero av lantdagen, och jag tillägger, att jag ~cke. hyser någon
förho-p-pning om att lantdagen atmmstone under
en överskådlig framtid skall vara med om en dylig reglering. Det styre1sesystem, som denna nya
regeringsform avser att införa, innebär, sås?m
det här tili lust och leda tyvärr varit nödvändigt
u-p-pre-pa, införandet av ett fullkomligt lantdagsenvälde och föres-pråkarena för detta envälde och
dess fr~mtida utvidgande .komma ingalunda att
vara benägna att låna örat tili en ref.orm, som
skulle innebära en utveckling av den kommunala
självstyrelsen. Om därför ic'ke i gru~dlag ot::etydigt fastställes, a tt denna nyreglenng av f?r,;altningsområdenas och områdenas för rätts'kupningen i första instans gränser skall äga rum, är
det min bestämda övertygelse, att denna reform
heller icke kommer tili stånd. På dessa grunder
och med åbero-pande i övrigt av vad vid flere
olika tillfällen har framförts och vad i reservation I närmare anförts ber jag att få föresl~ den
formulering, som i denna reservation är angiVen.
Ed W u ori maa: Suomen kaksikielisen kansan kielelliset olot ovat aina vuodesta 1867 järjestetyt sille kannalle, että molemmilla kieliryhmillä
on tasa-arvoisuus ka&issa suhteissa tässä maassa.
Suomenkielinen :kansa myöskään ei ·ole koko tänä
aikana eikä ennenkään millään tavalla sortanut
ruotsinkielistä kansaa, vaan -päinvastoin. Vielä
tänä-päivänä jos käydään esim. Uudenmaan lää-

uinhallituksen ra;hastossa, on virkamies, joka ei
erehdyksestakään vastaa suomenkielellä. suomenkieliseen kysymykseen, vaan käyttää ama ruotsinkieltä.
Ja ruotsalainen kansanaines on tämmöisissä
oloissa tullut erittäin hyvästi toimeen. Ei missään itse kansan seassa· ole valitusta ollut siitä,
että sen kieltä olisi ylenkatsottu tai sorrettu.
Kaikki meidän hallinnolliset elimemme koko
maassa ovat sentähden kaksikielisiä ja ruotsalaisella kansanaineksena on oliut oikeus omaa kieltänsä käyttää, missä se sitä tahtoo, ja virastot
ovat velvolliset niitä vastaanottamaan. Nyt
myöskin 14 § tässä valtiomuodossa, joka toisess.a
lukemisessa hyväksyttiin, vahvistaa nämät -penaatteet.
Mutta tämän -pykälän viimeinen momentti tuo
n:)rt uudenlaisen ·-periaatteen tähän asiaan. Se
nimittäin vaatii yksikielisiä hallintoalueita ja
sentähden näille alueille myöskin yksikielisiä
virasto ja.
Ne s~udut maassa, joissa on ruotsinkielistä asutusta, järjestettäisiin siis siten, ett~ nii~le .asete~
taisiin eri ruotsinkielisiä lääninhalhtuksia Ja mmta ~irastoja, joissa virkamiehet olisivat yksinomaan ruotsinkielisiä. Mutta jos tarkastetaan
ruotsalaista asutusta niissä maankohdissa, joissa
niitä löytyy, niin huomataan että ruotsala~sen
asutuksen välillä Uudellamaalla, Turun läämssä
ja Pohjanmaalla on joka-a~~assa kunnassa vähemmän tai enemmän suun Ja valtava suomenkielinen vähemmistö. Nyt JOS tämä momentti
hyväksyttäisiin ja siis -perustettaisiin ruotsinkieI{siä hallintoelimiä ja lääninhallituksia ynnä
muita. niin olisi seuraus siitä, että joko vähemmistöt näissä ruotsalaisissa hallintoaineissa joutuisivat ruotsinkielisten virkamiesten sorron alle
tai sitten että nämätkin virastot täytyisi taa·S
uudestaan tulla kaksikielisiksi niinkuin nykyiset
virastot ovat. Mitä hyötyä siitä sitten oikeastaan
on ruotsinkielis·elle ik:annalle, sitä on vaikea ymmärtää. Mutta ytksi asia siitä kuitenkin. syntyisi
ja se on se, että syntyisi koko suuri joukko uusia
~irastoja ja virkoja, joita ruotsinkielinen ylimy~tö
miehittäisi ja jotka olisivat niitten ~u~ema:~tomie?
vuastojen ja virkamiesten kanssa JOita vume ai:
koina on asetettu Suomen kansan kannettarva:ksi
ja .maksettavruksi ilman min~äänlaista hyötyä, ja
yhtä huonolla työteholla v1elä-pä huonommalla
kuin se mikä nyt vallitsee meidän keskusvirastoissamme ja niiden virkamiehissä.
Tä:mä ruotsalaisg3Jrantiain vaatimus on lähtenyt oikeastaan ruotsinkielisestä ylimystös~ä, jo~~
on pelännyt sitä, että se tässä maassa JOUtuisi
entisestä hallitsevasta asemastaan -pois ja ·että sen
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ruotsinkielinen maalaisväestö rupeisi myös vapautumaan sen taantuvasta politiikasta ja asettuisi
toiselle kannalle. Sentähden sen mielestä sen täytyisi vahvistaa asemiansa sillä, että se saisi uusia
virastoja ja uusia virkoda, joita se voisi miehittää
ja vaikutusvaltaansa edelleen säilyttää. Mutta
ruotsinkieliselle kansalle ja ruotsinkielelle iässä
maassa siitä tulee puhdas vahinko, sillä nykyään
aina Utsjoelta Harukoniemeen asti voidaan tulla
toimeen jokaisessa pienemmässäkin kunnassa
ruotsinkielellä ja ruotsinkieli on pysynyt tässä
maassa niin ka.uan :kuin virkamiehet ovat velvolliset oppimaan molempia ·kieliä, siis ruotsinkieltäkin. ,Tos nyt muodostetaan ruotsinkielisiä yksikielisiä hallintopiirejä, niin seuraa siitä luonnollisesti, että suomalaisseudut myös tulevat yksikielisiksi, se tahtno sanoa, virkamiehet ·eivät enää
muussa Suomessa tarvitse o·ppia ruotsinkieltä ja
sen kautta ruotsin1kieli häviää välttämättömästi
yli Suomen. Minä pidän sen vahinkona että niin
olisi. Sillä meidän on säilytettävä ruotsinkieli.
Siitä on meidän kansallemme ollut suurtakin hyötyä kultuurisuihteessa, ja tarpeellista että se säilyisi edelleen. Jos tämä momentti nyt hyväksytään, niin ruotsalainen ylimystö ja ruotsalainen
ryhmä iällä tekevät juuri ruotsinkielelle suurimman vahingon ja :haitan, sillä sen ·kautta se supistaa ruotsinkielen yksinomaan näihin kapeihin
merenrantoihin, missä asuu ruotsalainen väestö ja
koko muusta Suomesta se häviää pois. Muutenkin
on tämän yhteydessä huomattava, kuinka vahingollisesti juuri ruotsinkielinen ryhmä täällä on
tässä kieliasiassa esiintynyt. Se on koettanut eristävtyä niin paljon kuin mahdollista Suomen kansasta. Se on keksinyt nimiäkin, jotka olisivat
merkkinä siihen ·eristäytymiseen. Se puhuu ruotsalaisesta asutuksesta täällä nimellä ,ostsvenskt
land", joka merkitsee ,Itä-Ruotsin maa", ja ruotsinkielistä kansaa se kutsuu ,ostsvenskar", joka.
merkitsee ,itäruotsalaiset". Sen tkautta se jo tahtoo todistaa, että se tahtoo eristyä suomenkielisestä kansasta ja eristää myös ruotsinkielisen kansanaineksen suomalaisesta kansasta ja niin luoda
tänne kaksi kansaa valtiossa, joka yritys välttämättömästi tulee loppumaan sillä tavalla, että
ruotsinkieli vähitellen :häviää tästä maasta, ja vaikutta-a siis aivan päinvastoin, kuin mitä ruotsinkielinen ylimystö ja ryhmä täällä tarkoittavat.
Minä sentäiliden juuri ruotsinkielen edun ka.nnalta
kannatan ed. Juutilaisen ehdotusta, että 'kolmas
momentti tässä pykälästä poistetaan,
Ed. Colliander: Maalaisliitto, som har på
entreprenad omsorgen om det svensika språket, har
skickat icke mindre än tre av sina mest beryk-
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tade nationalister i elden för att försöka bevara
det Iilla svenska, som ännu finnes kvar, men nu
håller på att försvinna från landet. Det har varit
ett stort nöje att åhöra dessa andraganden, särskilt det sista, vilket i sin omsorg om det svenska
språket gick så långt att talaren fasade för mö.iligheten att detta svenska språk, som ha.n erkänner har gjort landet så utomordentligt stor nytta,
komme att försvinna från landet. Om nu så
olyckligt vore, att vi själva skulle bidra.ga till
dessa åtgärder och att herr Vuorlimaa skulle komma att få rätti sina förmodanden, så tror jag, att
han innerst inne dock skulle känna sig synnerligen belåten med utgången och jag skulle sålunda
tillråda honom att använda hela sitt stora inflytande till att befräm.ia vära strävanden i riktning
mot det svenska språkets undergrävande i detta
land. Härigenom skulle den verkliga och stora
friden nås. Det kan icke hjälpas, a:tt, när man
ålhör andraganden av denna art, man kunde känna
sig sorglig till mods, ifall icke å andra sidan den
omedvetna humorn skulle lysa igenom nästan
var.ie rad av sådana andraganden som det senaste.
Det når det sublimas gräns i sin utomordentligt
stora löjlighet. Då talaren av oro för de ensprålkiga områdena tänkte sig möjligheten att där
skulle förekomma förtryck gentemot den finska
minoriteten, så ville jag lugna honom med det,
att lantdagen genom den regeringsform vi nu antaga kommer att närma ~ig valtalaki-idealet och
att den sålunda helt och hållet själv kan styra
och ställa i detta land o<lh ånyo skapa lagar, som
värna denna arma finska minoritet i de svenska
områdena, ifall den skulle bliva utsatt för förtryck. Vi svenskar sträva icke till detta förtryck.
Tvärtom kommer det att ligga i vårt intresse att
se till att där finsk minoritet kan uppstå alla
medel skola användas för att hindra ens skenet
av förtryck, ty detta ligger i vårt eget intresse.
Den oro för det finska elementet, som kommit till
synes, är sålunda, också den, fullständigt överflödig.
En gammal kär klagolåt uti centerns många
inlägg i denna kammare utgör tjänstemannafrågan. Alltid då därtill på något sätt tillfälle gives,
riktas angrepp mot de tjänstemän, som centern
dock i sin demokratiska iver är den främsta att
öka med i;itändigt nya. Det är ingalunda från
vårt håll man yrkar på att nya statstjänster s'kola
skapas, utan det är just från demokraternas sida.
Det måste envar •ha insett, att ju mera demokratiskt ett land blivit dessto mera tjänstemän behöver det. Vi behöva endast tärrka på den lag,
SOIID trätt i verkställighet den 1 juni, för att se
huru också den uppammar en tjänstemannaskara
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och herr Vuorimaa har varit en av de första att
förorda denna lag. Men då det gäller några svenska ämbetsmän, då fasar han. Han tänker på att
dessa ämbetsmän åter skulle ~muna bidraga till
att det s;venska språket ·kunde fortbestå, detta
samma språk, som han så gärna vill utrota. Han
säger bland annat att svenskheten har bestått så
länge landets ämbetsmän varit tvungna att kunna
båda spraken, •d. v. s. både svenska ooh finska.
Skrupa vi nu nya svenska ämbetsmän, låt vara i
rätt begränsad omfattning, skulle detta ytterligare befordra svenskans framtid. J ag tror att
också de bekymren äro överflödiga.. N og komma
svenskarne att bestå här i landet med eller utan
ämbetsmän, med eller mot ämbetsmän, det kan
herr Vuorimaa vara fullikomligt övertygad om.
Någonting som man också alltid åberopar och
idislar med en uthållighet, som är rent av häpnadsväokande, är .det, att vi svenskar icke utan
·dessa ämbetsmän skulle komma tillrätta och att
hela denna a.gitation, som man kallar den, från
vår sida skulle bygga på den svenska överklassen,
vilken vi önska öka genom s1kapande av nya
tjänstemän. Här har dock under olika perioder
från svenskt allmogehåll med utommdentlig klarhet och skärpa gjorts gällande, att de åtgärder för
svensk!hetens bevarande, som nu äro ifråp;asatta,
ingalunda komma från den svenska överklassens
utan tvärtom från den svenska allmogens sida, och
d·en, som med öppna ögon och med någorlunda
klart förstånd betraktar foikrörelsen inom det
svenska Finland har ju kunnat förstå, att t. ex.
den svenska rörelse som tog sig uttryok i det
svenska folktinget, ingalunda föddes bland den
svenska överklassen, utan bland den svenska allmogen ooh kanske närmast bland den österbottniska svensika allmog·en. Det är sålunda fullkomligt oberättigat att gång efter annan försöka giva
dessa svenska ·krav skenet av att vara endast överklasskrruv.
Herr J oulmhainens oc:h särskilt herr J uutilainens förslag äro av den art, att de uti sin' blinda
nationa1istiska fanatism äro egnade att, ifall de
vinna lantdagens bifall och förverkligas, framprovocera åtgärder från vår sida att med alla tillbuds stående medel motarbeta godkännandet av
ett sådant lagförslag som detta. Man vill göra
vad man kan för att hindra oss att medverka till
detta lagförslags god1kännande, av vilket man
dock säger sig vänta så ·oändligt mycket. J ag
undrar, om denna -politik ur herrarnas syn-punkt
är den riktiga och den kloka.
Ed. J u n e s: Suuren valiokunnan ehdottama
.sanamuoto tämän -pykälän 3 momentille on mi-

nunkin mielestäni liian jyrkkä ja aivan tarpeettomasti sitoo valtiovallan toimintaa tässä asiassa,
järjestettäessä hallintoalueiden rajoja. Siksi minäJkin kannatan ed. ,T oukwhaisen täällä tekemää
ehdotusta. Mielestäni ei ruotsalaisilla ole myöskään mitään aihetta sanoa tätä ruotsalaisten sorroksi, jos pykälä saisi tällaisen muodon. Mutta
tämä on vaan viittaus käytäntöön, sillä jos käytännössä jo ehdottomasti määritellään eteen-päin
mitä on tehtävä, huolimatta onko se mahdollista,
niin se on minusta sellaista, joka estää kaikkien
olevien olojen huomioonottamisen.
Ed. N i u k k a n e n: Tämän lakiehdotuksen '
14 § säätää, että oikeudet, hallintoviranomaiset
ynnä muut virastot ovat kaikkialla maassa olevat
kruksikieliset. Tämän ·pykälän viimeinen momentti taasen säätää, että hallintoalueet on tehtävä yksikielisiksi. Pykälät ovat siis keskenään
sellaisessa ristiriidassa, että minun käsittääkseni
toisesta tai toisesta on luovuttava. Tämän -pykälän käytännössä toteuttaminen on minunkin mielestäni aivan mahdoton. Katsoen siiheiY, että ruotsin- ja suomenkielinen väestö asuu niin sekaisin,
veisi sen toteuttaminen siihen, että kuntia, sekä
laajem-pia itsehallintoalueita muodostuisi aivan sisäl&äin. Se veisi myöskin si~hen, kuten eräs kielirajaseudun oloja tunteva edustaja verustuslakivaliokunnassa huomautti, että !kielten rajamailla kovin useissa trupauksissa täytyisi kielellinen hallintoraja vetää myös isännän ja emännän välille,
jollainen toimen-pide minun nähdäkseni tuntuu arveluttavalta. Minä siis yhdyn siihen ehdotukseen,
varsinkin kun 14 § on tullut sellaiseksi kuin se
tuli, että tämän llY·kälän viimeinen momentti olisi
-poistettava.
Ed. Pilkka: Minä valitan sitä seikkaa, että
suuri valiokunta on äärimmäisen oikeiston vaatimuksesta vasemmiston kannattamana pyyhkinyt
tämän vylkälän 3 momentista pois sanat ,m~käli
asianhaarat sallivat". Minusta olisi hauska kuulla, mitenkä tämän vykälän tällaiseksi muodostajat aikoisivat -pykälän käytännössä toteuttaa.
Minä olisin tai-puvainen .kannattamaan ed. Juutilaisen ehdotusta, että kysymyksessä olevan pykälän 3 momentti ja seuraavan pykälän 2 momentin
viimeinen lause kokonaan voistettaisiin. Mutta
kun ei ole toiveita, että tämä ehdotus menisi läpi,
niin rohkenen toivoa, että ed. J oukahaisen tekemä
ehdotus hyväJksyttäisiin, että kysymyksessä olevan pykälän 3 momenttiin otettaisiin takaisin perustuslakivaliokunnan mietinnöstä sanat ..mikäli
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asianhaarat sallivat". Toivoisin, että myöskin vasemmisto olisi mukana tukemassa tätä ehdotusta.
Ed. v on W en d t: Herr Vuorimaa påstod att
avsikten med stiliseringen av ifrågavarande paragra'f varit att erhålla svenska ämbetsverk i de
områden, som hava rent svensk befolkning. Detta
är faktiskt inga1unda a;vsikten, ehuru det kanske
tili en del kommer att bliva sålunda i verkligheten. Avsikten är att nå den största möjliga enspråkighet. Vi hava erfarenhet från alla. Iänder
med tvåspråkig befolkning att man har olägenhet av tvåspråkighet.en och för att inskränk·a denna olägenhet i vårt land till det minsta möjliga
försöker man få till stånd så enspråkiga förvaltningsområden som möjligt. Dessa ämbetsverk
skulle emeUertid ej bliva enspråkigt svenskspråkiga eller finsbpråkiga, de använda som § 14
stadgar båda språken och leverera. sina utslag
likaledes på vartdera språket. Men översättningsarbetet och dylikt blir i dem insbänkt till
d·et minsta möjliga. Detta medför en stor tidsbesparing och ökaP. trevnad för alla -partier och
är just tanken med ifrågavarande förslag.
·
J ag vill härtill ytterligare foga, att man genom borttagandet av § 22 redan i yttersta, grad
försvårat, ja nästan omöjliggjort för oss svenskar
att nu rösta för regeringsformens antagande. Det
är sannoliki att vi härefter enhälligt skola rösta
mot brådskande behandling och detta ehuru det
finnas flere som i likhet med undertecknad dock
gärna skulle se att vi finge dethela i hamn. Det
behöves icke mycket förstånd för att inse att man
genom dylika ändringar kan driva även radikala
element till att ej rösta för la.gen, någonting, som
blir säkert om alla dessa nationalistiska förändringar genomföras. J ag ber sålunda att få understöda herr Estianders förslag, som skänker all
rättvisa åt de olika nationaliteterna.
tSlutligen vill jag framhålla gentemot herr
Vuorimaa, att i hela världen det s.pråmbruket antagits att när man ex. v. säger svenska.r i Frankrike eller svenskar i Förenta staterna, så betyder
det rikssvenskar och för att vi skola slippa från
denna ideliga konfusion våra benämningar giva
anledning tili rvilka särskilt äro obekväma för
rikssvenskarne, har man för svenskarna i Finland
begynt använda namnet ,östsvenskar". D~t finnes ingen annan orsak härför. Detta namn blir
så mycket enklare och vi behöva e.i långa, förkla.ringar sådana som att vi äro finlänningar, som
tala svenska, för att exakt angiva vad vi äro.
Man försöker i aJlmänhet nå den största möjliga
grad av bekvämhet i umgämget folken och län-
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derna emellan. Detta är vår avsikt med namnet
östsvenskar och man måste :förstå avsikten.
Så ytterligare en omständighet. Det har påståtts att det är de svenska, bildade som drivit
svenskhetsagitation. Föstå ej herrarna, att den
svenska överklassen, som har stora ekonomiska
intressen på finskt håll icke är synnerligen benägen för en utveckling, som komme att inskränka vår huvudverksamhet till vissa områden. 'Vi
bildad-e ha tvärtom böjt oss för folkets krav i detta
avseende. Detta har sagts flere gånger, men man
kan tydligen e.i upprepa det för ofta, då alltid
falska motiv om överklassagitation dragas fra.m.
'Ministeri A l k i o: Kun ottaa ratkaistaksensa
suhdettaan nyt esillä olevaan kysymykseen, iJäytyy ensinnä asettaa itsellensä vastattavaksi, minkä johdosta tämä vaatimus wotsalaisen ja suomalaisen asutuksen hallinnollisia rajoja koskevasta
kielirajasta on a.setettu. Kyllä minun täytyy
olla siinä käsityksessä, että tämä vaatimus on
lähtenyt muista. kuin ruotsia puhuvan Suomessa
.asuvan k a n s a, n etujen silmällä pitämisestä. Se
on lähtenyt siitä periaatteesta, että Suomessa pysyisivät nämä kakSi erikielistä kansaa niin 'Vieraina kuin mahdollista toisillensa. Ja tätä minä
pidän vääränä. Se johtaisi siihen, että kielita·iste1ulle tämän järjestelmän kailltta, tullaan laskemaan täällä moniksi mies·polviksi yhä syvemmät
perustukset. Senvuoksi olen a.lkujaan vastustanut sitä, että läänien rajoja saataisiin käydä kielellistä raja•a myöten. Mutta siinä on myös käytännölliset syyt esteenä. 'Silloin kun tämä vaatimus syntyi, lausuttiin heti julkisuudessa., että
Etelä-Pohjanmaalla olisi tämän vaatimuksen toteuttamiseen parhain tilaisuus. Hallituksen toimesta silloin aset.ettiin komitea tutkimaan missä
määrässä etelä-pohjalaiset olot tar.ioisiva,t mailidollisuuksia -puhtaasti suomalaisen ja -puhta.asti
ruotsalaisen läänin muodostamiseen. Ja tulokseksi saatiin, että paraimmassakin tapauksessa
ruotsalaisen läänin sisään jäisi suhteelliBesti samallainen prosenttiluku suomea, puhuvaa väestöä,
kuin mitä tässä Suomessa asuu ruotsalaista väestöä, suomalaisiin verraten. Kun minä olen koettanut saada selville, tarkoitetaanko sitä, että nämä mwtsalaiset läänit tulisivat olemaan kokonaan
yksikielisiä, minulle ei ole koskaan annettu suoraa vastausta. Mutta edellinen puhuja sen suoraan sanoi. Rän nimittäin lausui sen ajatuben,
että läänit tulisivat silloin olemaan yksikielisiä.
Tällöin joudumme siihen tilanteeseen, että ne suomalaiset, jotka. tulisivat asumaan esim. EteläPohjanmaalla ruotsalaisen läänin alueella., joutuisivat sellaiseen sorronalaiseen tilaan, jonka aino-
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astaan me tunnemme, jotka. olemme olleet siellä
läheisessä kosketuksessa ruotsalaisen ylivallan
kanssa. Sillä tähänkin saakka, vaikka W aasan
lääni on suurelta enemmistöltään ollut suomalainen lääni, on meillä ollut riittävästi huolta siitä,
että suomenkieli, suomalaisen kansan oikeudet,
ovat tulleet virastoissa valvotuiksi. Jos ajatellaan sitä, että ne suomala•iset, jotka tulisivat nyt
jäämään Etelä-Pohjanmaan ruotsalaiseen lääniin,
joutuisivat siellä sen sorron alaisiksi, jonka edellytämme siitä johtuvan, ei pitäisi olla ensinkään
kummaa, jos me suomalaiset tällaista kaikin voimin tulemme vastustamaan. Meillä on riittävän
paljon kokemusta siitä tavasta, jolla ruotsalainen
virkamiehistö on tässä maassa suomalaista kansaa kohdellut. Se on meille opettanut m. m. sen,
että koskaan suomalainen talonpoika ja työmies ei
halua noudattaa samaa peria·atetta, sortaa ruotsalaista ammattitoveriaan kielellisessä suhteessa.
Mutta se vaikuttaa samalla että suomalaiset eivät
·koskaan tule aEstumaan siihen että tässä maassa
perustettaisiin ruotsalaisia läänejä, joissa suomalaisill!!i ei ole täy,dellisiä kielellisiä oikeuksia.
Kun on edelleen ollut kysymys siitä, k)lmpaanko,
suomalaiseen vaiko ruotsalaiseen lääniin EteläPohjanmaalla tulisi Waasan· kaupunki kuulumaan, on tilastollinen väestötutkimus osottanut
että Wa.asan kaupungissa on suomalainen enemmistö. 'Siitä huolimatta on ruotsalaisten puolelta
jyrkästi esitetty se vaatimus että Waasan kaupungin pitäisi tulla kuulumaan ruotsalaiseen lääniin. Taasen sellainen vaatimus, jota milloinkaan ei voida toteuttaa•! Jos Waasan kaupunki
tulisi kuulumaan ruotsalaiseen lääniin, käsittää
jokainen, joka luo silmäyksen ka.rtalle, että silloin koko suomalainen Etelä-Pohjanmaa tulisi
erotetuksi merestä. Etelä-Pohjanmaan suomalainen väestö tulee panemaan kaikkensa alttiiksi
sitä vastaan taistellakseen. Se on siis vaatimus.,
jota koskaan ei voida toteuttaa, vaikka se perustuslakiin pantaisiin, sillä siinä sittenkin on vielä
toimenpiteitä, joita käsittääks.eni ei mikään hallitus tässä maassa koskaan voisi toteuttaa. Minä
siis käsitän että tämän momentin hyväksyminen
tähän pykälään sisältää sellaisen mahdottomuuden, jota käytännössä ei voida noudattaa. Momentin siis täytyy saada sellainen muoto, että sitä
voidaan noudattaa. Siinä suhteessa katson että se
muoto, minkä ed. J·oukahainen on esittänyt, olisi
tässä tarkoituksenmukaisin.
Täällä on väitetty että ma•ala.isliittolaiset ajavat tätä asiaa natsionalistisista syistä. Kyllä
minun täytyy kumminkin sanoa, että ne syyt
ovat toiset, että tässä toimii kansan itsesuojelusvaisto. Ed. Setälä eilen mainitsi jo senkin, että
tässä eduskunnassa ei ole muuta kuin yksi natsio-

nalistinen ryhmä ja• sellaiseksi on osottautunut
valitettavasti ruotsalainen kansanpuolue n:äine
nykyisine vaatimuksineen. Niin näyttää olevankin. Parempana, todistuksena siitä on se että
vaatimukset sillä taholla ovat yhden vuoden kuluessa joka ainoa kerta, kun kielipykälät ovat tulleet esille, seuraavaan kertaan kasvaneet. Sekin
lakipykälä, joka viime eduskunnassa säädettiin,
mutta jonka ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat äänestivät yli vaa.lien, oli sellainen, josta. jo
silloin sanottiin, ettei missään muussa Europan
maassa s•ella·ista voitaisi säätää, jossa kielelliset
voimasuhteet ovat sellaiset kuin täällä, nimittäin
enemmistön vastustuksen vuoksi. En ole koskaan kuulunut niihin, joka tahtoisin ruotsinkielisten oikeuksia sortaa. Mutta kaikkein vähimmin
voin kuulua niihin, jotka sanisivat että täällä
suomenkielinen väestö jollain alueella joutuisi
edelleen jonkinlaiseen holhoustilaan ruotsalaisten
sorronalaisena. Minä pelkään, jos tällainen lakipykälä säädetäiän, joka. pakottaa tällaiseen läänin
rajojen käyntiin, seuraus tulee olemaan se, että
läänin rajojen sisään tulee kuulumaan siksi paljon suomalaisia että ne joutuvat omassa isänmaassaan kärsimään kielellistä sortoa. Sitä emme saa tässä yhteydessä .myöntää.
Mutta siitä olisi myöskin ruotsalaisille vahinkoa. Ruotsalaiset liikemiehet Etelä-Pohjanma.alla osaavat jo pelätä sitä. Se on nim. siten, että
tämä vaatimus on syntynyt, minun käsitykseni
mukaan, sen johdosta, että tahdottaisiin ·estää siten suomalaisten siirtyminen ruotsalaisten alueelle, jota on havaittavissa viime vuosikymmenien
kuluessa. Mutta jos tätä estettä yritetään tällaisen
lain kautta, siitä seuraa ilmeisesti vasta.toimenpiteinä boikotta.mista. Suomalaiset eivät tietenkään tahdo olla missään tekemisissä niiden ruotsalaisten kanssa, jotka näin järjestelmällisesti
pyrkivät suomalaisista eroon. Siitä seuraa silloin vahinkoa myöskin ruotsalaisille liikemiehille
ja ruotsalaiselle kansalle, jonka täytyy sentäan
olla koko paljon tekemisessä suomalaisten kanssa.
Mitä edelleen tulee virkamiehiin, on minun käsitykseni se, että luonnollisesti kummallakin alueella silloin tulee olemaan ainoastaan yksikielisiä
virkamiehiä. Suomalaisella alueella tämä kyllä
'käy laatuun, mutta ruotsalaisella alueella pelkään että seuraus on se, että se paljon suurempi
virkamiestuotanto, joka on ruotsalaisen väestön
keskuudessa tunnettu, se virkamiestuotanto ei
löydä ,kuluttajia". Suomalaisella alueella he eivät saa samassa määrässä virkapaikkoja kuin mitä nykyään, kun n:faass.a on olemassa sellainen
tilanne, kuin nyt on. Katsoisin senvuoksi että
kielitaistelun uuden perustuksen laskeminen tällä
kertaa vältettäisiin jos hyväksyttäisiin tämä ed.
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J ou:kahaisen tekemä ehdotus. Silloin oltaisiin tilaisuudessa tarkemmin harkitsemaan, mitä tässä
suhteessa on mahdollista toteuttaa., mitä ei.
Ed. He 1 en i u s- Seppä 1 ä: Puheenalaisen
'PYkälän 3 momentin täytyy olla jonkun kompromissin tulos, sillä kun sen äkkiä lukee kokonaisuudessaan, niin täytyy itseltään kysyä, millä
muulla järjellisellä tavalla voitaisiin hallintoalueiden rajat uudelleen järjestää, kuin koettamalla
saada alueiden - mikäli ne eivät ole yksikielisiä - toiskieliset vähemmistöt mahdollisimman
pieniksi. Ei kai kenellekään pälkähtäisi päähän,
että hallintoalueiden rajoja uudelleen järjestettäessä toiskieliset 'Vähemmistöt koetettaisiin saada niin s u u r i k s i kuin mahdollista. Niinollen
on mahdotonta ymmärtää, minkä vuoksi tämä
momentti olisi tarpeellinen, jos se t ä 11 a i s en a a n tähän jää.
Kun kumminkin saattaa olla paikallaan, että
momentin a j a t u s säilytetään, niin puolestani
uskaltaisin ehdottaa, että momentti saisi seumavan sanamuodon: ,Hallintoalueiden rajoja. uudestaan järjestettäessä on varteenot.ett111va, että alueet tulevat, mikäli mahdollista, yksikielisiksi,
suomen- tai ruotsinkielisiksi".
Jotenkin sama on ed. J oukahaisen ehdotus,
mutta sen viime.iset sanat on mielestäni jätettävä
pois, sillä niiden lakiin, varsinkin 'Perustuslakiin
ottamista on mahdoton käsittää tarpeelliseksi.
Tuo sana ,mikäli mahdollista>'' tietää sitä, että,
jos asia ei ole mahdollinen järjestää, silloin o.vat
olot pidettävät ennallaan.
Ed. Keto: Kun suuren valiokunnan .sosialid-emokraattis-et jäs-enet ovat kannattaneet tämän
pykälän muo.dostamista sellais-eksi, millaisena se
nyt suuren valiokunnan mietinnössä esiintyy, niin
lienoo tarpeellista lausua joku sana meidän kantamme perusteluksi.
·
'Meidän kielipolitiikkamm-e tarkoituks-ena on
tätä p-erustuslakia, Suomen hallitusmuotoa, sääd-ettäessä, saa.da tähän hallitusmuotoon sellaisia
säännöksiä meidän maamme kieliolojen järjestämisestä, jotka tekisivät vastaisuudessa kaiken kielellisen, kansallisen sorron mahdottoma:ksi. M-ehän
tiedämme, että kansallisintohimot ovat vielä nykyään sang-en tärkeät tekijät valtiollisessa elämässä. Mehän tiedämme m. m. että maassamme
vielä on olemassa -eräs puolue, joka on kokoonpantu -etupäässä kielellisten, kansallisten näkökohtien perusteella, nimittäin ruotsalainen puolue.
Tämä puolue suurimmalta osalta ·edustaa suurporvarillisia, suurkapita.listisia intressejä ja myös
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ruotsalaisen byrokratian virkami-esluokan intresse]a. Näiden intressien hyväksi puolue koettaa saada ruotsalaisia työtätekeviä luokkia. taakseen, painostamalla niille sitä, mitenkä välttämätöntä näid-enkin ainesten on yhtyä noid-en suurporvarillisten ja !byrokraattist-en ainest-en kanssa
yht-eistoimintaan ruotsalaisen väestön kansallisten
oikeuksien suojaamiseksi.
Meillä sosialid-emokraateilla on erityin-en intressi, -erityinen harrastus siihen, että me myöskin
ruotsalaisella taholla saisimme poliittisen puoluemuodostuksen terv-eemmälle pohjalle, -että me saisimme ruotsalaisen väestön työtätekevät kerrokset
temmatuiksi irti ruotsalaisen yläluokkapuolueen
hen·kisestä holhouksesta. Tämän vuoksi meidän
tarkoituksemme on järjestää meidän maamme kieliolot sellaisiksi, että niissä ·ei olisi minkäänlaista
sijaakaan s-ellaiselle vastaiselle kehityksell-e, mikä
saattaisi antaa ravintoa sille kansalliskiithkoiselle
kiihoituksell-e, jota niin huomattavasti nykyään
vielä ruotsalaisen kansan.puolueen taholla harjoitetaan. Tämäkin näkijkohta •on: m. m. ollut yhtenä määräämässä, kun me sosialidemokraatit
suunnittelemme maamme kielioloj-en järjestelyä.
Mitä nyt erityisesti tulee kysymykseen .hallintoalueiden järjestämisestä, niin minun puolestani on
sanottava, että pyrkimys järj-estää tällaisia halEntoalueita kielellisten näk·ökohtien pohjalla on
oikea. Siihen on ymmärtääkseni meidän maassamme pyrittävä. Tämä vaatimus kielellisten näkökohtien varteenottamiseen hallinnollisia alueita
muod·ostettaessa johtuu myöskin kansanvallan olemuksesta. Kun meillä on aikaisemmin suunniteltu
kUntia suurempia itsehallintoalueita, joilla olisi
olemassa myöskin omat -edustuslaitoksensa, niin
~mmärtääkseni ei voi hyvästi ajatella tällaisia
itsehallinnollisia edustuslaitoksia toimiviksi kaksikielisinä. Tällaisessa edustuslaitoksessa tulisi
ikaksikielisyys tuottamaan haittaa niill-e henkilöilJe, jotka sellaiseen lähetettäisiin itsehallintoalueiden väestöä edustamaan. Edustajainharr tulisi
ymmärtää toistensa kieltä. Mutta kaksikielisyys
ehkäisisi suurinta osaa tällaisten itsehallintoalueiden jäseniä pääsemästä tällaisen edustuslaitoksen jäseniksi .ia ainakin tuottaisi hankaluutta näiden edustuslaitosten toiminnassa. Senvuoksi me
sosialidemokraatit olemme yhtyneet kannattamaan sitä ehdotusta, mikä on suuren valiokunnan
mietinnössä.
Jos nyt tehtäisiin sillä tavalla kuin tässä ed.
Vuorimaa ynnä muut ovat ehdottaneet, s. o., että
kysymyksessäoleva lause kokonaan poistettaisiin,
niin paitsi sitä, että tämä tällainen poliittinen teko
antaisi jatkuvaa ravintoa ruotsalais.ella taholla
kansalliskiihkoiselle agitatsioonille, yhä lujem-
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min yhdistäisi ruotsinkielisen väestön eri kerrokset kansalliseen taisteluun, niin tuo tuollainen teko ymmärtääkseni herättäisi asian tällä asteella
ikävää huomiota myöskin ulkomailla. Kun tämä
tällainen myönnytys on ruotsalaisille jo tehty perustuslakivaliokunnan ehdotuksessa ja .ios sen nyt
eduskunta ottaisi takaisin, niin minä luulen, ·että
tämä tällainen toiiDienpid'e )varsinkin Hkand'inalvian maissa tulisi herättämään sangen ikäviä .huomioita. Minun nähdäks~mi tämäkin seikka on
nykyään otettava huomioon. Meidän on pyrittävä
järjestämään nämä kansallisuusolomme omalla
pohjalla päästämättä vieraita sekaantumaan näihin meidän sisäisiin asioihimme. Meidän on lisäksi otettava huomioon, että nykyään suunnitellaan tulevan kansainliiton puolelta tapahtuvaa
!kaksikielisten maiden kansallisuusolojen järjes'tämistä ja valvontaa. Kansainliiton tulisi m. m.
valvoa sellaisten maiden kuin Tsehekkoslovakian,
Romanian, Puolan ynnä muid-en kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Käsittääkseni meidän suomalaisten olisi pidettävä huoli siitä, että meidän
maassamme kansainliitolla ei kysymyksessäolevassa suhtBessa tarvitsisi olla mitään järjestettävää.
'Täällä Bd. Alkio on maininnut., että .ios meillä
suostuttaisiin hallintoalueiden ja.kamiseen kielellisten näkökohtien perusteella,, niin siitä voisi olla
seurauksena suomalaisten sortaminBn ruotsinkielisillä hallintoaluBilla. Tällais€en •Pfllkoon ei 1mitenkaan pitäisi olla syytä. Tämän kysymyksfln
.iärjest€lyhän riippuu !Suomen kansan suomenkifllisestä enemmistöstä. 'Totta kai s€, samalla kuin
sB suostuu ruotsalaist~n kohtuullisiin vaatimuksiin, osaa pitää lainsäädännöllä huolflll siitä, €ttä
ei ruotsinkielisissä hallintoaineissa suomenkielisiä väh€mmistöjä voida sortaa. Onhan tässä hallitusmuodossakin jo hyväksytty sellaisia säännöksiä, jotka takaavat kysymy'kseentulevifln hallintoalueiden kansallisiin vähemmistöihin kuuluville
jäsenillekin h€idän kansallistfln oikfluksiBnsa turvan. Tällaisia säännöksiähän voidaan aina tarp€en tull€n antaa. En myöskään usko sitä, että
tällaistfln hallintoalueiden ·erottaminen pääasiassa
ki€lellisten näk.ökohtien mukaan tulisi millään tavalla ehkäisflmään maamm€ flri kansallisuuk:si€n
keskinäistä taloudellista ja sivistyksellisiä vuorovaikutusta. N€ siteet, jotka tässä suhteessa yhdistävät meidän maamme eri k:an,sanosia, ovat
siksi lujat, €t.teivät tällaiset seikat niitä ·siteitä
tule katkaisemaan. Ei suinkaan Pohjanmaallakaan suomalainen väestö tule sillä merestä erotetuksi, vaikkalla muodostetaankin ruotsalaiselle
väestölle sinne oma lääni.
Etupäässä siitä syystä, että nuo sanat ,mikäli

asianhaarat sen sallivat" tulisivat antamaan aihetta erilaiselle tulkinnall€ .ia olisivat myös poliittisesti omiansa yhä edelleen ylläpitämään ruotsalaisessa väflstössä nykyistä suurta kansallista
hermostuneisuutta, katson myöskin parflmmaksi,
että näitä. sanoja €i enää kysymyksessäol€vaan
pykälänkohtaan liitetä . .Siinä!hän on jälkiosa, joka
ed.ellvttää kuitenkin mahdollisflksi sellaista olojen järjestelyä, että näitä hallintoalueita ei tarvitse muodostaa. täydellisesti yksikielisiksi, vaan
missä asianhaarat sen välttämättä edellyttävät,
voi niihin kuulua myöskin toiskifllist.ä vähemmistöä.
Ed. N i x: Då lantdagsmannen och prosten
Vuorimaa här ha.r givit sig ut som en föresprå- ·
kare för våra, S'J)eciellt den svenska allmogens
intressen, vill jag säga honom, att han här giver
sig ut på ett mycket otacksamt arbetsfält, ot.aoksamt, därför att vi, ehuru han här gång efter
annan förklara.t, att han är synnerligen välvilligt
stämd emot oss, dock icke kan tro ·honom, ty vi
misstänka, ooh det med skäl, att rösten är J a~kobs
röst men händerna är Esaus; otacksamt därför
a tt vi ej bett · honom göra oss denna tjänst. J ag
kan säga, att vi svenska allmogemäil. icke anhålla
om understöd från det hållet, emedan vi veta, att
det ej står att erhållas där. Den, som giver sig
ut att göra sådana tjänster, på honom kan man
tillämpa det gamla svens'ka ordspråket att den,
som gått obedd till, g·år otaokad ifrån .
Rär har sagts otaliga gånger, att det är den
svensika överklassen, som här ikämpar för sina
rättigheter. Låt då mig en gång för alla förklara,
att den rörelse, sådan den nu framträd-er och sådan
den nu utvecklar sig på svenskt JJ.åll varken ledes
eller näres a.v någon överklass. Det är det rena
svenska -folk- och bonde-elementet,som står bakom
den. l)et är icke några klassintressen, som vi söka
förfäkta, utan det är intressen, som vi anse vara
absolut nödvändiga, ej endast för oss, utan för
hela landet. Det ligger lika mycket i vårt intresse som i de finska 'J)artiernas att få denna
nationalitetsstrid bort, men den kommer ioke bort
genom välvilliga förklaringar, att man icke ämnar
förtrycka det svenska folkelementet, den kommer
icke bort därmed, den kan endast fås bort med
handling och om det visas god vilja i han:dling,
fötst då kunna vi tro, att det är mening med det.
V arken vi svenskar eller finnarna i detta land
kunna förtjäna på att denna swåkfejd vidare vidmakthålles. Men så länge vi ej finna någon för·ståelse för våra, som vi anse, fullt berättigade
krav, måste denna språkfe.id pågå.
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Minister Alkio har här framhållit, att om detta
lagstadgande nu kommer till stånd så komme
detta att ännu mera s'kilja de båda swåkgruprperna
från varandra. Det är en uppfattning, som vi ofta
hört uttalas förut, men den är alldeles felaktig,
den håller icke streck, ty avsaknaden av lagstiftning har just si'kapat den friktion, som nu har
förekommit och försöka vi genom lagstiftning så
begå, att denna friktion avlägsnas så komma även
dess verkningar av sig själva att upphöra. Då
kommer ett naturligt närmande av de skilda intressegrupperna från vartdera rhållet att självmant
uppstå. Det är alldeles säkert. Minister Alkio
har dessutom framhållit, att det gjorts stora anspråk på att få V asa inom det svenska länet. Ja,
jag kan säga, att det gjorts lika stora anspråk på
att få det förenat med det fins·ka länet och språk. grupperna äro enligt senaste folkräkning ungefär
jämnstarka i V asa. Men det finnes mö.ilighet om
det finnes god vilja att lösa denna fråga med förbigående av V asa, och jag tror minister AJikio
känner denna möjlighet lika väl som jag.
Minister Alikio har dessutom sagt, att varje
gång swåkkraven från svenskt håll framställts
hava de vuxit sig större. Det är ju alldeles naturligt, ty då vi märkt, att någon förståelse och någon vilja att avlägsna detta icke förekommit hava
vi måst försöka att få denna lagstiftnihg så pass
tydlig 10C:h effektiv som möjligt på det att, när
den en gång väl blivit genomförd luckor såvitt
möjligt icke skulle återstå efteråt.
Minister Alkio har vida.re fra.mhållit, att vi
genom avs1kiljande av de svenska språ.kområdena
skulle försö,ka mo.tarbeta finsk inflyttning på de
svenska områdena. På sätt ·och vis ja, men endast den finsika inflyttning, som hittills har bedrivits på konstlad väg. Den naturliga utvecklingen därav har ing·en någonting emot, men vi
känna så oändligt väl till, vilka ruedel som använts för att få in små språkgrupper av finsk
befolkning på svenskt område och vi hoppas att
det blir mindre inbjudande att framdeles fortsätta
därmed.
Ed. J u u t i l a i n e n: Pyysin puheenvuoroa
erään ,itäruotsalaiseksi" itseään kutsuvan edustajan lausunnon vuoksi, jonka edustajan nähtävästi suureksi vastenmielisyydekseen täytyy' olla
tässä seurassa, syystä, että ahvenanmaalaisten
maankavallusyritykset
·ovat
epäonnistuneet.
Täällä on yritetty esittää ma:hdollisimman kauniita perusteita niiden vaatimusten tueksi, jotka
näihin ikielipykäliin sisällytetään. Erittäinkin
niitä on ruotsalaisten puolelta koetettu tuoda

esiin. Viimeksi esitti niitä mainittu ,itäruotsalainen" edustaja. Tnsiasia on nyt kumminkin, ·ettei
ole kysymys niin "Paljon lakipykälistä eikä ni]hin
sisällytetyistä 'Periaatteista kuin siitä, että tahdotaan turvata nykyinen ruotsalaisten luonnoton
valta-asema tässä maassa pysyväiseksi. Tahdotaan turvata edelleen, että ruotsalaiset voisivat
hallita maan pääomia, mitkä taloudellisten olojen
tuntijain mukaan ovat heidän käsissään varsin
valtavassa määrässä. Lasketaan että esim. maan
rahavaroista on 75 % ruotsalaisten omistamissa
rahalaitoksissa, teollisuus-, kauppa- ja meriliikeyhtymissä sijoitettuna. Edelleen he omistavat
maan rannikot ja parhaat viljelysseudut. Aivanpa
Karjalan ja Savon sydänmaissa on pavhaat maatilat yhäJkin ruotsikkojen käsissä. Niin myös
maan virkapaikoista hallinnevat ruotsalaiset lähes puolet. Ruotsalaiset näyttelevät Suomessa
samaHaista vallitsevaa osaa kuin sa;ksalaiset Virossa ja venäläiset Aunuksessa. Pienenä vähemmistönä hallitsevat ja vallitsevat nämä maan valtavinta suomalaista kansanainesta ja maan taloudellisia arvoja. Ja sitä valta-asemaa, kun Suomi
on tullut itsenäiseksi, ettei ruotsalaisille enää voi
olla tukea maan ul:knpuolella, he koettavat nyt
liirkkeelle'flanemallaan kiihoituksella kaikin puolin tukea 'J)ukemalla sen mahdollisimman ikauniisiin muotoihin, muotoihin, joille he yrittävät saada yksinpä kansojen itsemääräämisoikeuden periaatteiden tukea ja tunnustusta. Tässä on tämän
kysymyksen y.dinkohta. Ja kun se on siinä, niin
turhaa sitä on silloin yrittää j·oillakin sanoilla ja
sanaikäänteillä riitaa ratkaista. Käytettäköön siihen aivan rehellisesti sellaisia keinoja, jo-tka asian
ratkaisevat. Ruots1J,lainen kansanaines on asetettava siihen asemaan, mikä sille lukumääränsä
suhteen maassa kuuluu. Hallitkoon se kahdeksatta osaa tämän maan pääomista aivan mielellään. Hallifkoon se vaikkapa .kahdeksatta osaa
tämän maan maakamarastakin ja myös samassa
suhteessa maan virkamiespaikkoja. Mutta ei yhtään enempää. Kun asia suomalaisten toimesta
tähän viedään, niin täällä asettuu kaikki kiihkoilu ja me alamme olla silloin tä'ällä samanarvoisia kaikissa suhteissa. Yhtenä käytännöllisenä
toimena tämän :kiihkoilun ratkaisemiseksi olisi se,
että suomalainen aines niin Etelä-Pohjanmaalla,
Länsi-Suomessa, Savossa ja Karjalassa ensi tilassa sanoisi irti talletuksensa ruotsalaisista "Pankeista ja ruotsalaisista liikeyrityksistä ja sijoittaisi ne suomalaista talouselämää palvelemaan.
Edelleen myös virkamiesalalla pitäisi maassa
saada samanlainen suhde aikaan. Nyt on nähty
että kun meille muodostettiin armeija, niin ruotsalainen aines vetäytyi heti taas pinnalle. Se on
97
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täyttänyt siellä .parhaat ja vastuunalaisrmmat
paikat ja koettanut ottaa haltuunsa aivan erinäisiä osia kokonaan armeijassamme, kuten esim. laivaston. Jos mihin kes·kusvirastoon tulee ruotsinmielinen päällikkö, niin hän vahtimestaria myöten yrittää pitkin linjaa muuttaa virka.paikat
omille suosikeilleen ja omaa kieltään puhuville.
Nyt mainitaan, että maan postilaitos on vuoden
sisällä alkanut muuttua aivan kokonaan ruotsalaiseksi. M•onia muita samallaisia aloja voisi tässä
mainita.
Kun maassamme suomalaisen ja ruotsalaisen
kansanaineksen kesken toimeenpannaan suhteellinen järjestely niin olen täydellisesti vakuutettu,
että täällä aletaan hyvin sovussa ja rauhassa elää.
Mutta niin kauan kuin kahdeksas osa maan asukkaista hallitsee, niinkuin olen tässä maininnut,
maan suurempia taloud·ellisia arvoja, sen valta- ja
virkapaikkoja, niin kauvan tämä riita ja hankaus
tulee kestämään. Ruotsalaisten luonnoton valtaasema ennemmin tai myöhemmin tullaan murtamaan ja suomalainen aines saattamaan oikeuksiinsa. Suomalainen kansanaines on kaikista kansallisista onnettomuuksista huolimatta, joihin
nähden ruotsalaisilla on ensikädessä vastuu, sittenkin täällä säilyttänyt asemansa ja tulee ottamaan itsellensä oikeutensa koetettakoon sitä minkäla.isilla tokeilla ja rajoituksilla hyvänsä estää.
Täunän maan maataviljelevän väestön eheyteen
luottaen, voin varsin tyynesti kuulla ne ruotsalaisten uhkailut, mitä he ovat täällä tänäänkin
lausuneet, että he tulevat kaikki keinonsa käyttämään, että tämä maa ei saisi itselleen edes hallitusmuotoakaan. Kyllä se sen saa, siitä olen aivan
täydellisesti vakuutettu.
Vielä pyydän kiinnittää huomiota ed. Kedon
lausunnon erääseen kohtaan, joka kuvaa yleensäkin heikäläisten nykyistä politiikkaa. Ruotsalaisten sorrosta on näet levitetty ulkomaille aivan
kammottavia juttuja, niitä ovat niin tämän maan
kuin Ruotsin ruotsalaiset levittäneet. Siellä kaiketikin lienee yleisenä mielipiteenä, että täällä on
jo sorrettu ruotsalaisia niin ankarasti, että ulk:ovaltain pitäisi jo tulla heille avuksi. Nä:mä tiedot ja kuvittelut ovat alusta loppuun valhetta.
Mutta niitä ei ole kyetty suomalaisten taholta
riittävällä voimalla torjumaan. Meidän sosialidemokraattimme ainakin välillisesti koettavat
myöntää, että täällä on tosiaarrkin sellainen asiain
tila olemassa minkälaiseksi sitä ulkomailla on kuviteltu, koska he myöntyvät kaikkiin ruotsalaisten vaatimuksiin. Kun tällä tavoin sosialidemokraattien esiintyminen tulee ulospäin loukkaamaan suomalaisten todellista suhtautumista ruotsalaiseen kansanainekseen, niin se on sitä enem-

män valitettavaa ja sitä vastaan on pantava vastalause.
P u h e m i e s: Kun aika on nam pitkälle kulunut, keskeytetään täysi-istunto.
Täysi-istuntoa jatketaan tänä iltana k:lo 9.

Täysi-istunto keskeytetään k:lo 4,50

1.

p.

Täysi-istuntoa jatketaan
k:lo 9 i. p.
P u h e m i e s: Jatketaan suuren valiokunnan
mietintöön n :o 121 !sisältyvän hallitusmuotoehdotuksen 50 § :n käsittelyä.
Käsittely jatkuu:

Ed. W u ori maa: Pyysin puheenvuoroa ed.
Collianderin, von W endtin, Nixin ja Kedon lausuntojen johdosta. Von W endt lausui että jos
tämän pykälän viimeinen momentti hyväksytään,
siitä tulisi hyötyä itse maalaiskansalle. Mutta
jos ajattelemme että laitetaan Helsinkiin Uudenmaan ruotsalaisille erityinen lääninhallitus, niin
sen täytyy olla kaksikielinen, koska täällä ei ole
yhtään pitäjää, jossa ei sekaisin ruotsalaisen asutuksen kanssa asu suomalaisia. Mitä hyötyä siitä sitten tulee, jos maalainen menee Maariankadun kaksikieliseen lääninhallitukseen tai jos hän
menee Elisabetinkadulla olevaan kaksikieliseen
lääninhallitukseen. Samalla tavalla jos Turkuun
laitetaan eri lääni, ·ei sielläkään ruotsalaisilla maalaismiehillä ole mitään hyötyä, jos hän kulkee
nykyisessii ka.ksikielisessä lääninhallituksessa tai
toisessa, jossa virat on v.arattu ruotsinkielisille
ylimystömiehille. Ainoastaan semmoisessa paikassa voi tämmöinen jaotus olla oikea, jossa on
puhtaasti ruotsala.inen asutus ja semmoista ei löydy meidän maassamme muualla kuin Ahvenanmaalla .ia sinne onkin jo kustannettu eri lääni,
joka tulee kustantamaan maalle suhteellisesti
enemmän kuin mitkään muut. Sillä Ah~enan
maan tavallinen a.sutus ei ole suurempi kuin
14,000 henkeä, vaikka kirkonkirjoissa on kolmattakymmentä tuha•tta, mutta näistä on tuhansia,
jotka kulkevat ulkomailla merimiehinä tai ovat
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Amerikassa. Nyt on tämä asutus 14,000 henkeä,
se tahtoo .sanoa niinkuin yksi suurempi pitäjä
mannerma.alla. Tätä pientä asutusta varten on laitettu erityinen lääninhallitus kaikkine virkamiehineen.
.Siinä on Suomen kansa osottanut, ettei se tahdo
millään tavalla sortaa ruotsalaista• kansaa.
Kun von Wendt sanoi, että .ruotsalaiset ovat
ottaneet itselleen nimen ,östsvenskar", ja että se
on luonnollinen nimitys, niin pyydän sen johdosta huomauttaa, etteivät ruotsala·iset ole koskaan vuossatojen kuluessa kutsuneet itseään tätä
ennen ,östsvenskar" vaan ,finländare", se tahtoo
sanoa suomenmaalaisia. Nyt vasta kun he OIVat
tarhtoneet separeerautua suomalaisesta kansasta,
käyttävät he tämmöistä uutta nimeä, joka me•rkitsee, että he eivät kuulu Suomeen vaan ovat
itä-ruotsalaisia.
'Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat täällä eläneet
700 vuotta yhdessä (Eduskunnasta: Vielä enemmän!) ja he ovat kasvaneet samallais.een käsityskantaan sekä taloudellis-esti että poliittisesti
ja sivistyksellisesti. Eivät ne ole niinkuin ruotsalaiset väittävät, kokonaan toisenlaisen maailmankatsomuksen vallassa. He ovat samalla kannalla kuin suomenkielisetkin suomalaiset, kieli
ainoastaan on e.rilainen. Nyt on kuitenkin ruotsalainen ryhmä levittänyt semmoista tietoa ympäri, ei ainoastaan omaan ruotsinkieliseen kansanjoukkoon vaan vielä Skandinavian maihin, että
ruotsalaisia täällä sorretaan. Ja he ovat saaneet
tosiaan Ruotsinmaaliakin aikaan sellaisen luulon,
että täällä äärettömästi sorretaan ruotsalaista
väestöä ja sen kieltä. Ja sen kautta he ovat tehneet isänmaalleen huonon palveluksen.
Maalaisliiton puolesta on koetettu ryhtyä toimenpiteeseen että hälvenisi semmoinen luulo.
Me olemme kir.iottaneet ruotsalaisille talonpojille
Ruotsiin ja koettaneet selittää meidän kantaamme ja olemme siellä saaneet ymmärtämystä.
Tahdon tässä ·Tukholmassa ilmestyvästä ruotsalaisesta lehdestä lukea mitä siellä nykyään meistä ajatellaan. Tämä lehti on Tukholmassa ilmestyvä Vårt land och folk, toukokuun 9 päivältä. Siinä kirjoitetaan näin - ,Bonderörelsen
har allt~från början för de borgerliga endast
framstått som, en ovälkommen inkräktare, som
stört det gamla politiska spelets kretsar. Det
kan inte förvåna, att samma slags känslor komma tili uttryck, nu då bönderna företa sig någonting så oerhört nytt som det att räcka varandra
handen utöver de nationella gränserna och att
försöka åstadkomma en mellanfolklig sammanslutning av landsbygdens folk. Det kan ha sitt
intr.esse att se .efter, med vilka m.etoder de borger-
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liga försöka gendriva detta företag. I Sverige har
stämn:ingen varit väl förberedd i det man från
början lyckats bibringa allmänheten en skev och
ofördelaktig uppfattning om de finska agrarernas natur. Detta i främsta rummet, ta.ck vare
den propaganda, som drivits av de stora tidningarnas Helsingfors-korrespondenter" -ja. niiden
joukossa on itse ed. Colliander yksi - , ,vilka
i sin tur gjort sig tili trogna s.pråkrör för den
borgerliga opinionen i Finland. På detta sätt
har man kunnat utmåla agrarerna såsom ett okunnighetens och den djupa .kulturfientlighetens parti, vartill i icke ringa grad bidragit agrarernas
avböjande hållning gentemot de svenska nationalitetskraven. Med denna stämning som bakgrund
tror man sig nu kunna racka ner •på agrarernas
försök att närma sig de skandinarviska broderorganisationerna. Taktiken är den att man försö:k;er göra troligt att alla försök tili närmande
äro dömda att misslyckas, emedan bonderörelsen
i Sverige bär utpräglat högerkaraktär, under det
de finska agrarerna äro ett avancerat vänsterparti. På samma sätt gör man i Finland. A ena
sidan försöker man på allt sätt löjliggöra agrarernas initiativ och förklarar - långt innan något
svar från höndernas sida föreligger - att agrarerna ,friat" tili de svenska bönderna, men fått
,korgen". Samtidigt vill man uppka.lla agrarernas misstänksamhet genom att. utmåla den
svenska bonderörelsen såsom en ren hög-errörelse."
Ja sitten kirjoittaa tämä sama vielä seuraavaa.
,Liksom en snöplog bryter sig fram genom drivorna, så bryter bonderörelsen sin väg mellan
de håda stora intressegru:pperna som utgöra det
modärna industrisamhället, mellan ka pitalismen
å ena sidan och socialismen å den andra. Bonderörelsen står lika avgjort. mot dem <bägge, lika
avgjort mot banker och bolag, truster och mellanhänder, som vilja bönderna.s must, som det
står mot alla försök från arbetarnas håll att ekonomiskt och politiskt våldföra sig på samhället."
(Ed. Colliander: Onko se rovasti joka sen on kirjoittanut?) En minä sitä ole kirjoittanut.
Tästä nyt nähdään että Ruotsissa on syntynyt
kokonaan toinen käsityskanta maalaisliitosta ja
suomenkielisistä ylipäänsä, etteivät ne ole minkäänlaisia ruotsalaisen kansanosan sortajia. Ja
itse ])'Orvarilliset päälehdet Ruotsissa ov~t juuri
tämän johdosta saaneet toisen näkökannan. Mutta täältä ruotsalainen ryhmä ja sen kirjeenvaihtajat koettavat tehdä siellä minkä voivat, että saataisiin sinne semmoinen käsitys, että täällä vainotaan ruotsaJaisia. Se ei ole isänmaallista, sillä
me tarvitsemme aina liittoa ja liittymistä Ruotsin
ja Skandinavian kanssa. Mutta sitä ei sillä ta-
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valla saada, että tehdään suomenkielinen kansanosa epäluulonalaiseksi 'Skandinaviassa. Sentähden minä ehdottaisin, että ruotsalaiset rupeaisivat toista taktiikkaa käyttämään, että he rupeaisivat selittämään asiat niinkuin ne todellisuudessa
ovat, että täällä ei kukaan vainoa ruotsalaisia,
ettei suomenkielinen väestö ole natsiona1isteja, ei
sittenkään vaikka, kuinka paljon koetatte sitä selittää, sillä sitä me emme ole.
Mitä sitten tulee vielä ed. Kedon lausuntoon,
niin se oli oilwin taitava agitatsioonipuhe ruotsalaisen ylimystön ja byrokratian puolesta saada
oman rpuolueensa miehiä kannattamaan niitä pyrint.öjä, mikä ruotsalaisella ylimystöpuolueella
täällä on. Ja minä pyydän lwsyä ed. Kedolta,
kun hän oli ulkomailla, onko hän antanut mitään
lupauksia Ruotsissa siihen suuntaan, Sundblomin
malliin että Ahvenanma.alla saataisiin panna. toimeen äänestys, tahtovatko ne kuulua Ruotsiin vai
Suomeen? (Ed. Keto: Ei kuulu tähän.) Jos niin
on tapa.htunut, niin semmoinen ei ol,e isänmaallista, sillä samalla syyllä voitaisiin vaatia että
esim. Kurkijoella, satahenkinen ruotsalainen kolonia saisi kansanäänestyksellä päättää, mihin se
tahtoo kuulua.
Tämän kolmannen momentin ydin on siinä ettei sen hyväksyminen tule hyödyksi ruotsalaiselle
kansanainekseHe ylipäänsä vaan se tulee hvödyksi vain ruotsalaiselle byrokratialle.
Ed. S e t ä l ä: Omituinen sana -

-

-

-

-

Puhe m i e s: Minä pyydän eduskuntaa jonkunverran rauhoittumaan, sillä on aivan mahdotonta kuulla mitään.
P u h u j a: Omituinen sana on todellakin tuo
sana natsionalismi. Ruotsinkieliset puhuvat aina
suomalaisesta natsionalismista. M. m. tänään eräs
arvoisa edustaja syytti erityisesti maalaisliiton
edustajia natsionalismista ja natsionalistisesta fanatismista. Mutta ne syyt, jotka tällä kertaa tuotiin esiin olivat perin heikot. Eihän se seikka,
ettei joku ehdottomasti tahdo jakaa hallintoalueita tässä maassa yksistään kielellisillä perusteilla
eihän se ole mitään kansallisfanatismia. Se olisi
natsionalismia vain siinä tapauksessa, että se, joka
kielellisillä perusteilla tehtävää aluejakoa vastustaa. samalla vastustaisi alueiden kaksikielisyyttä,
s. o. tahtoisi toista kansanainesta sortaa. Mutta
kaikkihan ovat luvanneet maan kummankinkielisille asukkaille s a m a n l a i s et oikeudet s am a n 1 a i s te n perusteiden mukaan. Päinvastoinharr on natsionalismia se, että tahtoo aluejaot
1

suorittaa juuri kielellisillä iperusteilla huolimatta
muista kuin ,natsionalistisista" perusteista,, siis
huolimatta. maantieteellisistä, liikenteellisistä y.
m. käytännöllisen elämän vaatimuksista.
En ole koskaan ennen kuullut mainittavan ainoatakaan sellaista tosita.pausta, joka todistaisi suopyrkimyksistä.
menkielisten
natsionalistisista
Vasta tänä päivänä kuulin yhden. Ed. Nix
väitti, että suomenkieliset keinotekois-ella tavalla
tunkeutuvat ruotsinkielisille alueille. Jos tämä
syytös olisi oikea, niin se tosiaan kelpaisi todistukseksi siitä,, että natsionalistisia pyrkimyksiä on
suomenkielisellä taholla .olemassa. Jos esim. valtiovalta pakkokeinoin koettaisi siirtää suomenkielistä väesMä ruotsinkielisille alueille, niin t.ämä
olisi nat.sionalismia. Ja jos suomenkieliseltä taholta organiseeratiaisiin laaja asutustoiminta ruotsinkielisillä alueilla, niin tämä olisi 'kyllakin kat~
sottava na.tsionalistiseksi toimeksi, vaikka ei siinä
pakkokeinoja käytettäisikään. Mutta jokainen
tietää, että: mitään tämmöistä ei ole natsionalistisessa tarkoituksessa yritetty. Suomenkielisten
siirtyminen ruotsinkielisille alueille on tapahtunut
olennaisesti ruotsinkielisten pääomanomistajain
[toimesta. Ruotsinkielinen nuoriso on :siirtynyt
kautmnkeihin, on siirtynyt Amerikkaan ja muu·
tenkaan ei ole ollut riittävä.sti työväkeä saatavissa.
On siis ruotsinkielisten maanviljelijäin ollut pakko
ottaa suomenkielistä maanviljelystyöväkeä .ia. samoin on suurempiin tehdaslaitoksiin aivan välttämättömästi tarvittu suomenkielistä työväkeä.
!1illoin suomenkieliset maanviljelijät ovat ostaneet
tiloja ruotsinkielisillä paikkakunnilla - en tiedä
kuinka suuressa määrässä tätä on tapahtunut voi huoleti väittää, että se on tapahtunut yksinomaan taloudellisista syistä. Minkäänlaista organiseerattua asuttamista ei ole missään tapahtunut.
Tässä ovat siis vaikuttaneet aivan taloudellisen
elämän .ia väestösiirron yleiset lait.
On tietysti saattanut tapahtua, että vähitellen
tämmöisten siirtojen johdosta kielirajalla enemmistö vähitellen on keikahtanut suomenkieliseksi.
Kun nim. suomenkielisenä vähemmist.öaineksella
!jollakin ruotsinkielisellä alueella on ollut tukea
suomenkielisestä enemmistöstä kielirajan toisella
puolella, niin on saattanut tapaht:Ua, että ruotsinkielinen aines vähitellen on sulautunut suomenkieliseen ja kieliraja on siirtynyt - aivan samalla
tavalla. kuin ruotsinkielinen enemmistö-aines monessa paikassa on sulattanut itseensä suomenkielistä väestöä. Meidän ei tarvitse luulla, että Pohjanmaalla sellaiset pitäjän nimet kuin Mustasaari,
Te6rijärvi ja lukemattomat paikannimet ovat olemassa vain lystin vuoksi: ne ovat todistuksena
siitä, että näillä nykyään jokseenkin puhtaasti
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ruotsinkielisillä alueilla on aikaisemmin ollut suo- maan suomenkieliset ja ruotsinkieliset talonpojat
menkielistä väestöä, joka on sulautunut yhtoon ovat paljoa lähempänä toisiansa kuin esim. Etelä~nemmistönä olevan ruotsinkielisen väestön kanssa.
Pohjanmaan suomenkieliset talonpojat .ia karjaTämä on niin sanoakseni kieliolojen its·ereglee- laiset talonpojat.
rausta, .ioka. käy siksi luonnonlakien mukaan.
En voi sanoa muuta, kuin että kaikessa tässä
Ruotsinkielisellä taholla luullaan, että suomen- on aivan selvä natsionalismin leima, enkä ymkieliset yleensä eivät osoita mitään harrastusta märrä, miksi eivät ruotsinkieliset tahdo aivan kunruotsinkieltä ja sen säilymistä 'kohtaan. Erittäin nialla tätä nimeä ottaa. Irlannin. ,natsionalistit"
ankaran hyökkäyksen esineeksi joutui ed. Vuori- nimittävätkin itseään ,,natsionalistiseksi puolumaa tässä suhteessa aamupäivän istunnossa. Mi- eeksi". On turha tarjota tätä nimeä toisille. Jos
nusta tämä tapahtui kuitenkin aiheettomasti. Jos ruotsinmielin en natsionalismi 'rajoittuisi ainoasminä uskallan tässä kertoa mitä minä sattumalta ~aan ruotsinkielen säilyttämiseen meilla, niin minä
tiedän, niin voin ehkä mainita, että ed. Vuorimaa katsoisin ruotsinkielisten tekevän meille hyvän
antaa jOka päivä ruotsin kielen tunteja eräälle ryh- ty.ön, mutta siinä minä en voi katsoa heidän t-ekemätoverillensa; kansanmiehelle, ja tämä kai osoit- vän isänmaalle hyvää työtä ja hyvää palvelusta.,
taa jos mikään, ettei hän todellakaan tahdo ruotsin että ·he ajavat eri s t ä y t y m i sen asiaa.
Eduskunta on hyvaksynyt sen käsityksen, että
kieltä tästä maasta. hävittää. Jos joku minulle
kertoisi, että esim. ed. Colliander joka päivä antaa ruotsin kieli on meidän kansamme toinen kansa.lsnomen kielen tunteja ·ed.. Broändalle, niin minä i liskieli. Ruotsin kielellä onkin tuotu suomalaista
en suinkaan sanoisi herra Collianderia natsionalis- ' kansallistietoisuuttta €siin. Miehet semmoiset
kuin Runebe11g, Sn€liman, Topelius, miehet, j•otka
tiksi.
Mutta tähän suuntaan käypiä esimerkkejä en ovat ajatelleet suuresti ja j.oita kansamme on totluule olevan.
Päinvastoin ovat tunnusmerkit tunut sanomaan suuriksi, he ovat sitä tehneet tällä
aivan toisenlaiset. Ruotsinkieliset ovat nykyään kielellä. Ja he ovat kaikki ajaneet j.akamattoman
ainoa ryhmä koko tässä eduskunnassa, joka raken- Suom-en kansan asiaa. Ei heistä· yksikään ollut
tuu yksinomaan kielelliselle pohjalle; sillä on siis ,östs\"Bnsk" tai ,finnländare" tai ,finnlänning",
jo itse perustakin natsionalistinen. ·Eoko ruotsin- he olivat suoma la i s i a. ,Och även jag är finkielisten ,me vaadimme-" ohjelma, jos niin saa sa- ne", lausui Runeberg ja riiminä siinä oli ,sinne".
noa, on natsionaJistista ohjelmaa. Ruotsinkieliset Jos ,finne" sanansijaan pannaan ,finnländare"
ovat aidattavat erilleen suomenkielisistä kaikilla tai ,finnlänning" niin ei ainoastaan mene runoaloilla. Maamme on jaettava. alueisiin kielellisellä mitta .ia riimi pilall€, vaan jää kok.o Runebergin
perusteella, erikielisiä läänejä on perustettava, eri runo pohjaa vaille.
kouluhallitus ruotsinkielisiä kouluja varten, aseHallintoalueitten jako kielellisellä p€rusteella
velvolliset nuorukaiset on pantava erilleen eri kar- on minusta puolustettavissa nimenomaan käytänsinaan ja on koetettava heitä nähtävästi myös es- nöllisillä syillä. Erittäinkin kun ylemmän ast€en
tää oppimasta suomea. Tarkoitus ei ilmeisesti ole kuntien itsehallinto saadaan toimeen, niin on kielvain se, että he saisivat opetuksensa. omana kie- tämättä käytännöllistä, että tämmöiset ,laajemlellä. Kaikista räikeiri natsionalistinen vaatimus mat kunnat" ovat mahdollisuutta myöten yksion ollut, että ruotsinkielisillä alueilla saataisiin kielisiä. Mutta jos samaa jakoperustetta yritetään
pakkoluovuttaa suomenkielisten omistamia maa- vielä laajempiin alueisiin sovittaa, niin se ei vartiloja. Se on keino, jota natsionalistinen Preussi maankaan tulisi olemaan ruotsin ki€lelle .ia sen
käytti puolalaisia vastaan ja jota koko Europa vastaiselle säilymiselle €dullista. 'Tätäkään €i
piti mitä t.örkeimpänä ja loukkaavimpana natsio- tietysti lopulta saada asettaa ratkaiseva.ksi. Minalistisen pakon aseena. Yleensä koe:tet.aan nat- nusta on mikäli se yleisen edun haitatta voi tasionalistis·essa tarkoituksessa saada yksinkertainen pahtua, myöskin otetta.va huomioon niitä toivokansa uskomaan, että me suomenkieliset ja ruot- muksia, joita ruotsinkielisten taholta esitetään,
sinkieliset tässä maassa olemme kovasti ·erilaisia. silloinkin, kun ne eivät ole ruotsin kielelle eduksi,
Minä en tiedä, mistä ed. Broända lienee saanut sen sillä kieltämättähän isänmaan yleisen edun kaneräässä edellisessä keskustelussa esiintuomansa nalta on suotavaa., että ruotsinkieliset tuntevat itajatuksen, että todellakin tämän maan suomen- ja sensä tässä maassa tyytyväisiksi. On kieltämättä
ruotsinkieliset ovat tavattoman erilaisia. Minulle käytä•nnöllistäkin, että, missä maanti.eteelliset ja
on tuntematonta kuinka larujalti ed. Broända on liik.enneolot sen sallivat, m uodostetaanl !y ksikielisiä
näitä asioita itse tutkinut, mutta minä luulisin, 'alueita tai myös sellaisia kaksikielisiä, .ioisssa toisettä jos hän ottaisi tutkimuksia harjoittaa.ksensa, kieliset muodostavat niin pieniä vähemmistöjä
hän piankin huomaisi, että esim. Etelä-Pohjan- kuin suinkin. Mutta ei voi olla järkevää, että

l

766

Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.

tä;mä periaate määrätään toteutettavaksi niin jyrkällä tavalla, kuin suuri vaHokunta on ehdottanut
s. o. -että orettaisiin perustuslakiin semmoinen säännös, -että koko maan hallintoalueet ehdot t om asti ovat jaettavat kielellistä perust-etta silmälläpitäen. Tosin tässä säänooksessä on kaksi
vaihtoehtoa: on muodostettava. joko yksikielisiä
alueita taikka myöskin sellaisia kaksikielisiä alueita, joissa toiskieliset vähemmistöt ovat niin pienet kuin suinkin; mutta sittenkin sisältää pykälä
~iinä muodosssa kuin se valiokunnan ehdotuksessa
esiintyy, sen ehdottoman vaatimuksen, että kielellinen peruste on ainoa, joka on otettava hallintoalueita jaettaessa 'lukuun. Siitä minun ymmärtääkseni ei voida kuitenkaan päästä, että erittäinkin maantieteellisillä oloilla, liikennekes1mksilla
ja liikennesuhteilla yleensä on näitä jakoja suunnitellessa oleva erittäin huomattava merkitys, ja
sitä kaiketi on nimimomaan tarkoitettukin, kun
hallituksen esityksessä tässä kohdin on käytetty
sanoja ,mikäli asianhaarat sallivat". Eihän ole
mahdollista aivan matemaattisesti jyrkkiä rajoja
vetää, silloin kuin ei maantieteellistä yhtenäisyyttä ole olemassa. Olisihan epäilemättä erehdys, j.os
esim. joitakuita lähellä Turkua olevia ruotsinkielisiä kuntia yhdisrettäisiin A·hvenanmaahan, jonne niillä muuten liikenneolojensa vuoksi ensinkään ei ole asiaa, - puhumattakaan siitä, että
olisi yleensäkin mahdotonta toteuttaa rajanvetoa
aivan jyrkimpien periaatteiden mukaan, koska
niitä noudatta.en - niinkuin tiedetään kertoa raja jossa.kin tapauksessa tulisi kulkemaan perheen makuuhuoneen ja ruokasalin lävitse!
.Minä siis katson, ettei pitäisi mennä tähän pykälään siinä muodossa kuin se on suuren valiokunnan ehdotuksessa, vaan olisi siihen saatava jokin
rajoitus. Minä myönnän, että ehdotettu muodostelu, ehkä -ei ole aivan täysin onnistunut. Minä en
tässä kuit.enkaan tahdo tehdä uutta ehdotusta,
vaan tahdon yhtyä niihin, jotka kannattavat, että
nuo puheenalaisen 50 § :n 3 momentista poistetut
sanat ,mikäli asianhaarat sallivat" tulisivat siihen otetuiksi,, jättä.en samalla suuren valiokunnan
harkittavaksi, olisiko mahdollisesti löydettävissä
jokin muu vielä onnistuneempi sananmuodostelu.
Ed. v. W en d t: Ministeri Alkio sanoi aamupäivällä, että edellinen puhuja - nimittäin minä
- nyt vihdoin olisin sanonut, että ruotsalaisten
aikomus oli saada yksikielisiä läänejä. Se ei vasta·a sitä, mitä minä todella sanoin. On aivan selvää, sanoin limittäin, että n. k. ruotsalaiset läänitkin tulevat kaksikieliset. Erotus verrattuna
siihen, miten asianlaita on tänään, on kuitenkin

se, että saavutettaisiin se suuri etu, että hallitusalueet tulisivat mahdollisimman yksikielis.et ja
kaksikielisyyden epämukavuudet mahdollisimman pieniksi. Minä olen vakuutettu siitä, että
ministeri Alkion tässä asiassa sanomat sanat eivät
johtuneet epälo.iaalisuudestru, vaan siitä, että hän,
ikävä kyllä, ei ymmärrä ruotsia niin paljon, että
hän olisi voinut ymmärtää, mitä minä sanoin.
Minä tahdon tässä asiassa vielä lisätä vähän,
johtuen siitä, mitä ·ed. Vuorimaa sanoi.
För det första hava vi svenskar ofta fått uppbära den beskyllningen a.tt vi utomlands f·örsökt
sprida föreställningen om att vi skulle vara utsatta för förtryck. Det kan ju hända., att någon
enstaka tidningsman har gjort detta, ty tidningsmännen äro ju icke så nogräknade med vilka medel de begagna. Men ansvariga svenskar hava
säkert icke gjort d·et, om man nämligen med talet
om förtryck förstår, att vi skulle våldsamt undertryckas. Vi hruva emellertid förstått vår ställning
sålunda, att vi såsom en nationalitet hava vissa
naturliga rättigheter med hänsyn till vår utveckling, och att det i främsta rummet är vi s.iälva,
som skola få angiva· och lbedömma. gränserna för
våra krav i detta avseende. Det inneligger i hela
den moderna utvecklingen, att ett folk tillkommer dessa rättigheter. Om man på finskt håll
icke erkänner oss hav.a sådana rättigheter, är detta ett förtryck. Det borde var och ·en kunna. inse.
J ag vill gentemot herr ~setälä, som är språkman
och antagligen bedömer sakerna helt och hållet
från denna synpunkt, framhålla, att utvecklingen
har gått i en sådan rikt.ning, som gör hela vår
lagtext mer eller mindre obegriplig för en person,
som utan kännedom om förhållandena här, komme att granska densamma. 'Primärt utgjorde
,finne" - .eller för att återg'å tiH det tidigaste
namnet på den germanska stam det här är fråga
om ,finniath'i" - namnet p'å en rörlig germansk
stam ·enligt de gamla romarenas anteckningar,
och detta .överfördes 'J)å folket i vårt land. En
svensk, som under svenska. tiden hade vistats t.
ex. tre år i Finland, kallade sig finne. Detta
innebar då icke någonting nation.ellt. Under
den moderna vetenskapens utveckling ha·va vi
emellertid nått därhän, att man med ,finnar" förstår en särskild ras. Denna utveckling hade vetenska.pen icke genomgått på Runebergs och Topelius' tider. Därigenom stördes deras öra iake
a.v namnet finne för oss al]a. J ag ber herrarne
förs·öka draga konklusioner ur föl.iande satser ur
den statsform vi nu skola fastställa. I § 4 s.tår
det: ,Medborgarrätt tillkommer envar, som är
född a.v fiMka föräldrar". I pa.ragraf 4 7 står
om ,Den finska och svenska befolkningens bo-
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sättningsområden". J ag undrar nu, huru dessa
finska föräldrar bära. sig åt a.tt föda s.venska, barn,
och om denna svenska befolkning, då den själv
får barn, därigenom blir finsk, då det .iu endast
finnes finska föräldrar enligt § 4 :s stadganden.
Detta år .iu att i ett lagförslag handskas med
samma ord i alldeles olika betydelse. Vi äro herr Setälä - allesamman finländare. Ni är
finsktalande och vi äro svensktalande. Det hava
vi aldrig förnekat men vi skola sluta UllP med
att blanda ihop två begreplJ, som i språklig~ avseende småningom differentierats i riktningar,
som göra en fortsatt liknande användning omö.ilig. V arför äro vi svenskar särskilt känsliga för
detta herr Setälä? Jo, vi äro känsliga av den
orsaken att, medan vi levde under det hårda ryska
förtrycket, men - sfi,som Ni nog minnes - använde ryska llå samma sätt. I våra pass angavs
sålunda, att vi varo H. M:s ryska undersåtar i
Finland. Ett ma.ioritetsfolk vill med någonting
dylikt slå en falsk stämpel på minoritetsf.olket. Vi
svenskar skulle i s.anning vilja komma till en försoning och förståelse. Vi •äro villiga att göra
mycket härför, blott man erkänner faktum, att
vi här i landet hruva två olika nationaliteter.
Historien har .iu visat, att en massa ords ibetydelse
förändr.as småningom. Då detta sker skola vi
försöka i vår användning av s'J)råket anpassa oss
därefter. J a.g har kontrollera t herr Setäläs egen
,.la useoppi", och är det alldeles riktigt som herr
Procol)e nyligen sade, och jag minst tjugo gånger hö-rt i lantdagen att man använder namnet
,.det finska folket", men om vi använda namnet
,.det svenska folket" är d·et genast ,.loukkausta".
Det är va.rken rim ·eller reson i någonting
dylikt. Jag har från finskt håll beskyllts för
separatism. J ag har dock i sanning gjort vad ja,g
någonsin kunnat för att ·förhindra separatism på
svenskt håll, och detta emedan jag anser att vi
svenskar hava en hög mission i detta land. Om
vi icke funnits här, hade fara varit för handen
att landets befolkning sett ut som den deputation
vi nyligen fingo mottaga från Olonetz. Vi ha!Va
haft en helig plikt att fylla och skola
fylla den till sista stund.
Vi hava tidigare haft ett svenskt övervälde och det skola
vi komma ifrån. Herr Juutilainen har llå ett
egendomligt sätt i många punkter i sitt uttalande
överensstämt med de åsikter även jag hyser. Vi
sv.enskar skola visst tjäna landet, men vi skola
försöka komma från detta att vi äro herrar i
landet. Vi skola d-raga oss tillbaka till våra
områden i så stor utsträckning som mö.iligt. Herr
Juutilainen sade, att han gärna skulle giva oss
denna åttondedel av landet som oss tillkommer.
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Herr Juutilainen har alldeles översbttat vad vi
ha.va. Vi hava icke ens 1/15 av landet. Om vi
få hälst den delen så äto vi ,betjänta därmed. Men
vi kunna icke på en gång lösa oss från alla
tjänster, från det kapital, som finnes rpå finskt
håll o. s. v. J ag fick för icke länge sedan mottaga ett förslag att, ifaU icke våra krav skulle
gå igenom, vi borde inrätta något slag av obstruktion, i det att alla svenskar skulle draga
sig tilihaka från sina t.iänster o. s. v. Det skulle
vara det mest fosterländska man kan tänka sig.
Vi vil.illl betyga, att vår avsikt är att utveckla
förhållandena därhän: Ni skola få 7/8 av alla
platser och mera till, blott vi få lrålla våra områden såsom vårt kynne fordrar det. Giv oss
denna rättighet och vi komma att hava den största
frid här i landet. Varenda gång vi hava. delat oss
i en förening på språklig grund, har resultatet
blivit det bästa samarbete mellan de ledande krafterna. Det är dit vi skola komma. Vi skola
tävla med varandra, att föra· den kultur, som är
den djupaste och bästa, framåt så att envar vill
vara den främsta och driva landet mot någonting som gör det till exempel för andra. Det är
dit vi skola sträva, men vi skola· icke trassla i
varandras angelägenheter i detalj, utan låta enrvar
utveckla sig enligt sitt skaplynne. Vi svenskar
hava aHdeies för mycket försökt trycka vår prägel ·på finnarne. Det har varit ett fel, men gören
ej samm.a fel? Om herrarna vilja skapa dessa
paragrafer i den form de hava fått i stora utskottets betänkande, egentligen i många stycken
gansh väl lycbd, få vi frid och försoning, och
vi komma på s·venskt' håll :från denna onaturliga
indelning i ett språkparti, som starkt hindrar
uppkomsten av en liberalism på svenskt h:åll.
J ag erinrar herr Setälä om att så länge finnarne
befunno sig i förtryckt ställning, varo också de
ett rent språkpa.rti och ingenting annat, men så
snart de nådde till makten kunde indelningen
bliva en annan. Friheten skall giva oss samma
möjlighet; hindren oss icke därtill. 'Sosialisterna
hava synnerligen i detta avseendet hundra gånger bättre förstått, huru denna utrveckling sbll ·
gå än centern.
Ed. Horn b o r g: Det är några omständigheter, som kommit fram under den försiggångna
diskussionen och som givit mig anledning till ett
uttalande, vilket jag hoppas skall bliva kort.
Minister Alkio har givit uttryck åt sin fruktan för ett eventuellt förtryck från sven·sk sida
mot den finska minoriteten i övervägande svenskspråkiga förvaltningsomTiåden. Om han en gång
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anser, att 14 § i den nu under behandling va- fullt allvar, är att taga fasta på. Det var då
rande regeringsformen tryggar de svensktalandes han yttrade, att han förstår och uppskattar de
rättigheter, så måste han väl också anse, att sam- svenska strävandena, för såvitt de gå ut på att
mlli paragraf tryggar även de 'finska minorite- bevara och bibehålla d-et svenska språket. Såternas rättigheter inom övervägande svensksprå- vitt jag kan förstå, gå våra sträivanden för det
kiga förvaltningsområden, i synnerhet då dessa svenska språket här i landet jns.t ut därpå, och
finska minoriteter dessutom hava hjälp och siJöd vi se däri ett led i vårt arbete för det hela. Men
i den stora finska ma.ioriteten i landet och inom jag måste beklaga, att hr Setälä tyckes fästa alltfolkrepresentationen. Vidare: minister Alkio, för stort avseende vid ord. Det är väl ändå icke
som a:v fruktan för ett sådant förtryck mot de blott och bart sådana uttryck som ,.finlänningar"
finska minoriteterna icke vill godkänna· den para- och ,östsvenskar", so:rn göra att han förhåller
graf, varom nu är fråga., i den form den har, sig motvilligt mot de Y·rkanden, som från svenskt
borde .iu föl'lstå, om landets ·Svenska folkelement håll här hava framställts? N aturligtvis är det
också hyser en viss oro ·för framtiden, ehuru det icke så, men det synes mig, som om han onödigt
ännu icke har varit utsatt för förtryck. Ty det m~cket skulle hetona sådana detal.ier. Hr v.
förtryck, han fruktar, är också något, som hör Wendt har för övrigt redan iberört saken, och jag
framtiden till. Härtill kommer ytt.erligare, att kan i allo instämma med honom beträffande dessa
det .iu borde vara klart, såsom även tidigare av benämningar.
en annan talare framhållits, a.tt det ligger i de
Det vore myck!et att säga i denna sak, om
svensktalandes tydliga intresse att undvika t. o. icke allt redan många gånger om vore sagt. J ag
m. varje s'l!:!en av förtryck mot de finska minorite- gitter därför icke fortsätta; jag har aldrig varit
terna. Anledning härtiU är så klar och enkel, svag för positivspel. Det tjänar till ingenting
att jag icke behöver uppehålla mig därvid.
att nu väva upp allt igen. J ag vill endast be_ Det har gjorts .gällande, att de strukna orden träffand·e sj.älva den .sak, som nu hör vara under
,där förhållandena det medgiva" nöd'vändigtvis diskussion, ehuru allt :m:öjligt annat även diskuborde återinföras i rparagrafen. J ag kan ej för- terats, tillägga att jag för min personliga del
stå det, ty om man icke med dem ·åsyftar att ald·rig kunnat tillmäta denna fråga om länen
öppenhålla en mö,jlighet att helt enkelt icke till- någon synnerligt stor betydelse. I s.iälva verket
lämpa paragrafen, så äro dessa ord fullkomligt är det .iu omö.iligt, det måste vi medgiva., att här
onödiga. Tiy det är allde:Ues givet att man e.i kan i landet skapa ett rent svenskt län. Alla län
åstadkomma ett ens:pråkigt svenskt förvaltnings- bliva faktiskt mer eller mindre tvåsprå:kiga. Därområde i d-etta land, i händelse förhållandena det för kan ja..g e.i heller tro, a tt man skulle vinna
icke medgiva. A andra sidan är det lika tydligt. så sytmerligen mycket i praktiskt hänseende geatt förhållandena alltid måste medgiva försök att nom en s'ådan reform. Men det är dock med
göra minoriteterna, vare sig finska eller svenska, hänsyn till den i landet rådande stämningen och
inom ett förvaltningsområde så små som möjligt. läget i allmänhet så, ~tt väger man fördelar och
Det vore märkvärdiga förhållanden. s.om icke nackdelar, så tror ~iag dock, att fördelarna väga
skulle medgiva, att man försöker sträva i denna tyngre. Men jag hoppas, att inom en icke alltför
riktning. Jag kan därför alls icke förstå, att avlägsen framtid hela <1enna fråga om län skall
dessa ord skulle medföra någon saklig förändring bra nog förlora i betydelse. J ag viU näJ:nligen
av paragrafen, i händelse de icke äro tänkta så, tro, att vi småningom skola få till stånd själiVsom jag nyss antydde.
styrelseområden av högre o:Ddning än kommunerJ ag ber för övrigt a tt få uttala min gläd:ie över na och att parallelt härmed länsindelningen skall
att vi här fingo höra hr Vuorimaa yttra sig på bliva av mindre betydelse än förut. Detta krav
svenska. Strax därpå talade hr v. Wendt på på .större s.iälvstyre1seområden än kommunerna
finska. Detta är .iu goda bevis på frånvaron av är enligt min uppfattning icke ett s. k. svenskt
all nationalism. V ad hr Vuorimaa sade hörde krav. Det borde vara ett krav som uppbures av
jag ej, men 1det 'Var rol]gt att •se den lyssnande hela befolkningen. J ~g tror att det vore lyckligt,
h.iorden, som ej tycktes kunna komma tillräck- om den medborgerliga s:iälvstyrelsen skulle utligt nära ordets förkunnare. J ag vet således •e.i, vecklas vidare i den amtydda riktningen, och det
vad han hade att säga i sj•älva saken, och hade är där jag ser tyngd punkten, icke i frågan om ny
jag kunnat höra det; så visste jag väl det ändå länsindelning.
icke.
J ag vill sluta med att uttala den förhoppninJ ag vill vidare uttala min glädde över att hr gen, att denna lika pinsamma som onödiga disSetälä gjort ett erkännande, som verkligen, på ·knssion icke måtte draga alltför länge ut på tiden.
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Ed. S c h a u m a n: J ag skall icke uppehålla
mig vid sp:rlåkfråJg-an, utan ins'kränka mig till att
uttala mig 10m d1e förslag, som hava framlagts
beträffande § 50. J ag ber att få giva tillkänna
att jag för min del är beredd att omfatta stora
utskottets förslag till formulering av tredje momentet med den formulering, som återfinnes i
den svensk·a texten. Förhållandet är nämligen
det att den svenska •och den finska texten ioke
motsvara varandra. I den svenska texten säges:
,Vid nyreglering av förvaltningsområdens gränser bör iakttagas, att de:Ssa böra bliva 'enspråkiga,
finsk- eller svensks.pråkiga, eller att åtminstone
minorit·eterna med annat .språk inom desamma
bliva möjl~gast små." Detta innebär att i regel
förvaltningsområdena skola bliva enspråkiga,
men att undantagsvis, där dletta icke låter sig
göra, förvaltningsområden kunna innehåUa små
minoriteter med annat språk. Den fins'ka texten,
där ordet ,åtminstone" är bortlämnat, innebär att
förvaltningsområdena. kunnru bliva antingen enspråkiga eller sådana tvåspråJkiga, där minoriteterna. äro möjligast små. Skillnadlen är 'kanske
icke så stor, men i alla f·all någon, och i varje fall
går det ej för sig att vi eventuellt antaga ett stadgand·e, som är olika på svenska •och på finska;
allra minst går det för sig, när d•etta stadgande
just gäller frågan om de olika nationaliteterna.
Jag lJefar.ar för min del icke utav ett stadgande
sådant som det jag nu förklarat mig omfatta
några rubbningar i det svenska s'pråkets ställning. Herr Vuorimaa har talat om att han för
sin del är av den åsikten, att svensk.a språkets
~tällning på de finskspråkiga områden kommer
att bliva sämre tiH följd av att detta stadgande
s;kulle bliva antaget. Men dlet är nog icke så som
herr Vuorimaa tr10r, att det svenska. språkets
ställning t. •ex. i de rent fins'ka städerna i det inre
Finland beror plå det att embetsmännen skulle
vara sV'enska fortfarande. Förhålla.ndet är nog ett
annat; det svenska språket har ganska djupa rötter, besynnerligt nog, ·också bland h'orgerskapet
i rent fimska stä:d•er, det torde var och en, som har
rest i vårt land, 'kunnat iaktialga. J ag skall he
att få speciellt för herr Vuorim'aas räkning herr Vuorimaa är ju präst - åberopa Adolf
Harnack, som i sitt arbete om. kristendomens väsende säger att på J esu tid talades det grekiska
i Pa1estina på samma sätt som sven:ska för närvarande talas i det inre Finlands städer. Detta
berodde på att grekiskan där och då, libom svenskan här och nu, va·r ett högre utvecklat kulturs-pråk.
J ag ber att få förorda antaga,nde av det tredje
momentet enligt stora utskottets förslag i den
1
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svenska texten eller sålydande, dock med 'en liten
retuchering: ,Vid nyreglering av förvaltningsområdenas gränser bör .beaktas, att dessa bliva
enspråkiga, finsk- eller svensksprå:kiga, •eller åtminstone minoriteterna med annat språk inom desamma möjligast små."
lpd. A k e r b l o m: Den behandling av natio-

~ahte~sparagraferna, som förekommit i går och

1 dag 1 lantd.agen, har för mig 'blivit en besvikelse
i två avseenden. Den ena är naturligtvis prutningen ~ch stympningen av bestämmelser,' som avse
att g1va S'kydd åt det sv•enska mindretalet i dletta
la.nd. _Den andra besvikelsen lkämnes för mig näs~an hka stor, nämligen min tvo på beredvilligt
hllmötesgående, den tro, som jag hyst särskilt
om de repres•entanter, som företräda den finska
landsbygden 'och de frisinnade från landsbygden.
J ag har 'hittills trott ·på gott tillmötes.gående mot
oss svenskar av lan·dsbygdens finsktalande grupper, ce~ter och vänsterpartierna, därför att jag
personhg'en står dem närmast i politisk åskådning. Då jag av det samarbete, S'om jag haft med
personer ur dessa grupper, rönt god för9tåelse i
andra frågor, har jag aldrig velat tvivla -på tilimötesgående av dem också i nationalitetsfrågan.
~ denna tro har ja.g vid mötena i sv:enskbygderna
1vrat för sammangaende i de politiska frågorna
särskilt med agrar~;-na. De, liksom vi, representanter för svenska Osterbotten, representera småbrukai'e och landsbygdens intressen. Vi borde då
kunna samarbeta både i stort och smått, eftersom
vi 1hava, samma sociala levnadsvillkor och önskemål. J ag ha,r såsom sa,gt talat för sama.rbete med
agrareroo, men jag har blivit häftigt klandrad
härför. Man har försälkrat mig, att agra.rerna äro
~e mest oförsonliga mot oss svenskar. J ag har
1~ke trott detta. Skall nu behandlingen av regermgsformen visa, att jag misstagit mig? Jag
måste bekänna, att jag trots allt det, som talats i
språkfrågan från agrargruppens sida, ännu icke
vill misstvo denna ,grupp, av den orsak jag_ nyss
nä:mnd•e, att jag politiskt står den nära. Jag vill
vänta med min dom tills regeringsformen genomgått tredje läsningen. J ag vill, sås·om herr
Nix redan framhöll, vänta för att få se, vad agrarerna visa i handling. Om våra önskningsmåi i
språkfrågan då bli genom deras tillskyndan förkastade, då uppgiver jag tanken på sammangående mellan representanterna för den finska
och den svenska landsbygden. Då måste jag söka
konta'kt med andra, som visa oss svensikar förståelse.
U ttalanden, som i går och i dag och tidigare
98
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vid första. läsningen av denna fråga hava förekommit, hava gjort på mig ett pinsamt intryck.
I vartdera lägret, det sv•enska. och det finska, har
man eldat upp sig till hotfulla uttalanden mot
varandra, sådana som endast avlägsna •Oss från
va.randra och göra ,det ännu svårare a.tt komma
till sådant resultat, •som kan lösa denna ömtåliga
fråga.. J ag vill icke .följa detta. föredöme, utan
önskar att vi inom vår språkgrupp ville avbLi.~a
striden odh i stället övergå till att s•e till, hurn
långt vi kunna gå varandra. till IIDötes. Här har
kailske mer än tillräckligt blivit utlagt, varför
vi vilja få språkfrågan löst nu i den riktning,
som vi yrka i d•e olika pa.ra.graferna av regeringsformen. Vi vilja, 'kort sagt, få skydd och fred.
Så liten som den svenska ibefolkningen i Finland
är i jämförehe med den finslk.a, måste den ständigt leva i en känsla av otrygghet inför framtiden. Även om något eg;en:tligt majoritetsförtryck för tillfället icke förekommer från ·finskt
håll, har det ju •erkänts, att den finska befolkningen icke blir på något sätt lidande av d!et rättsskydd, s•om svenskarna önska. få stadgat i grundlag. Det blir ju att fastslå i lag, vad som hittills
varit praxis och seCLan i vissa avseenden d'raga
konsekvenserna därav, nämligen vidtaga åtgärder
för att avlägsna tvåspråkigheten på de administrativa. områd·ena och sålunda. lägga grunden till
god grannsämja och fr:ed. Det är en urgammal
upptäckt, att två grannar, som råkat i strid därigenom att de göra intrång på varandras områ- ·
den, få fred, så suart rån utstaikas ·dem emellan
och stängsel uppförts, så att deras kreatur ej
slippa. på den andres område. På detta sätt har
språkstrid·en avvedklats i vårt land redan på
fl.ere håll. I flere städer har gemensam skoldirektion avskaffa.ts, ·och de sv·enska och finska skolorna hava fått sin särskilda ledning. -Gemensamma skolmöten hava del:ats på skilda finska och
svenska sekti•oner. I stället för tV'åspråkiga. föreningar och sällska•p har det i många fall åstadkommits ·delning på spraklig grund. Av alla
dessa åtgärder, hör man både från svenskt och
finskt håll 'enhälligt ·e&änna.s, att vardera parten
vunnit och samförståndet mellan finnar och svenskar har blivit bättre. Då vi nu yrka på ytterligare åtgärder i denna riktning och göra det icke
av likgiltighet för det gemensamma fosterlandets
välfärd, utan för att kunna med större trygghet
och frih:et bygg-a u-pp vårt samhälle, vänta vi förståelse, tillmötesgående och medverkan härför a.v
landets finsktaland·e befolkning. J ag vill, som
sag-t, icke uppträda. med hotelser, men jag måste
dock framhålla, vad den na.turliga följden blir,
om våm yrkanden a.vsl<ås. De svenska önskning-s-

målen voro i stora utskottets förslag i huvudsak
sådana, att jag- och flere med mig funno dem
tillfredsställand·e, •om också ieke de yttersta lk.raven blevo godkända. Då jag dessutom anser, att
regeringsf.ormen i !huvudsruk fyller de fordringar
jag från demokratisk synpunkt ställer på den,
har jag varit besluten att rösta för dess. antagande
i brådskanCLe ordning. Men bliva nu de paragrafer, som skulle lämna skydd åt landets sven.ska
befolkning, förva.nska.de, så att de .lämna svenskarne i landet skyddslösa mot majoritetens förtryck, måste jag, liksom tidigare herr von W endt,
giva; tillkänna, att jag blir tvungen att rösta mot
antagand-et av denna regering-sform. N ekas våra
krav nu för andra gången i lantdagen, böra de
finsktaland•e icke undra över, ·om landets svenska
befolkning upphör att lita ·på rättsskyddet och en
rättvis behandling a.v dem och handlar därefter.
I samhällsfridens och det gemensa.mma f·ost·erlandets intresse vågar jag dock hoppas, att vi svenskar skola få ett sådant ·besked vid antagande av
regeringsformen, ,s·om tillfredsställer oss.
Ed. Li a k k a: Varsinkin minun edeltäjäni
lausunto kehoitti minua voittamaan epäilybeni,
jota jo tunsin siitä, käyttääkö puheenvuoroa tässä
asiassa. Minä nimittäin käsitin siinä ·-puheessa
halua saada yhteisymmärrystä maan erikielisten
väastöryhmien kes!ken aikaan, ja mielestäni on
suomalaisella taholla ja. - erityisesti pyytäisin
lausua - myös maalaisliiton piirissä sellaisia
mielipiteitä, jotka sydämmellisesti tahtoisivat yhteisymmärrystä a:i!kaan maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön kesken. Vaikeudet, jotka ovat
a.:i:heutuneet tämän 50 §:n 3 kohdan• sepittämisessä, ja jotka siinä nähdään käytäntöön s·oveltumattomina, vaikka sen millä tavalla muodostaisi,
ne j·ohtuvat ·eläimästä, ne johtuvat oloista. Minä
pyydän siinä suhteassa hiukan huomauttaa eteläpohjala.isia oloja. Täällä aamulla eräs puhuja
ruotsalaiselta taholta huomautti, että on pantu
aikaan keinotekoista muuttoa suomalaiselta
alueelta ruotsalaiselle. Minä :pyydän tosiolojen
mukaan huomauttaa, että Etelä-Pohjanmaalla
kyllä on suomalais·en asutuksen v>oimakkaimmilta
pai!kkakunnilta melkoisen suuri kansanvaellus ollut eri tahoille kotimaahankin, eikä ainoastaan
Amerikkaan. Se on suuntautunut osittain Oulun
läänin eteläiseen osaan ja on synnyttänyt siellä
melkoisen asutuksen, ja on suuntautunut myös
Pohjanmaan ruotsalaisen rannikon eri paikoille.
Niinpä esimerkiksi viime ke,sänä sattumalta sain
tietää, että Maalahdelle ·oli syntynyt melkoisen
suuri suomalainen siiri!ola, jossa oli jo !kolmatta-
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kymmentä taloa.. Tämmöisiä ilmiöitä, jotka ovat
mvöskin ulottuneet joss•akin määrin Etelä-Suom~en, voipi ti-etysti,· jos siihen halua on, pitää
keinote'koisina. Mutta se ei ole oikeutettua, se ei
ole a,sianmukaista. Nämä ·ovat näet sellaisia ilmiöitä, joita synnyttää elämä. Suomalainen asutus on jo muutamilla paikoilla siksi tiivis, että se
synnyttää itsestään kansanvruellusta, ja. tätä seikkaa ei voida sivuuttaa •meidän nykyisessä kieliolojen järjestelys.sämme, jos tahdotaan ottaa huomioon molempiin kieliryhmiin kuuluvien luonnollisia oikeuksia ja luonnollisia lkehitysmahdollisuuksia. Tämä ilmiö se on, jonka. puolesta juuri
maalaisliiton taholta täällä on puhuttu, että siinä
ei saa jättää suomalaista. väestöä turvattomaksi.
Minun mielestäni se muodo.stus, joka tämän asian
järjestelylle on annettu 'J)erustuslakivali·okunnan
mietintöön liitetyssä ensimäisessä vastalauseessa ja jonka. pitäisi edustaa ruotsalaisia vaatimuksia, on sellainen, ·että sitä ei voida käytännössä
ylläpitää, sillä ei voida määritellä suomen- ja
ruotsinkielisen asutuksen raj•oja niin, että ne vastaisivat tosioloja. Senvuoksi on tarpeellista muod.ostaa tämä kohta siten, kuin on suuren valiokunnan mietinnössä, johon minä kuitenkin olisin
halukas lisäämään ne .sanat, jotka ed. J oukahainen siihen lisäsi, nimittäin ,mikäli asianhaarat
sallivat" noiden yksikielisten hallintoalueiden
muod·ostamisessa. Minä valitan sitä, että täällä
tuodaan esiin sellainen väite kuin ed. Nix toi
näistä muka kaikille tunnetuista keinoteko!si.sta
toimenpiteistä suomalaisen siirtolaisuuden syntymiseksi. En ole koskaan missään nähnyt todistettavan mitään keinotekoista tässä suhteessa.
Esimerkiksi viime aikoin~. kun on suomalaisia
siirtynyt ruotsalaisille alueille talonostajina, niin
siinä ei •ole ·ollut muuta keinotelkaista kuin s•e,
minkä sotatila on synnyttänyt. Ne ovat kyllä
usein olleet talokeinottelijoita, mutta siinä ei ole
ollut mitään kiihkokansallista järjestettyä toimintaa, vaan päinvastoin näitä talokeinottelijoita ei omilla lJailkkakunnilla useinkaan TJid·etä
'minään sankareina. Ne ovat sota-ajan ilmiöitä.
Ostajat seuraavat sitä houkutusta, minkä tosiolot
synnyttävät, kun he saavat ruotsalaisilta alueilta
edullisesti ostaa taloja ja hyötyvät näistä kaulJOista. Täs.sä on siis oikeastaan taustana se, että
ruotsalaisten hallussa on niin hyvää maata, että
sitä ei ole suomalaisilla, ja he senvuoksi haluavat päästä siihen •osa.Ilisiksi, kun se on tullut valJaa.ksi. Kun täällä TJidetääm tätä ilmiötä vaarallisena, niin en u.sko, että sitä voidaan lakiTJykälillä saada poistetuksi. Sen lakkauttamiseen on
ainoa keino se, että ruotsinkielisen väestön keskuudessa saadaan sellainen viljelysinto voimaan,
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joka saattaa heidät pitämään maansa hallussaan.
Ei niitä maita ole väki.sellä ostettu. Kun ne ovat
olleet kaulJan, ja kun suomalaiset ovat havainneet, että heitä alkaa kotiseuduillaan olla liian
paljon niin he ovat ruvenneet siirtymään näille
alueille ja. ovat useimmissa t:vpa uksissa olleet varsin tyytyväisiä yritykseensä. J-os asiaa tältä kannalta katsottaisiin, niin minä olen vakuutettu
siitä, että täJmän asian järjestäminen ei lainsäädännössäikään olisi niin vaikea, kuin miltä se nyt
näyttää. Ja sitä minä uskallan myöskin väittää, ettei tämä asia varsinaisen talonpoikaisväestön •keskuudessa olekaan niin vaikea asia kuin
miltä se näyttää täällä eCLuskunna.ssa. Minä jouduin kerran keskustelemaan erään ruotsalaisen talonpoikaismiehen kanssa, joka oli ·palaamassa
Amerikasta ja keskustellessa kysyin häneltä
muun muassa. oliko hän tavannut .siellä suomalaisia. .Ja kun hän kertoi niistä, niin minä kysyin: ,Pidättekö te siellä Suomen suomalaisia likeisempinä kuin Ruotsin ruotsalais·ia?" Hän sanoi, että kun sitä kysytäänkin ,e.gin är alltid
egin"! S.e oli hänen ajatuksensa . .Se asia. voi siis
järjestyä, jos ei sitä keinotekoisesti muodosteta
sellajseksi tilaksi, joka tekee elämän maassa mahdottOJmaksi.
Kun täällä on puhuttu niin paljon tuosta ruotsalaisvihasta ja suomalaisesta natsionalismista ja
erityisesti liitetty se juuri maalaisliittoon, niin
minä pyydän lyhyesti huomauttaa, että ma.a1aisliitolla •ei luonnollisestikaan ole minkäänlaista
aihetta eikä halua, taipumusta tälle kansalliskiihkon alalle ruotsalaista väestöä vastaan. 8ortava kansa.Uiskiihko on jo itse,ssään meille vastenluontoista senvuoksi, että talonpoikainen väestö oppii helposti ymmärtämään toistansa, kun se
elää semmoisissa oloissa, joissa '8e tuntee itsensä
ikäänkuin korkeamman vallan alaisena olevaksi.
Senvuoksi ta.lonpoika antaa oikeuden myös
muille, jotka ·ovat samoihin oloihin kasvaneet.
Mutta maalaisliitolla tietysti on ja tulee olerrnaan
vielä enemmän, mitä enemmän se vaurastuu tä.ssä
maassa, erityinen aihe katsoa ymmärtämyks·ellä
ruotsalaista sivistystä sekä omass~a maassa että
myös Ruotsissa. Se aihe on se henkinen yhteiselämä, joka meille aukeaa juuri Ruotsissa. .ia muissa Skandinavian maissa. Täällä on tänään ruotsalaisten taholta annettu
tunnustus sosialidemokrateille siitä, että heillä
on par·empi ymmärtämys kieliasiassa kuin esime:rikiksi maalaisliitolla. 18osialistien taholta on
.selitetty, että he a•settuvat myötätuntoiselle kannalle tässä kieliasiassa senvuoksi, että he katsovat, että se on sofliva keino kaivaa luokkajuopa
ruotsalaisen väestön keskuud·essa. Me maalais-
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liittolaiset, emme katsele tätä a,siaa tältä kannalta. Me katselemme myötätunnolla ruotsalaista sivistystä ja mielellämme tahtoisimme avata
tässä uudessa valtakunnassa, j.oka tarvitsee ikkunoita s·ekä itään että etelään, myös ikkunan länteen, senvuoksii että <Skandinavia,ssa on meidän
aatteellinen henkinen oppipaikkamme. Sieltäpäin
aatteellisesti me vahvistumme; kun me kasvarome valtiollisessa -elämässä, niin me saamme silloin sieltä herätteitä tätä valtiollista toimintaa
varten. Skandinavian maat ·ovat ainoat maat
maailmassa, joissa talonpoikainen viilestö on elänyt ja vaura.s•tunut ja päässyt sivistystekijäJksi.
Ja siitä me selviydymme tietysti yhä enemmän
myös täällä, ja senvuoksi on aivan luonnotonta
ajatella, että 1meissä olisi halua sortaa täällä ja
hävittä'ä ruotsinkielinen sivistys niin kauan aikaa kuin se on elinvoimainen. Minä olen vakuutettu siitä, •että täällä !kasvaa päinvastoin yhä
enemmän ymmärrys, että .siitä on onnea tälle
maalle, että elinvoima pysyy täällä myös maan
ruotsinkielisessä väestössä. Täällä huomautettiin,
että se on lev~ttomuus tulevaisuudesta, joka etupäässä on synnyttänyt nämä ruotsalais·et vaatimulkset, jotka esiintyvät m. m. tähän pykälään
nähden. Jos tulevaisuutta sillä tavalla huolehditaan, ja tahdotaan sitä rakentaa kielilain pykälillä, luulen että se oQll toivotonta työtä, sillä ei
niillä päästä tuloksiin. Par-emmin uskon sen ohjelman kantavan, minkä minun edeltäjäni tällä
paikalla asetti, nimittäin että hän luottaa tulevaisuuteen, että hän luottaa siihen, että niinkauvan a:ikaa kuin elämää ·on ruotsinkielisessä
väestössä, niin kauvan myöskin yhteisymmärrys
suomalaisten !keskuudessa sitä: kohtaan säilyy.
Vähemmistön asema on tietysti joka tapauksessa
vaikea kaikkienkin •kansojen keskuudessa, .sellaisenkin kansan keskuudessa, joka ei niitä kohtele
sillä tavalla kuin esimerkiksi 1suuret sivistys1k ansat niitä kohtelevat ja joka ei esimerkiksi tässä
suhteessa tahdo ottaa esimerkkiä siitä valtiotaidosta, j.ota RuotsisS'a pannaa.n käytäntöön suomalaista vähemmistöä kohtaan. Se on vaikea., mutta
niin kauvan aikaa kuin vähemmistössä on ·elämää,
niin kauvan sen ei tarvits•e olla toivoton. Sönderjyllantilaisten johtaja, joka useita vuosikymmeniä on heidän asiaansa ajanut, Hansen-Nörremölle, lausui eräässä puhees•saan, kun hän hiljattain vapautuneitten tanskalaisten voittois·ena
asianajajana saapui Köpenhaminaan: "meillä on
ollut elämä asiana". Sen vuoksi hän olikin Saksan valtiopäivillä 30 <Vuotta luottamuksella puhunut pienen· vähemmistön puolesta ja pysynyt
pystyssä. •Siitä olen vakuutettu, että niinkauvan
kuin on ohjelmana, että elämään luotetaan, ei tar-

vitse olla huolis•saan siitä etteikö Suomessa voida
a.sioita ruiin järjestää, ettei vähemmistölläkään ole
syytä levottomuuteen tulevaisuuteensa nähden.
En minä ainakaan ymmärrä mitään parempaa
muodostusta näiden kielellisten olojen järjestämiselle kuin sen, mikä suuren valiokunnan mietinnön 50 §:n 3 kohdassa on sillä lisäyksellä, jonka
mainitsin, ja. siis kannatan sitä.
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Ed. v on B o r n: Efter d.et som från svenskt
håll här redan yttrats i denna, salk kan jag ,fatta
mig kort.
Man har besky llt ·oss svensktalande för nationalism. Men vari består d'å denna nationalism?
Ar det däri, att vi vilja. bevara. vår urgamla rätt
i detta la:nd, att vi söka trygga vår nationella
existens här, vårt språk ·och vår kultur, eller att
vi, i medvetande om vår ohjälpliga fåtalighet,
i rent defensivt syfte sluta oss samman med front,
det må gärna medgivas, mot den finska maj.oriteten och emot den alltmera. överhandtagande
finskhetsrörelsen. Ar detta nationalism, ja, då
skola vi också taga emot den utslungade beskyllningen, då skola vi bära den med lugn. Men
är åter fastmer det nationalism, att söka hindra
en liten nationell minoritet i dess naturliga och
rättmätiga sträva.n a.tt bevara: sig själv, ja, då kan
mam ltmgt på den andra sidan hålla till godo med
den.tta samma beskyllning.
Jag vill iclk.e härmed hava sagt, att det förslag, som ingår i nu föreliggande paragraf, skulle
utgöra ett lyckligt eller riktigt medel att bringa
nationalitetsfrågan i hamn, men det utgör - jag
vill betona detta~ ·ett led i den lk.amp, som vi
svensktalande måste föra för vår till varo i detta
land, en tillvaro, som man på finskt håll endast
för en övergående t:iod synes vara böjda att tolerera.
J ag iber slutligen att få understöda det av herr
Schauman i .saken framställda förslaget.
Ed. H i i d en 1h ei m o: Ministeri Alkio mainitsi lausunnossaan, että ruotsaJlaisten vaatimus
yksi!kielisistä hallintoalueista perus!tuu siihen,
että meidän ['Uotsalaisemme tahtoisivat tällä estää suoma.laisten siirtymistä ruotsalaiselle rannikkoalueellle. Tämä mimisteri Alkion käsitys
ainakin mikäli se !koskee suomalaisten siirtymistä Uudenmaan ruotsa[aiselle a1ueelle, ei cpidä
paikkaansa. Asia on nim. niin että ruotsalaiset
suurtilalliset Uudellamaalla päinvastoin kaikilla
tav10in koettavat saada suomalaisrl!a työväkeä
siirtymään alueilleen. On!han tunnettua mitenkä
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ruoltsalaisten suuirti!lallisten työnjohtajat vuosittain tekevät retkiä Uudenma'an ja Hämeen s~uo
malaisiin kuntiin ja kaikilla houkutuksilla ja
ver,raten kor!keilla palkkatarjouksilla koettavat
hankkia itselleen vakinaista työväkeä maataloutensa käytelttävälksi, jota ilman ruotsalaiset IID.aan. viljelijät eivät pitkään aikaan ole voineet tulla
toimeen. 'Tämä toimenpide on ruotsalaisen suurvi!ljelyksen harjoittamisen elinehto. ~Maanvilje
lystyöväen 1puute on jo vuosikymmenien ajan ollut ruotsalaisella Uudellamaalla havaittavissa, ja
tämä työväenpuute on aiheutmi.ut siitä että
ruotsaJaisilla asutusalueilla on cparas työvoima
onnistuttu houkuittelemaan kaupunkeihin ja liikekeskuiksiin. Tunnettuahan on mitenkä jo vuosiliymmenien ajan raitiotei!lle Helsinkiin ja lukuisiin liikekeskuksiin eivät ole kelvanneet ketkään muut kuin ruotsalaiselt\1 asutusalueelta
kerätty maalaisväJestö. Ja tällä tavoin on luultu
voitavan estää suomalaisten miehittäiminen näissä
tehtävissä.
Ruotsalainen väestö ei siis tahdo,
kuten ministeri Alkio kuvaili, estää suomalaisten sii11tymistä allueilleen, päinvastoin
suoma.lainen työväestö on jo vuosikymmeniä ollut välttämätön paha ruotsalaisilla alueilla.
Se seikka että·ruotsalaiset haluavat yksikielisiä
hallinto-alueita aiheutuu siitä, että heidän ei
tarvitsisi tyydyttää suomalaisen työväestönsä
kielieliisiä ja sivistyksellisiä tacr'lpeita, vaan päinvastoin pakottaa haja1linen suomalainen työväestö ruotsalaisilla suurtiloilla olema,an vailla
näitä kansalaisoikeuksia taikka sitten taipumaan
sivistyksellisiä tarpeitaan hankikimaan ruotsinkielellä.
Ed. Nix on täällä maininnut, että suomrulaiset
keinotekoisella tavalla tunkeutuvat ruotsalaisille alueille. Kun ed. Nix täimän mainitsi, osottaa hän ettei hän ainakaan tunne oloja EteläSuomessa ja että ruotsalaiset toiminnallaan ja
hankkima~la
työväkeä suomalaiselta a,lueelta
kaivavat pala palalta maata jalkainsa alta.
Se seikka että suomalaiset ovat osta'llJeet maatiloja
ruotsailaisilta asutusalueilta on kyllä ollut hyvin
yleistä, mutta se aiheutuu ens~ksikin siitä, että
yrittelevillle maanviljelijöiUe on osottautunut tilojen osto ruotsala,iselta a~lueelta olevan hyvin
kannattavaa, koska ma1atiloja sieltä on saatu
ostaå verraten halvaJlla hinnaHa niiltä ruotsalaisilta maanviljelijöiltä, jotka ovat osottautuneet
väsäihtyneiksi viljelystään harjoittamaan. Toiseksi on suomalaisten maanviljelijäin oillut vermttain mukava siirtyä maatilan omistajiksi
ruoltsalaise1le alueelle, jossa jo ennestään on ollut
reipas ja a1hkera !Suomalainen työväki jpmmoiseksi ruotsahiset suomala,isen työväestön tun-
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nustavat. Kun swomalainen maanviljelijä on
hankkinut itseilleen maatilan jossakin ruotsalaisessa rpitäijässä on se aina ruotsalaisissa sanomalehdissä leimattu ruotsalaisen maan omavaitaiseksi ja epäoikeuteltuiksi anastukseksi, ovatpa yksin ruotsalaiset kansankäiräjätkin katsoneet asiakseen ehdottaa nämä maat otettaviksi pois pakkoluovutuksillla maanomistajilta. 1Sensijaan ovat
ruotsalaiset liikemiehet, pääomanomistajat ja
mwatilain keinottelijat lukemattomissa tapauksissa ostaneet tiloja suomalai1selta ailueelta, ei!kä
se ole saanut kertaakaa1n osaikseen suomalaisten
keskuudessa: pa:heksuvaa sanaa.
Ruoltsalaisten omistavan luokan taiholta on
kaikissa tilaisuuksissa sekä koti- että ulkomaisessa sanomaJlehdistössä ja myöskin täällä eduskunnassa puhuttu suomalwisten sorrosta ruotsalaista väestöä kohtaan, ja siinä tarkoituksessa
vaaditaan hallitusmuotoonlkin säännöksiä.. T'äällä eduskunnassa eikä missään muuallakaan ole
kertaakaan voitu osoittaa suomalaisen väestön antaneen aihetta millään tavalla tällaiseen syytökseen. Sensijaan on ruotsalainen omistava luokka
harjoittanut mitä tunnottominta kielellistä sortoa niissä kunnissa, joissa suomallainen väestö on
muodostanut ainoastaan pienen vähemmistön.
Meidän on muistettava, mitenkä useissa ruotsalaisissa kunnissa on vuosikymmenien aikana vastustettu kaikilla; käytettävissä olevilla keinoilila
suomalaisten vaatimuksia saada a'likuopetusta
lwpsilleen omalla äidinkielellään yhteisenä kuntien kustannuksella. Ja meillä on vieläkin muistissa, mitenkä Espoossa ruotsala,iseen vailasluokkaan kuuluva, korkeampaa opillista sivistystä
omaava tilanomistaja antoi vapaa.ehtoisilla varoilla rakennetun suomalaisen koulun ympäri
tehdä piikkilanka-a:i>da.n estääkseen suomalaisia
lapsia saamasta vaatimatonta a;likuopetusta äidinkielellään. Voidaanko mitään tällaista esittää suomalaiselta taholta taiPahtuneeksi ja löytyykö t&hän verrattavaa monenkaan kansan
historiassa? Minä en olisi ollut halukas vetämään tässä tilaisuudessa tehltyjä erehdyksiä ja
jo unohtumassa olevia tapaht111mia esiin. Mutta
ruotsalainen sivistynyt yläluokka on vielä tänä
talvena osottanut Vaasassa palkitsevansa niiden
koulupoik.ai~n valla1Jtomuuden, jotka katsoivat vihaan kiihoitettuina , sopivaksi nau~oilla telkiä
suomalaisen opettajan omaan asuntoonsa. .Ennenkuin ruotsalaisilla tässä maassa on oikeus puhua suomalaisten harjoittamasta sorrosta tai
epäillä sitä vastedes tu1levan olemaan, on heidän
keksittävä omassa; keskuudessaan lääkkeet niiden a:vpien peittämiseksi, jotka o~vat edellämainitsemistani teoistaan aiheutuneet.
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Vaikka minä omasta puolestani olenkin sitä
mielitä, että 50 '§ :n 3 kohta voitaisiin kokonaan
niicden lausuntojen perusteeLla, joita täällä tänään on ruotsalaisten taholta annettu, poistaa,
niin minä kuitenkin voin yhtyä siihen, että se
pykälä tässä joskin .puutteelilisessa muodossa säilytetään.
Ed. :S a r 1 i n: Olin puolestani vakavasti lläättänyt olla pyytämättä puheenvuoroa· esilläolevan
hallitusmuotoehdotuksen n. s. kielipykälien johdosta·, koska arvasin, että niistä muutenkin tultaisiin puhumaan p~kemminkin liian pa;ljon,
kuin liian vähän, pikemminkin rujattelemattomasti, kui·n vakavan harkinnan perusteella. Olihan
täällä jo sitä1paitsi edustaja Estlanderin y. m. välikysymystä !kieliasiassa käsiteltäessä lausuttu
111iehekkäin, tekisi mieli sanoa, lennokkain sanoin kaikki se, mitä siitä oli lausuttava. Niinhyvin ed. :Setälän kuin ed. Hornborgin ajatuksia
ja siHoin esilttämiä näkökamtojru kuunteli ymmärtääkseni jokainen mielenkiinnolla, ja uusiintuneet sanojen vaihtelut eivät ole tuoneet esille
sanottavasti mitään arvokasta lisää. Pikemminkin on keskustelu häätynyt sy.rjäpoluille,
mutkistaen matkaa oikeille rpeciUe: valtakunnan
ensimäisen itsenäisin voimin säädettävän perustuslain omaksumis.elle. Kun kuitenkin ryhdyn
puheenvuoron käyttämiseen, on minun sanottava,
että se aiheutui ed. Juutilaisen, Nixin ja muutamien muiden lausuntojen johdosta sekä myöskin
siitä yleisestä näkökulmasta., jossa keskustelu
ymmärtääkseni on kulkenut ja liikkunut. Ed.
Juutilainen arveli, että vasta silloin on kielikysymyksemme ja kielirajat kuonnutettu tässä
maassa oikeaan uraan, kun ruotsinkielisellä väestö1lä ei enää ole rahtuakaan enemmän hallussaan pääomaa, ei tuotannon välineitä eikä muitakaan arvojå, kuin mihin se, hänen ajatuksensa
mukaan, matemaattisessa lukumääräsuhteessa
maan suomenkieliseen ainekseen on oikeutettu. Ja
jos minä ymmrursin oilkein ed. Juutilaisen ajatuksen juoksun, on suomenkielisten ta:holta pyrittäväkin näille perille. Ehkä minä ymmäl'sinkin ed. J uutilaista vääJrin, mutta kaikkien väärinkäsityksien kertakaikkiseksi välttämiseksi
katson velvollisuudekseni ilmoittaa, etten ainakaan minä osaltani tuskin tositeossa muutkaan
tämän eduskunnan suomenkieliset jäsenet ole
mukana tuonsuuntaisessa;, sellaisenaan ja itsessään kylläkin kiusallisen kielikamppailun sanoisinko toiskielisiä älrsyttävässä vaimentamisessa.
Emme me suomenikieliset IS'uomen valtakunnan
kansalaiset pyri emmekä tule pyrkimään ruolt-

sinkielisten omistamien maiden, tehtaiden, liikeyritysten tai sivistyslaitosten pakkolunastamiseen tai heidän hal:litsemiensa muiden pääomien
tai kultuuriarvojen lainsääidänitöteiseen tai väkivaltaiseen supistamiseen, kunnes ruotsinkielisillä
olisi niitä ominaam tässä maassa vain 1 19 • !Sellainen ajatus ei ikinä ole vakiintunut eikä tule
vakiintumaan valtiolliseen tai kansalliseen tietoisuutemme ja juuri senvuoksi ei meitä suomenkielisiä tositeossa voidakaan syyttää kansalliskiihkosta, se on natsionalismista, eikä
semmoista yritystä eCLes ymmärtääkseni voitaisi toteuttaakaan muualla kuin pintapuoiisesti harkitsevien kiihtyneissä aivoissa. ::M:ntta toiselta puolen emme me suomenkieliset
myöskään enempää nyt kuin koskaan tule
tajuamaan samansuuntaisia viva:hdnksia ruot.sin'kiielisten 1pyrinn01ssa eikä niitä myöskään
hyväksymään.
:Rajamuurien jyrkkä pyykittely Suomen valtakunnan historiallisten rajo.if:n, itsenäisen 'Suomen v:altiorajain sisäpuolella ei saa tapahtua :sen laajuisena .eikä suinkaan siinä mie1lessä, että tuo muuri repäisi.si rikki
valtioll'isen yhteenkuu:luvaisuden, solidariteetin
tunteemme suhlteessa isänmaahan ja sen verinostettuun vapauteen. Vilahduskin siihen suuntaan
nostattaisi täs.sä maassa myrskyn ja oikeutetun
siveellisen suuttumuksen, ja s·envuoksi minä ainakin rohkenisin toivoa, eUtä koska sitä suomenkielisellä taholla ei voida oikein ymmärtää, kieLiasiasta Suomen valtakunnan valtiopäivillä keskusteltaessa ei enää huolittaisi käyttää nimitystä
,itäruotswlainen", ,östsvensk". 'Tämä toivomus
ei voine olla liiallinen; ja jos sitä sella-isenaan pidetään välttämättömänä käyttää, valitan minä
käyttäijien, eikä kuulijain lyhytnäköisyyttä.
Eteenpäin rienitävässä, valtiolliseen ja sivistykselliseen asema.an pyrkivä3aä maa;;sa kuten
tääl:lä, tarvitaan molempien kieliainesten koko
tarmo, koko henkinen ja taloudellinen työn ja
toimen intensiteetti, kyetäksemme maailman
kansojen kilpar31doilla pysymään kiskoilla niiltä
sortumatta, kyetäksemme kohottamaan sekä sivistyselämämme että taloudelliset voimamme niitä
sekä ulkonaisesti että sisäisesti uhkaavasta alennusti;la,sta. :Siinä juuri on sovinnoHisen, solidaarisen yhteistyön ja yhteisymmärryksen mielesltäni perusoleellisin painopiste ja elävin kannustin. Sitä emme saa puolella eikä toisella hetkeksikään unohtaa, ja siltä pohjalta tulee ruotsinkielisterrnme myöskin oppia osaltaan selkeästi
tajuamaan, että myös suomenkielinen väestö
tässä maassa on enemmän kuin oikeultettu, on
suorastaan siveellisesti velvol[:nen. henkensä ja.
voimansa koko tarmolla ja joustavuudella kehit-
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tämään ja kohottamaan !kansallista henkeään, ruotsinkielinen 1kulittuuri eivätkä sen harrastukkansallista kulttuuriaan ja .kansantaloutta niin set, ei liioin viisaimmastika:.tn käydyillä kielipitkälle kuin suinkin ja niin korkealle kuin rajoilla. Siveellisellä voimalla yksin se on onsuinkin. Yihteisen isänmaan ja valiti•on tulevai- nistuva. Ja minä rohkenen toivoa, ettei kielisuuden näkökulmassa, muusta kaikesta puhu- pykälien yhteydessä enään, sil}äili kuin niitä vielä
mattakaan, on tämä pyrkimys mielestäni oikea on hallitusmuodossa käsittelemättä, uudistettaisi
ja se on velvoittava. Mutta jos sen jäJJkähtämä- kolmaJtta kertaa peräkkäin rperiaatteellista kielitön toteutuminen, sen toteuttaminen, .ioka edel- poliittista keskustelua. Käsilläolevassa py.kälässä
lyttää lo.iaalista voiruairr ponnistamista yksilö on hallituksen esityksen periaatteen hyväksynyt
yksilön rinnalla, kansankerros kerroksen ja kie- ed. .J oukaihaisen ehdotus oikea ja realiseerauslir~hmä ryhmän rinnalla, jossakin vie elämää
mahdol,linen riidoitta tulevaisuudessa. Sitä ainavallitsevien lakien mukaisesti siihen, että toisen kin minä kannatan. iSen puitteissa sopivat ylenekieliryhmän y1ksilö osottautuu toisen yksilöä mään ja nousemaan molempien ryhmien niin henhenkisesti ja taloudellisesti etevärrnmäJksi, elin- kiseit kuin taloudellisetkin harrastukset ja varttuvoimaisemmaksi ja yrityksissään yleensä hedel- maan valtiollinen tietoisuutemme ja solida8!rimällisemmäksi, ei ole oikein, eikä ymmärtääk- suuden tunteemme. rMinkääin järjen nimessä en
seni edes viisasta, yrittää rpysäyttää kehitystä voi käsittää, että ed. J oukahaisen käsiHäolevaan
kiinalaisella kielimuuriHa. Vastustus vain teräs- pykälään lisättäviksi ehdottamat kolme sanaa:
taisi, puolella ja toisella se veisi vain kiihkeäm- ,mikäli asianhaarat saJ.livat", oikeuttaisivat pitäpään kampailuun, kampailuun, jossa pyykit ja mään pykälää natsionalistisena ja tekemään kairajat ennemmin tai myöhemmin sortuisivat. ken, kuten täällä on rsanottu, koko hallitusmuotoRuotsinkielisen väestön olisi opittava ymmärtä- esityksen kaatamiseksi. ISyyt ovat varmaan silmaan, että länsimaisen kulttuurin omaksuneE-n loin toisaalla eikä tässä pykäJlässä, se on ollut
kansamme kunnia-asiana •on ollut .ia on ole-.va mielestäni totuuden nimessä eduskunnan pöytäluoda myöskin suomenkielellä ja Suomen mie- kirjaan lausuttava.
lellä omaperäinen 'kansallinen kulttuurinsa, ei
Suomen ruotsinkielistä väestöä sortavana, vaan
sen rinnalla maailmam yleistä sivistystä osaltaan
Ministeri A 1 k i o: Ed. Nixin esittämä väite,
omaperäisi>llä hengenantimilla rikastutta vana. että suomalaisella taholla olisi tarkoitusperäisesti
Sen ymmärtäen iloitkoon ruotsia puhuvakin pyritty esim. Etelä-Pohjanmaalla ostamaan ruotmaassamme suomalaisen hengen itsenäisistä saa- salaista maata, ei pidä paikkaansa. Minun pivutuksista _ja sen i:lm~uksista, älköönkä niiss.ä / täisi etelä"pohjalaiset olot tässä suhteessa tuntea
nähkö alhaisen sorfton s1eanentä. Näkemys sellai- verrattain tarkoin. Minä en tunne yhtäkään tanenhan olisi vain osotuksena oman entisen syylli- 1 pausta, jolloin esim. siellä olisi minkäänlaista
syyden tunnosta.
yhteistoimintaa ollut suomalaisella alueella ruotNäiltä näkö/kannoilta lähtien yhdyn mma salaisen maan valloittamiseksi missään muussa
puolestani ed. .J oukahaisen tekemään ehdotuk- kuin kauppatarkoituksessa. Sitä vastoin tiedän,
seen. En liioin voi omasta puolestani uskoa, ku- kuten ed. Nixkin voi tietää, 'että tässä maassa
ten täällä on väitetty, että suomenkielisellä ta- on jä;rjeste1mällisesti toimittu siihen suuntaan m.
holla olisi järjesteLmällisesti ja tarkoitukselli- m. Etelä-Pohjanmaalla, että ruotsalaista maata ei
sesti yritetty ostella ja vallata maita ruotsin- saisi myydä suomalaisille. Tässä suhteessa on
kielisiltä heidän varsinaisil,la alueillaan. Päin- perustettu osakeyhtiöitä, joihin m. m. Ruotsinvastaisista hankkeista olen kuullut, mutta niiden- maassa on kerätty osakkeita ja yritetty sieltä
kään todenperäisyyttä en ole ohlut tilaisuudessa saada pääomaa sitä tarkoitusta varten, että tällä
toteamaan. - Elämällä ovat lakinsa, niin kult- tapaa ruotsalaisten maa suomalaisten valloituktuurielämä1läkin. 1Sitä elähyttää kansalEshenki selta va.r.ieltaisiin.
ja kansalEshenki ei totisesti ole natsionalismia.
Ed. Hornborgin lausunnon johdosta, että eiSe on sivee1linen tunne ja sellaisena se pysyy, ja vätkö suomalaiset voi luottaa siihen, että kielisillä on oikeutuksensa niin kauan kuin se ei it- lainsäädännön perusteella voitaisiin väärinkä.ysekkäässä mielessä PYiri sortamaan, vaan itseään tökset ruotsalaisella alueella eläviin suomalaisiin
ja välillisesti muitakin ja muittenkin tunteita nähden estä:ä, haluaisin vastata, että me emme
nostattamaan ja elähyttämään. Ed. Homborg on luota siihen. 'Siitä syystä, että tässä maassa eimielestäni tääUä ollut oikeassa ed. Estlanderin vät ruotsalaiset ole yleensä asiallisesti osoittaneet
välikysYimyksen yhteydessä lausumassaan aja- J lojaalisuutta suomenkielen kieliasetuksia :ii.ohtaan,
tuksessa: Pykäli1lä ei 'PYSY pystyssä tässä maassa sekä että meillä on Etelä-Pohjanmaallakin riittä-
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västi kokemuksia myöskin siinä, että ruotsalaiset
eivät harjoita lojaalisuutta niitä suomalaisia kohtaan, jotka joutuvat asumaan ruotsalaisella
alueella.
·
Ed. Riidanheimon lausunnon johdosta, että
hänen tietonsa mukaan eivät ruotsalaiset täällä
estä suomalaisia siirtymästä ruotsalaiselle alueelle, tahtoisin vaan viitata hänen omaan lausuntoonsa, joka oli elävä todistus siitä, että sellaista
estämistoimintaa on olemassa. 'Tässä maassa on
olemassa verrattain laajoja valtiollis-natsionalistisia ruotsalaisia yhtymiä, joidenka varsinaisena
tehtävänä on estää ruotsalaista maata joutumasta
suomalaisiin käsiin. :Se sellaisenaan jo on riittävänä todistuksena väitteisiini.
Ed. L o ukko: Ruotsalaisten eristäytyminen
ei ole varsinaisen ruotsalaisen maataviljelevän
väestön vaatimus. •Se on ainoastaan ruotsalaisen
byrokratian itsensä keksimä vaatimus. Minä voin
hyvällä syyllä t·od:eta omalta paikkakunnaltani
tapauksia, jotka todistavat tämän asian puolesta.
Sillä paikkakunnalla, jota minä edustan, on eräs
ruotsalainen kunta V.öyri, toinen suomalainen kunta Vähäkyrö ja. kolmas suomalainen kunta Isokyrö. Näissä kunnissa on muodostunut yhtymä
Maanviljelijäin Osakeyhtiö. 'Tämä todistaa, että
nyt hiljakkoin, kun nämä eristäytymispyrkimykset ovat saaneet. vauhtia, on tällaisia yhtymiä
ruotsalaisen kansanaineksen .ia suomalaisen kansanainBksen välillä syntynyt. Tämä .io todistaa,
että se Bi ole ruotsalaisen varsinaisen maalaisväestön kanta. Ruotsalaiselta taholta on meille maalaisliittolaisille lähetetty, sen minä tiBdän, monta
kir.ielmää, että me tulisimme hBillB puhumaan .ia
'kertomaan maalaisliiton asiasta. Tässä yksi todistus, Bttä ruotsalainen maalaisväBstö tahtoo ymmärtää meitä suomalaisia maanvilj.eli.iöitä. Minä
uskon, että siihen ei ole pitkää aikaa, kun me suomalaiset ja ruotsalaisBt maamiehet löydämme t-oisemme. Ei meidän välillämme ole mitään juopaa,
Bi ole mitään eroavaisuutta. Ja sitä ei saa olla.
Jos me tahdomme täällä yhdessä isänmaassa elää
ja tehdä tätä maata hedelmälliseksi, niin me emme
saa minkäänlaisia eristäytymispyrkimyksiä .ia
minkäänlaisia Kiinan muureja rakentaa. Me
olemmB täällä isänmaassa yksi suomalainen kansa.
Jos meillä onkin täällä kaksi kieltä, niin se ei saa
meitä eroittaa. Meille kuuluu tämä isänmaa .ia tämä on meille yhteinen. Me rakennamme tätä y,hteisvoimin ja yhteisymmärryksin huolimatta siitä,
jos onkin kaksi kieltä. Me emme saa vahingoittaa
isänmaata tällaisella eristäytymisellä, vaan päinvastoin mBid:än suomalaisten .ia ruotsalaisten pitää

lähennellä toisiamme. Minä uskon että maalaisliitto tulBe kurotta.maan kätensä niille pyynnöille,
joita ruotsalainen maalaisväestö meiltä pyytää ja
me tulBmme löytämään toisemme hyvässä ymmärtämyksessä ja me luomme tähän maahan sekä
ruotsalaisen että suomalaisen maalaisliiton. Siihen
me pyrimme .ia me tahdomme ymmärtää toisiamme. Ja minä uskon, että se aika ei ole kovin
kaukana, kun ruotsalainen ja suomalainen on yhdBssä maata viljelevä ja silloin me vasta rakennamme uutta ja kaunista Suomea.
Ed. K e k k o ne n: Minusta on täällä tästä
asiasta tarpBeksi keskusteltu ja meidän pitäisi vähitellBn päästä asiasta päättämään. Minä kannatan ed. He1Bnius-Seppälän täällä tekBmää ehdotusta.
Ed. Kokko: :Minusta on ihan mahdotonta
käytännössä toteuttaa tämän :50 §':n kolmatta momBnttia. Siinähän määrätään, että hallintoalueet
ovat uudestaan järjestettäessä laadittavat yksikielisiksi, s. o. suomen- tai ruotsinkielisiksi. Täällä
on monta kertaa tänä päivänä ja ennenkin keskustelujen kuluessa näytetty, että on mahdotonta laittaa piBnBmpiäkään alueita, edes pitä.iiä, sellaisiksi,
että ne olisivat yksikielisiä. Rajat tulisivat niin
mahdottoman koukeroisiksi ja kulkemaan sellaisilla luonnottomilla alueilla, kuten ed. Setälä mainitsi,että ruoka- ja makuukamarien halkikin. Kun
ei näin pieniäkään alueita S!liada yksinkielisiksi,
niin miten voidaan ajatella sellaisia suurempia
kihlakuntia .ia hippakuntia ja sen sellaisia. Jos
tämä kolmas momentti jätetään tähän, niin siten
perustuslain kautta ruvetaan tosiaan pakottamaan
virkamiehiä sorta.maan toiskielisiä asukkaita. Siis
perustuslain kautta tuollaista sortoa, että toistel}
on alistuttava, suomalaisten ruotsalaisilla seu·
duilla ja ruotsalaisten suomalaisilla seuduilla yk.
sikiBliseen .iär.iestBlmään. Minusta on sBnkinvuoksi
mahdotonta tämä kolmas momentti jäämään tähän, .ia se joutuu ristiriitaankin 14 § :n kanssa.
Kun 14 § kerran sanoo: ,Suomi .ia ruotsi ovat
tasavallan kansalliskielet".
Suom-en kansalaisen oikBus käyttää oikeudessa
ja, hallintoviranomaisten luona omassa asiassaan
äidinkieltään, suomea tai ruotsia, sBkä tällä kielellä saada toimituskir.iansa, on turvattava lailla,
varteenottamalla, että maan suomBn- ja ruotsinkiBlisen väestön oikeus järjestetään samanlaisten perusteidBn mukaan.
Suomen- .ia ruotsinkielisBn väBstön sivistyksellisiä .ia taloudellisia tarpBita tulee valtion tyydyttää samanlaisten perustBiden mukaan."
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Tässähän luvataan jokaiselle sekä suomalaiselle että ruotsalaiselle samanlaiset oikeudet, luvataan vielä enemmän kuin -ennen on ollutkaan, että
ruotsalaiset saavat suomalaisellakin seudulla toimituskirjansa omalla kielellään. Siis joutuu tällä
tavalla ristiriitaan tämä 14 § ja 50 § :n kolmas momentti. '8-entähden minä yhdyn kannattamaan
niitä, .iotka ovat -ehdottane-et kolmannen momentin
tästä 50:nnestä pykälästä poistettavaksi.
Ed. J u u tila i ne n: En halua kajota ed.
Sarlinin ihanaan un-elmaan ja puheeseen, sillä se
ei tosiasiain edessä kestä mitään arvosteluja. Sillä
niin kauan kuin maan asukkaista kahdeksasosa
hallitsee suurinta osaa maan pääomista ja sen taloudellisista arvoista, valta- ja virkapaikois.ta, niin
ka•uan eivät tuollaiset runolliset visertelyt mitään
auta., vaan siinä tarvitaan paljon pontevampia. toimenpiteitä suomalaisen kansan puolelta. Mutta
sen sijaan minä pyytäi·sin kiinnittää huomiota
-erääseen toiseen seikkaan.
Ruotsalaisen kansanaineksen puolesta on koetettu puhua siitä, että he ovat lojaalisia kaikin
puolin tälle maalle ja valtakunnalle kun h-e vaan
saavat kielipykälät mieleisikseen. Pyydän myös
kiinnittää yleistä mielipidettä siihen, että onko
edelleen ristissä käsin katsottava niitä ilmiöitä,
joita ruotsalaisella taholla nykyään ilmestyy.
Tämänpäiväisessä ,Da.gens Pressissä" on eräs
kirjoitus, johon pyydän kiinnittää huomiota. Siinä
nimittäin häväistään. Suomen valtakunnan lippua.
Sitä verrataan venäläiseen lippuun ja ilmoitetaan,
etteivät koskaan ruotsalaiset tule sitä tunnustamaan omakseen. Kir.iotus kuuluu näin:
,Lippu. - Kun kesäpäivä paisteineen, juhlaja pyhäpäivineen, heiluutaineen ja juhannuksineen nyt saapuu, kun lippu nyt on vedettävä
asuntojen lipputankoihin, nyt on syytä muistaa,
että meidän, että Suomen ruotsalaisten värit ovat
punainen .ia keltainen. Sininen .ia valkoinen ovat
tosin juhlallisesti vahvistetut. Kuten jää .ia pakka.svirta on se levittänyt yli koko maan. Se on
pakosta vedetty aluksiemme lipputankoi.hin. Mutta meille ruotsalaisille ei sinivalkoinen voi koskaan tulla muuksi kuin mitä valko-sinip u n a n e n o l i m o n i a h e r r a n v u o s i a,
v i r a II i n e n v e r h o, j o h o n v e r h o t t i i n
m i e l i v a II a n .i a s o r r o n v e r t a u s k u v a.
Nyt kuten silloinkin, on värimme oleva punainen
ja keltainen, on aina niin ollut ja tulee i.iankaikkisesti niin olemaan. Ne on velvollisuutemme kohottaa nyt kuten silloinkin, yhdentekevä ristissäkö vai juovina, mutta ainoastaan punanen Ja
keltainen. Nyt niinkuin vastedes ne ovat johta-

vat meitä eteenpäin, kunnes se päivä koittaa, jolloin punainen ja keltainen saa sijansa maan lipussa, jolloin ruotsalaiset ovat saavuttaneet vapautensa ja riippumattomuutensa valtakunnassa. Sininen ja valkoinen merkitsee alistumista, punainen ja keltanen ovat ne värit, jotka meitä voittoon johtavat." Alla on nimikir.ioitus.
Minä erikoisesti kiinnitän huomiota siihen, että
Suomen valtakunnan lippua, jonka Suomen eduskunta 28 päivänä toukokuuta 19'18 yksimielisesti hyväksyi, verrataan Venäjän lippuun, 'jota
täällä on oltu monet vuosikymmenet pakotettuja
taukoon vetämään. Voiko suurempaa loukkausta
jonkun kansan ja valtakunnan olemusta vastaan
tehdä, kuin verrata Suomen valtakunnan lippua
venäläiseen lippuun ja että se merkitsee muka sortoa ja mielivaltaa, mitä Venäjän lippu aikanaan
merkitsi. Kun tämäntapaista ruotsalainen sanomalehti julkisesti esittää ja kieltää Suomen lipun
niin ei tosiaankaan synny sitä luottamusta, ·että
ruotsalainen aines tulisi lojaaliseksi yhteiselle isänmaalle .ia sen laille, vaikkapa ne hyväksyttäisiin,
kuten he sitä vaativat. Minä erikoisesti vielä kerran· kiinnitän maan hallituksen huomiota siihen,
että saako tässä maassa esittää vapaasti tämäntapaisia valtakunnan turvallisuutta ·horjuttavia kirjoituksia, kuin mitä ruotsalainen sanomalehti
Suomen lipusta tänä päivänä ldr.ioittaa. (E.d. Hakkila: Porvarit saa mitä hyvänsä.) Minä olen aivan
varma että jos joitain toiselta taholta esitettäisiin
saman~ainen hä.päisy Suomen lippua. kohtaan ja
ilmoitettaisiin joku muu, -e.sim. Venäjän kommunisti-en lippu olevan -erään kansan osan lippuna,
niin aivan varmaan hallitus sellaiset kirjoittajat
.ia sellaisen lipun vetäjät ottaisi huostaansa. Mutta
kun se tapahtuu maassa niin voimakkaasti vielä
edustetun kansanryhmän puolelta, kuin ruotsalaiset ovat, niin hallitus katselee sitä vain ristissäkäsin.
Ed. N i x: Då här åtskilliga. talare hava förnekat mitt påstående att man på finskt håll försökt på konstlad väg åtkomma den svenska jorden ville jag endast fråga, hnru man skall karaktärisera ett sådant förfarande, som tillämpats i
södra Österbotten för några år tillbaka. Det
kom finska spekulanter som köpte lä.genheter och
betalade 'J)ris, som voro 50 % över marknadspriset. De få dessa lägenheter inteckna,de i en
finsk sparbank till fulla. inköpspriset d. v. s. d:et
pris de hava betalat. I detta fall är det icke någon
sund finanspolitik som användes från bankens
sida utan måste det betraktas som ett sätt a,tt på
~onstlad v.äg komma åt den svenska jorden, och
()9
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just nu understödes i mellersta. Österbotten den
finska inflyttningen och de finska jordköparna
av ett bolag, som har bildats i de närliggande
finska socknarna och vilket bolag icke torde vara
främmande ens för minister Alkio. Det är icke
stort, men det har givit sitt stöd åt köpare såväl
genom lån som genom borg-en och derigenom
möjliggjort dessa inflyttares bibehållande. Det
är sådant som man med skäl har rätt att kalla
konstlade medel.
Gentemot herr Juutilainen ville jag säga, att
vi svenskar i allmänhet icke ikläda oss något
sla.gs ansvar f.ör eller anse oss delaktiga i in,..
sändare i tidningarna. Där får man läsa så
mycket i den vägen som varken lantdagsmännen
eller någon folkopinion står bakom, det är de enskilda insändarena som stå för dem. J ag har
häller ingenting mot att regeringen genom de
medel som stå till buds ingriper mot dessa och
befordrar dem till det straff som de kunna vara
fört.iänta av.

tarkoitus voitaisiin toteuttaa, huolimatta siitä,
vaikka tämä yritys oli yksinomaan suomalaisten
käsissä. ·Siellä on monta sa;mallaista kokemusta,
eikä minkäänlaista väkivaltaa eikä anastusta ole
tullut ky.symykseen. Vapaaehtoisuuden tietä on
toimittu ja on voitu toimia ja toimitaan edelleen
niin hyvin suomalaiset kuin ruotsalaiset. Näin
ollen pyydän torjua ne väärät syytökset joita on
tässä suhteessa esitetty.

Ed. S a r l i n: Pyydän ainoastaan konstateerata, että minä nähtävästi en ollutkaan erehtynyt
ed. Juutilaisen aamupäivällä antaman lausunnon
sisällyksestä ja tarkoituksesta. 'Toisekseen konstateeraan, että hänen kantansa poikkeaa näin ollen
maalaisliittolaisten kannasta, ja kolmanneksi,
että ed. Juutilainen pitää runollisena hölynpölynä sanoja, joissa minä vaadin molemmilta kieliryhmiltä ehdotonta oikeudentuntoa puolin ja toisin kieliasioissa. Jos hän ei voi ymmärtää selrviä
sanoja., en sille minä mahda mitään.

Ed. S et älä: Ed. von Wendt lausui, että syy,
miksikä Suomen ruotsiapuhuvat kansalaiset eivät voi itselleen omis,taa suomalaisen nimeä, on se
katkera tunne, joka entisinä aikoina syntyi siitä,
että passeissa suomalaisia sanottiin venäläisiksi.
Minua todella ihmetyttää, että tällainen todistelu
on tuotu esiin. Eihän tässä voi olla mitään vertailua. Suomalaiset ja venäläiset eivät ole koskaan muodostaneet yhteistä •kansaa. Nimet ovat
kylläkin vain nimiä, mutta ne ovat samalla
myös lippuja. Minä toivoisin sydämestäni, että
meillä ruvettaisiin uudelleen puhumaan suomeapuhuvista ja. ruotsiapuhuvista suomalaisista,
jotta jo heitettäisiin puhe itä-ruotsalaisista sekä
suomenmaalaisista. Minä tahdon huomauttaa,
että muotoja, jotka va.staisivat muodostuksia
,finländare", ,finlänning" ei voida muodostaa
minkään muun Euroopan maan nimestä.

Ministeri Alkio: Ed. Nixin mainitsemasta
keskipohjalaisesta yhtiöstä, joka toimii semmoisessa tarkoituksessa, kuin hän sanoi, en minä todellakaan tiedä yhtään mitään.
Ed. T o r p p a: On hyvin vaikeata ja melkein
tarpeetontakin jatkaa tätä keskustelua. Mutta
on erikoista syytä tehdä muutamia oikaisuja sellaista väärää tulkintaaa vastaan, jota täällä on
tuotu m. m. suomalaisten ja ruotsalaisten välisistä suhteista Pohjanmaalla. Täällä on m. m.
mainittu, kuinka suomalaiset tunkeutuvat keinotekoisesti ruotsalaisten alueille valloittaakseen
sieltä ma.ata. Tämä on erehdys, sillä molemminpuolisilla sopimuksilla maanomaisuutta on hankittu kumpaiselta.kin puolelta. Minä voin mainita, että nytkin kun kävin lomalla kotonani, tarjosivat ruotsalaiset maa,nomistajat maanomaisuuttaan erästä suomalaisten yritystä varten, jotta

Ed. J u u tila i ne n: Minä kyllä arvasin, että
ruotsalaiselta taholta. tullaan ilmoittamaan taas,
että siellä ei haluta vastata mistään, mitä jotkut
ryhmän jäsenet tai sanomalehdet tekevät tai
tekemättä jättävät. Siellä vetäydytään yleensä
edesvastuuttomuuden taakse.
Minä kiinnitän
kuitenkin hallituksen huomiota, että sen pitäisi
katsoa ja valvoa, että täällä ei saisi yleensä esim.
Suomen lippua häväistä ja verrata sitä johonkin
tämän maan sortaja.kansan lippuun.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
J oukahainen ed. J uneksen kannatta.mana ehdottanut, että nyt esillä oleva pykälä hyväksyttäisiin sellaisena,, kuin se on <perustuslakivaliokunnan mietinnössä. •Tulen kutsumaan tätä ehdotusta ed. J oukahaisen ehdotukseksi. Edelleen on
ed. Juutilainen ed. Vuorimaan kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevasta pykälästä 3 momentti poistettaisiin. Kutsun tätä ehdotusta, ed.
J urutilaisen ·ehdotukseksi. Edelleen on ed. Estl,ander ed. von Wendtin kannattamana ehdotta-
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nut, että nyt esillä oleva pykälä saisi seuraavan
sanamuodon: ,Yleistä hallintoa varten on Suomi
edelleen oleva jaettuna lääneihin, kihlakuntiin ja
lmntiin. Alueellinen jako l).allintoon sekä alioikeuden oikeudenkäyttöön nähden on toimitettava noudattaen sitä periaatetta, että seurataan
suomen- ja ruotsinkielisen väestön asutusalueiden
välisiä rajoja". Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi. Edelleen on ed. HeleniusSeppälä ed. Kekkosen kannattamana ehdottanut,
että nyt olevan pykälän 3 momentti saisi seuraavan sanamuodon: ,Hallinto-alueiden rajoja
uudestaan järjestettäessä on varteenot-ettava -että
alueet tulevat, mikäli malhdollista, yksiki-elisiksi
- suom-en- tai ruotsinki-elisiksi". Kutsun tätä ·ehdotusta ed. Helenius-Seppälän ehdotukseksi. Lopuksi on ed. Schauman ed. von Bornin kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan pyäkälän
3 momentti saisi seuraavan sanamuodon: ,Hallinto-alueiden rajoja uudestaan järjestettäessä on
varteenotettava', että alueet tulevat yksikielisiksi - suomen- tahi ruotsinkielisiksi, tahi ainakin toiskielinen vähemmistö niillä niin pieneksi
kuin mahdollista". Kutsun tätä ehdotusta ed.
Schaumanin ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
P 11 h e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin äänestetään ed. Estlanderin ja ed. Helenius-Seppälän
ehdotusten välillä, se joka tässä äänestyksessä
voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed. J oukahaisen ehdotusta vastaan; se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed.
Schaumanin ehdotusta vastaan; se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi
suuren valiokunnan mietintöä vastaan. Ja lopuksi äänestetään ·ed. J uutilaisen ehdotuksesta..
Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:
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Puhemies: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Helenius,_,Seppälän ehdo1mksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed.
Helenius-,Seppälän ja ed. J oukahaisen ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. J ouka.haisen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Helenius-Seppälän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m ies: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Joukahaisen ehdotuksen.
'Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed.
Joukahaisen ehdotuksen ja ed. Schaumanin ehdotuksen välillä.
3) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. J oukahaisen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Schaumanin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
·P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. J oukahaisen ehdotuksen.
.Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed.
J oukahaisen ja suuren valiokunnan ehdotusten
välillä.
4) Joka hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ;,jaa"; jos ,.ei"
voittaa on ed. J oukahaisen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 90 ,jaa"- ja 101 ,ei"ääntä.

Puhemies: Ensiksi on siis äänestys toimitettava ed. Estlanderin ja ed. Helenius-Seppälän
ehdotusten välillä.

Puh e mies: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. J oukahaisen ehdotuksen.
'Tämän jälkeen on tehtävä päätös ed. J uutilaisen ehdotuksesta.

1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Helenius-Seppälän ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos
,ei" voittaa on ed. Estlanderin ehdo1ms hyväksytty.

5) Ken hyväksyy 50 §:n sellaisena kun se on
ed-ellisessä äänestyksessä ])äätetty, äänestää
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. J uutilaisen ehdotus
hyväksytty.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitoJ.la.

Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.
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Puhemies: Eduskunta Qn ,siis tässä äänesty.ksessä hyväksynyt pykälän sellaisena kuin se
on edellisessä äänestyksessä päätetty.

51 §.
Keskustelu:

Ed. E s t l a n d e r: Jämsides med den omedelbara nyreglering på språklig grund a.v områdena
för förvaltning och rättskipning, viiken enligt
min tanke kan och också hade bort ske oberoende
därav, om en högre medborgerlig självstyrelse
fastställts eller e.i, har det å svenskt håhl befunnits oundgängligt att redan nu, då ,den nya regeringsformen antages, 1påyrka bestämmelser däri,
att trygga genomförandet a,v denna me§Jborgerliga självstyrelse inom större områden. Anda sedan 1870-talet har lagstiftning för åstad:lwmmande av dylik högre medborgerlig s.iälvstyrelse varit
ett omhuldat önskningsmål. Detta oberoende av
språk- och nationalitetsintressen och gäillande för
al~a delar av landet.
Men till denna lagstiftnings syfte med dess allmänna betydelse, anknyter sig för landets svenska folkstam ett eget intresse. Dess allmoge har
redan inom de olika delarna. av den svenska bosättningen skridit till frivil1lig sammanslutning
för tiHvaratagan,de av gemensamma intre,ssen, där
de primära kommunerna icke räckt till. Denna
högre medborgerliga sjä1vsty,relse kan tänkas
framdeles lbyg,gd antingen på områden av häradenas storlek dler också omfatta länen och ombilda länsstyrelserna till i huvudsak medborgerliga styrelser. Det synes mig därför nu gälla
att åt dessa strävanden skänka erkännande och
möjliggöra för dein en betryggad legal ställning.
J ag har i grund1agsutskottet sökt vid behandling
av en del andra sta.dganden i re.geringsformen
få fastslagna de allmänna ,gmnderna för denna
s.iälvförvaltning, som jämväl borde omfatta lagstiftning och 1beskattning. Detta har dock icke
vunnit något gehör. Ä ven med den bristfällighet, som härigenom uppstår i regeringsformens
bestämmelser, komme ett stadgande av .det innehåll, .som .iag i första reservationen föreslagit och
som .iag nu ber a.tt få förorda, att äga en icke
ringa betydelse för möjliggörande av frivilliga
sammanslutningar på nu ifrågavarande utvecklingsområde. J ag föreslår därför att denna paragraf finge följande lydelse: Länsförvaltningen
handhaves av la.ndshö,vdingar med biträde av
föredragande tjänstemän.
Kommunernas förvaltning skall vara grundad

på medborgerlig självstyrelse, enligt vad särskilda lagar därom stadga.
VaiJder den medborgerlig-a själv·styrelsen genom lag utsträckt tili stöne områden än kommunerna, skola sagda områdens gränser ibestämmas
enligt den i 49 § 2 mom. stadgade grund. Astunda en eller flere kommuner eller delar av s'ådana
med en sammanlagd befolkning av minst 20,000
personer att gemensamt bilda område för högre
medborgerlig s.iälv.styrelse, äge därtill rätt, om
sådant vid folkomröstn[ng påyrkas med minst
2/3 av alla avgivna röster.
Ed. N i x: J ag ber att få understöda herr Estlander.
Ed. P r o c o p e: U tan att vilja göra något förslag ber jag att redan i detta sammanhang få
på peka, a tt den svenska texten är behäftad med
ett fel. I första meningen säges ,Länsförvaltningen handhaves av landshövding". Man kan
icke på srvenska använda ordet landshövding i
denna obestämda form. Det måste på ·ett eller annat sätt omskrivas.
.Tag vill icke göra något förslag men vill påpeka detta för expeditionsutskottet.
Keskustelu julisteban päättyneek.si.
Puh e m i •e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander ed. Nixin kannattamana ehdottanut
nyt esillä olevalle pykälälle seuraavan sanamuodon: ,Läänin hallintoa johtavat maaherrat esittelevien virkamiesten avustamina. Kuntain hallinnon tulee •perustua kansalaisten itsehallintoon,
niinkuin erityisissä laeissa ·siitä säädetään. Jos
kansalaisten itsehallinto lailla ulotetaan !kuntaa
suurempiin alueihin, on näiden alueiden rajat
määrättävä 49 § :n 2 momentissa. säädetyn perusteen mukaan. Jos yksi tai us-eammat kunnat
tai niiden osa.t, joiden yhteenlasikettu väkiluku on
vähintäin 20,000 henkeä, haluavat yhteisesti muodostaa alueen ylemmän asteen itsehallintoa varten, olkoon niillä siihen oikeus, jos sitä kansanäänestyksessä vaaditaan vähintäin kahdella kolmann~ksella kaikista annetuista äänistä." Kutsun tätä ehd·otusta ed. Estlanderin ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puh e m i e s: Asiassa on siis äänestettävä.
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Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
ed. Estlanderin ehdotus hyvä!ksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on .siis päättänyt
hyväksyä pykälän siinä lffiuodossa, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
52 §, 4 luvun nimike, 53 ja 54 § :t esitellään ja
hyväksytään järjestänsä keskustelutta.
55 §.
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paikassa, mis·sä sitä tässä hallitusmuotoehdotuksessa on käytetty, tiedä sitä, että tähän asti
asiasta voimassaolevat säännökset olisivat lakanneet, kunnes uudet säännökset annetaan lailla,
vaan ,se tässäkin merkitsee sitä, että mitä niistä
on säädetty, on voimassa siihen saakka, kunnes
lailla toisin säädetään. ·Se huomautus, jonka viimeistä .edellinen puhuja tässä suhteessa teki, ei
käsittääkseni siis pidä paikkaansa. Tässä ei mitään välitilaa jää olemaan, vaikkfllkin pykälä hyvälksytään siinä muod·ossa, missä se edessämme
on.
Ed. E s t 1 a n d e r: Den uppfattning den senaste talaren gör gällande är icke överensstämmande med en .sund lagtolkning.

Keskustelu:

Ed. E s t l a n d e r: Uti ·prop·ositionen lyda de
paragrafer som er.sättas av 55 § i föreliggande
förslag på följa.nde .sätt: Allmänna överrätter
äro hovrätterna, vilka .iämväl äga utöva uppsikt
över underrätters ·och exekutiva myndigheters
verksamhet. I varje hovrätt skall finnas en president och nödigt antal ledamöter. Hovrätternas
antal och domsrätt bestämmes genom lag.
Om de allmänna underrätterna är stadga.t i lag.
Då grundlagsutskottet först och .stora utskottet
däTefter heslutit att utesluta dessa bestämmelser rörande hovrätternas organisation och hänvisa till iblivand:e stadgand·en i lag, kommer följden att bliva den, att intill dess denna nya lagstiftning har ägt rum, det icke finnes några lagbestämrrnelser, som angiva hovrätternas uppgift
och sammansättning, oeh att följaktligen så fort
denna grundlag antagits, dessa hovrätter icke
kunna fungera, ända tills den nya. lag, som föruts.es här, kommit till stånd. Ett dylikt förhålland,e leder emellertid till ett fullkomligt oefterrättligt sakläge och innebär en hetydande rättsvåda. J ag kan icke föreställa mig annat än att
det föreligger •ett .förbiseende från grun:dlagsutskottets och stora utskottets sida.
J ag ber att få upptaga det för.slag jag g.iort i
res.ervationen, att denna paragraf måtte utgå och
ersättas med 52 och 53 §§ i propositionen.
Ed. v ·o n B o r n: J ag understöder herr EstIanders förslag. ·
Ed. K o t o n e n: Sanamuoto ,säädetään lailla", ei tälssä yhtä vähän kuin monessa muussa

Ed. J u u t i l a. i n en: Kun lakimiespiirien
taholta on varsin voimakka:asti esitetty sellainen
mielipide, että hovioikeudet nykyisessä muodossaan ovat aikansa eläneitä, vanhentuneita laitoksia ja että niiden tilalle pitäisi saada järjestetyksi
toisenlaisia oikeusistuimia, niin sen vuoksi tämä
säännös .sai sen muodon, mikä sillä nyt on. Ei
ole tahdottu hallitusmuotoon naulata kiinni hovioikeuksia juuri sen .vuoksi, että ne eivät olisi
tiellä, kun oikeuslaitosta uudistamaan ryih:dytään.
Ed. E s t l a n d •e r: Den s·enaste talarens uttalande visar just huru ohållbart herr Kotonens
uttalande är. Herr J uutilainen utgår just från att
detta stadgande betyder, att om hovrätter är .stadgat i allmän lag och att tidigar.e grundlagsstadganden upphör att gälla. Hall det skulle förhålla sig så som herr Kotonen framhöll måste d.e
bestämmelser, vilka även framdeles skulle gälla
hovrätternas ·organisation och upvgift upphävas
såsom varande grundla.gsstadganden, för att den
reform .skall kunna genomföras, som herr Juutilainen talat om.
Ed. K o t on .en: Jos ed. Estland·eria huvittaa
ottaa ed. Juutilaisen lausunnot, jotka eivät ole
mitään lakimiehen lausuntoja, todistuskappaleeksi itselleen, niin se on hänelle tietysti sallittu. Mutta minun laintulkintani on yhtä terve
kuin konsanaan ed. Estlanderin, kun väitän, että
tällä säännöksellä, jossa sanotaan, että va,stedes
tästä asiasta :säädetään lailla, kumotaan niiden
nykyään voimassa·olevien säännösten perustuslainluontoisuus, jotka koskevat hovioikeutta,
mutta muuten ne säännöks·et jäävät voimaan.
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Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.

Ed. E s t 1 a n d e r: Jag åberopad.e herr Juutilainens uttalande därför, aU herr Juutilainen
här framfört det skäl, -på rvilket grundlagsutskottet företog .sig ·denna ändring; d:et var verkligen
för att möjliggöra -en omreglering av hovrätterna
utan ändring av d.e stadganden i grundlag, som
hestä;mma dessa domstolars u-p-pgift och sammansättning. För min del anser jag detta skäl synnerligen värdelöst och den o-pinion bland jurister,
som åbero-pades, ingalunda vara stadgad och dessutom i .sig s.iälv icke grundad. Men detta skäl var
faktiskt det som inom grundlagsutskottet föranLedde ändringen. Om denna ändring nu godkändes, medförde den verklig.en att icke de grundlagsstadganden vida:re vore gällande, som för närvarande regl-era hovrätternas ställning. Ty d:et är
.iu bekant, att sista stadgandet i .detta lagförslag
innebär att stadganden i grundlag, som strida
mot bestämmelser i denna lag .skola vara u-p-phävda. Och mot bestämmelsen i denna lag, att
rörande över- och underrätter stadgas genom lag,
strider bestämt det fö,rhållandet att hovrätternas organisa.tion reglera.s genom grundlag.
Ed. J u u t i 1 aine n: Minäkin toivon, että
ed. Estland-er, kun hän hakee todistuskappaleita
lakiasioissa, kääntyy ·ennemmin -ed. Kotosen puoleen kuin minun.
Ed. K o t on e n: Ed. Estlanderille pyy.dän
vielä huomauttaa, että tämän lakiehdotuksen 9
§ :ssä on juuri tähän verrattava säännös ja, sikäli
kuin saatan muistaa, hyväksyi ed. Estlander perustuslakivaliokunnassa siihen nähden aivan sa.man tulkinnan, kuin minkä minä olen täällä esittänyt. Nyt ei enää herra Estlander itsekään sano,
-että minun tulkintani olisi jotakin epätervettä,
vaan sanoo ainoastaan, ettei se ole vakiintunut.
Ed. E s t 1 a n d e r: I 5'2, § står ·endast att
beträffande ämibetsverk, som för s t a t s f ö rv a 1 t n i n g e n s olika grenar finnas eller varda
inrättade, gälla; särskilda stadganden. Dessutom
syftar icke heller detta -på tidigare bestämmelser
i grundlag.
Ed. Koto ne n: ·Mutta ed. Estlander luultavasti hyvin tietää, että näiden säännösten joukossa
on -perustuslainluontoisia säännöksiä ja nyt tässä
määrätään, että ne perustuslainluontoisetkin rvastedes voidaan muuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u h e m i -e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander ed. von Bornin kannattamana ehdottanut, että nyt ·esilläolevan pykälän sijalle otettaisiin seuraava pykälä: ,Yleisiä ylioikeuksia. ovat
hovioikeudet, .ioiden myöskin tulee pitää silmällä
alioikeuksien .ia ulosottoviranomaisten toimintaa.
Kussakin hovioikeudessa. on oleva presidentti
.ia tarpeellinen määrä jäseniä..
Hovioikeuksien luku ja tuomiovalta määrätään
lailla.
Yleisistä alioikeuksista on säädetty laissa."
Kutsun tätä -ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
ed. Estland-erin ehrlotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhe m i-es: Eduskunta on siis hyväksynyt
tässä kohden suuren valiokunnan mietinnön.
M~60 §:t, V luvun nimike, 6il---'6t4 §:t esitellään ja. hyväksytään järjestänsä keskustelutta.

65 §.
Keskustelu:

Ed. Niukkanen: Tämä pykälä, joka on
otettu sellaisenaan laista valtiotalouden oik-eusperusteiksi, mikä täällä viime eduskunnassa laadittiin, sisältää tässä muodossaan sen, että -eduskunta ei pääse tutkimaan määrärahoja eläkkeisiin
myönnettäessä kuin uusia myönnettäväksi aijottu.ia ylimääräisiä eläkkeitä, vaan ennen myönnetyt eläkkeet maksaa .hallitus edelleen ilman eduskuntaa kuulematta. Tässä maassa on varsinkin
venäläisen sortohallituksen pahimpina aikoina sanotun hallituksen kaikille innokkaimmille palvelijoille myönnetty suuria ja kohtuuttomia eläkkeitä. Näitä eläkkeitä mainituille ih-enkilöille on
myöntänyt auliisti .Suomen valtion varoista venäläisillä sap-eliherroilla täytetty senaatti joko omas-

Suomen Hallitusmuoto.

ta alotteestaan tai hallitsijan ja hänen läheistensä
mahtikäskystä. Tällaisellakin hallituksella lienee
ollut oikeus valtiosäännön mukaan myöntää valtiovaroista eläkkeitä. Mutta yksimielinen mielipide lienee se, että sillä ei ole ollut oikeutta tärkeisiin virkoihin nimittää eläkkeillä palkittuja
muukalaisia .henkilöitä. Ja sen vuoksi huomattava osa näistä eläkkeitä on, paitsi kohtuuttomia.
myöskin laittomia. Tätä pykälää viime eduskunnassa käsiteHtäessä liittyi siihen maalaisliiton vastalause, .iossa sitä vaadittiin muutettavaksi sellaiseksi, että eduskunta päättäisi määrärahasta kaikkia ylimääräisiä eläkkeitä varten, toisin sanoen,
että se pääsisi määrärahaa myöntäessään tutkimaan myös laittomia venäläishallituksen aikuisia
eläkkeitä .ia että sitä varten pykälän 2 momentin
ensimäinen sana siitä poistettaisiin. Mutta tämä
vaatimus ei tullut siinä eduskunnassa .hyväksytyksi. Koska minä pidän kohtuullisena, että eduskunta pääsee tutkimaan kaikkia eläkkeitä määrärahaa niihin myöntäessään, ja koska toivon, että
tässä eduskunnassa ei ole sellainen enemmistö,
.i·oka tahtoo summa mutikassa antaa siunauksensa
myös venäläishallituksen aikuisille eläkkeille, niin
minä pyydän ehdottaa., että eduskunta poistaisi
tämän pykälän 2 momentista sen ensimäisen sanan

."

,UUSia •

Ed. P r o c o p e: Uti 1 mom. av i fmgavarande para,graf har genom grundlagsutskottets åtgörande tilla,gts en mening: ,.,Nya tjänster och emhetsverk kunna inrättas endast inom gränserna för
det årligen stadfästa statsförslaget." Såvitt jag
kan finna, innebär denna sats ett onödigt tillägg
tili övriga stadganden i föreva.rande kap. Det är
en tautologi som kunde avlägsnas.
Den ledande grundsatsen f.ör bestämningarna
uti ifrå,gavarande kapitel är ju, att regeringen är
bunden av budgeten. Alltså kan, såvitt jag kan
tänka mig, denna nya, tillagda mening avse endast det faU att regeringen med anlitande av extra
ordinarie medel ställda tili dess disposition som
särskilda dispositionsmedel ville inrätta nya tjänster och emhetsverk. Mot en dylik åtgärd står
emellertid första delen av sta,dg'andet i ifrågavarande mom.: ,angående grund-erna för nya. stater
för emlbetsv-erk och allmänna inrättningar stadgas
genom lag". Skall nu meningen med tillägget
vara att icke ens lantdagen kan besluta, a,tt utom
budgeten eller med anlitande av dispositionsmedel
nya embetsv·erk och tjänster skola kunna inrättas.
Det tror ja,g icke vara avsett. Det vore i alla fall
en avsikt, som jag ick-e skulle kunna ,godkänna.
Hänvisande härtill får jag ±:öreslå, att från första
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mom. av ifrågavarande para1graf sista meningen
utgår.
Ed. E s t l a n d e r: J ag ansluter mig till
ldgm Procopes förslag och tror i likhet med honom att d-etta tillä,gg är egnat att försvåra paragrafens tolkning och tillämpning samt jämväl
göra budgetens uppgörande, i det avseende här är
fråga om, mer invecklat och tungt.
Ed. Ta k k u l a: Minä kannatan ed. Niukkasen tekemää ehdotusta.
Ed. K o t. on en: Minäkin olen jo perustuslakivaliokunnassa ollut sitä mieltä, että ensimäisen momentin toinen lause, joka siihen lisättiin
perustuslakivaliokunnassa, on arveluttava, koska
se voi sitoa. aivan liiaksi ei ainoastaan hallituksen,
vaan joissakin tf!Jpauksissa eduskunnankin käsiä.
Sitäpaitsi se, kun otetaan huomioon momentin
alku, on mielestäni jotensakin tarpeeton. Voin
siis yhtyä kannattamaan ed. Procopen ehdotusta.
Ed. R yö m ä: Kannatan ed. Niukkasen ehdotusta. Muuten kannatan ensimäistä momenttia
siinä muodossa kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
Ed. Setälä: Uusia virkoja ja virastoja on
saatettu ja saatetaan kai edelleenkin perustaa
myöskin asetuksella. Nyt voisi tapahtua niin, että
hallitus päättäisi julkaista. asetuksen, joka sisäl·
täisi määräyksen uuden viran tai viraston perustamisesta seuraavan vuoden alusta alkaen. Senjälkeen olisi eduskunta velvollinen ottamaan tämän
tällä tavalla perustetun uuden viran tai viraston
budjettiin, koska ei menoarviosta voida saada
ottaa pois mitään semmoista, joka varain hoitovuonna v o i m a s s a o l e v i e n s ä ä n n ö s t e n
mukaan on maksettf!Jva. Pykälään otettu lisäys
tekee tämän menettelyn mahdottomaksi ja sen
vuoksi minä puolestani pitäisin puheenalaisen lisäyksen tarpeellisenfll selvennyksenä tähän pykälään.
Ed. P r .o c o p e: Jag ,bekla,gar att jag icke till
fullo har kunnat höra den sista ärade talarens andragand-e, men såvitt jag kunde upp,fatta det, talade han .iust om ett. sådant fall, som genom första
meningen i paragrafen redan är förhindrat.
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Keskiviikkona, 4 p. kesäkuuta.

Ed. Setä 1 ä: Pykälän ensimäisessä lauseessa
puhutaan siitä että virastojen ja laitosten u u s i e n
m e n o s ä ä n t ö j e n perusteista sekä entisen perusteiden muuttamisesta säädetään lailla. Mitenkä tämä on ymmärrettävä, on jonkun verran
tulkinnan varassa. Ainakaan ei tässä puhuta
u u s i e n virastojen menosäännöistä milloin menosääntöjen perusteet olisivat entiset. Missään
tapauksessa ei tarvittane 1 a k i a uuden viraston
tai viran perustamisBBn, vaan se saattaa tapahtua
asetuksella; aina,kin on hallituksella vanhastaan
ollut tämä oikeus. Saattaisi siis tapahtua kuten
minä äsken sanoin, että asetuksella määrättäisiin
joku uusi virka tai virasto perustetuksi seuraavan
vuoden alussa ja silloin olisi eduskunnan 68 §:n
mukaan ilman muuta otetta.va meno vuoden tuloja menoarvioon, ja näin eduskunnan varainmyöntämisoikeus voisi tässä kohdin tulla mitättömäksi.
Jos taas eduskunta kieltäytyisi ottamasta menoja tuloarvioon määrärahaa semmoista virkaa varten, jonka hallitus asetuksella on ·perus.tanut, niin
synrtyisi eduskunnan ja hallituksen välillä ikävä
ristiriita. 'Tämmöisen konfliktin välttämiseksi
on puheenaolevfll toisen lause minusta pykälässä
tarpeellinen.

P u he m ies: Minun mielestäni molemmat ehdotuks-et ovat keskenään erillisiä .ia on niistä siis
eriksBen äänestettävä.

Ed. K o t o n e n: En puolestani voi ymmärtää, miten on hallituksen mahdollista perustaa virasto.ia ja ottaa niiden rahasäännöstä vastatakseen,
ennenkuin virastoj·en menosääntöjen ]lerusteista
on säädetty lailla, niinkuin 1 momentin ensimäisessä lauseessa on määrätty.

P u he m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esilläolevan pykälän ensimäisen momentin sellaisena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä. Tämän jälkeen on äänestys. toimitettava ·ed.
Niukkasen ja. suuren valiokunnan mietinnön vastaavan ehd•otuksen välillä.

Ed. J u u t i 1 aine n: Minä pidän tarpeellisena toisen lauseen tässä ensimäisessä momentissa.

2,) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Niukkasen ehdotus hyväksytty.

Ed. R. Erich: Minä olen yhtä mieltä niiden
puhujien kanssa., jotka pitävät tarpeettomana tämän pykälän ensimäisen momentin toista lausetta.
Keskustelu julistetaan .päättynBeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Niukkanen ed. Takkulan ja Ryömän kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan pykälän 2
momentin ensimäinen sana ,uusia" poistettaisiin.
Kutsun tätä ehdotusta .ed. Niukkasen ehdotukseksi.
Edelleen on ed. Procope ed. Estlanderin kannattamana ehdottanut, että nyt esillä olevan pykälän 1
momentista viimeinen lause poistettaisiin. Kutsun
tätä ehdotusta ed. Procopen ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.

Ehdotan hyväksyttäväksi seuraa.van menettelyn
äänestyksessä. Ensiksi äänestetään pykälän 1
momentista, siis ed. Procopen ehdotuksesta, joka
asetetaan vastaehdotukseksi suuren valiokunnan
mietinnön 1 mom~mttia vastaan, ja tämän jälkeen
äänestetään ed. Niukkasen ehdotuksesta.
Äänestysjärjestys hyväksytään.
.Äänestykset ja päätös:

Äänestys ed. Procopen Ja suuren valiokunnan
ehdotuksen välillä.
1) K-en .hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Procopen ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.

Äänestyksessä annetaan 8!7 ,jaa"-ääntä Ja 86
,.,ei" -ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis pä;ättänyt
hyväksyä 65 §:n sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
Lakiehdotuksen 66, 67, 68 §:t esiteHän ja hyväksytään järjestänsä keskustelutta.

KeskNstelu:

Ed. R yö mä: Minä ehdottaisin tälle pykälälle sen muodon mikä sillä on toisessa vastalauseessa sivulla 68, 68 § :n kohdalla.
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Ed. I t k o n e n: ~ydän kannattaa ed. Ryömän tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Ryömä ed. Itkosen kannattamana ehdottanut
että 69 § saisi seuraavan sanamuodon: ,Jos niin
kävisi, että tulo- ja menoravio ei valmistuisi ennen sen vuoden alkua, jonka sen pitäisi olla voimassa, hankittakoon edlllskunnan valtuutus tulojen kannon ja menojen suorittamisen väliaikaiseen jatkamiseen". 2 momentti niinkuin valiokunnan mietinnössä. Kutsun tätä ehdotusta ed.
Ryömän ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puh e m i e s: Eduskunta. on päättänyt hyväksyä esillä olevan pykälän siinä muodossa kuin
sillä on suuren valiokunnan mietinnössä.
Lakiehdotuksen 70-74 §:t sekä 6 luvun nimike esitellään ja hyväksytään järjestänsä keskustelutta.

75 §.
Keskustelu:

Ed. H e ll e: Jos tämä pykälä hyväksytään
sellaisena kuin suuri valiokunta. ehdottaa, niin
tulee tähän maahan sellainen sotalaitos että sellaista on harvassa valtakunnassa. Tämän mukaan jokainen Suomen mies ja nainen on asevelvollinen ja se merkitsee kokolailla paUon. Tämä perustuslaki takaa sen että voidaan erinäisissä tapauksissa käyttää jokaista miestä ja naista sotalaitoksen palveluksessa. Terveemmät ja
voimakkaammat asetetaan aseelliseen joukkoon
ja heikommat voidaan asettaa töitä tekemään,
sillä tämä sisältä:ä myös työasevelvollisuuden.
Täällä on kokemusta siitä, missä määrin voi-
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daan maanpuolustuksen tarpeeksi teettää kaikenmoisia linnoitustöitä, ja nyt tämä perustuslaki tulisi takaamaan sen että linnoitustöitä ja
sen sellaisia voitaisiin maanpuolustuksen nimessä
teettää kuinka paljon tahansa ja milloin tahansa,
vieläpä ilman palkkaa. Kun minä en mitenkään
tahtoisi väittää sitä vastaan etteikö tällä kertaa
olisi sotalaitos tarpeen ainakin jossain muodossa,
niin saisi se olla kyl1läkin tässä laissa mainittuna,
mutta että se tulisi pysyväisesti olemaan jossain
määrätyssä muodossa pernstuslaissa, sitä ei voi
hyväksyä sellainen henkilö, joka ei suosi sotalaitosta. Se saisi olla tavallisen lainsäädännön
varassa siitä syystä, että kun olosuhteet kehittyvät siten että tässä maassa voidaan sotalaitosta
vähentää tai ehkä kokonaan poistaa, niin se käy
helposti päinsä. Mutta jos se on 'Perustuslaissa,
niin siinä on tavattomat vaikeudet. Minä ehdotan siis että tämän pykälän sanamuoto säädettäisiin seuraavaksi: Suomen ·kansalaisten sotapalveluksesta sekä Suomen sota.väestä säädetään· lailla.
Ed. Niukka. ne n: Syystä että täällä on
ruotsinkielisten asemasta ja vaatimuksista niin
paljon puhuttu, minä ilman pitemmittä perusteluitta ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin siinä
muodossa, kuin se on 9 vastalauseessa, toisin sanoen että sen toinen momentti poistetaan.
Ed. E s t l a n d e r: Jag ber att få förorda :paragrafen i den lydelse den har i första rese.rvationen.
Ed. R. Erich: Ehdotan että tämä pykälä hyväksyttäisiin siinä muodossa, joka sillä on perustuslakivaliokunnan mietintöön liitetyssä 6 vastalauseessa.
Ed. Jo u k a hain en: Samalla kun kannatan ed. Niukkasen tekemää ehdotusta pyydän erityisesti panna merkille sen lausunnon, jonka ed.
Helle täällä esitti, ja. josta selvästi näkyy ajatus,
että sillä puolella koetetaan välttää perustuslain
takeita siitä, että jokainen kansaJainen on velvollinen ottamaan osaa isänmaan puolustukseen.
Ed. R yö mä: Vaikkei tämän ·pykälän sanamuoto suuren valiokunnan mietintöön otetussa
muodossa vastaakaan täydelleen sitä mitä asiassa
aikaisemmin olen ehdottanut ja koettanut saada
läpi a.ietuksi, niin minä kumminkin kannatan
suuren valiokunnan mietintöä s•ellaisenaan.
100
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Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.

Ed. V a i n i o: Minä pyydän saada kannattaa
ed. Helteen ehdotusta.
Ed. A m p u j a: Jos olisi toiveita, että tästä
laista tulee ·Suomelle perostuslaki, niin minusta
olisi ajanhenkeen soveJtumatonta se, että siinä
tulisi hyväbyttyä myöskin kiinteästi pakollinen
asevelvollisuus. Tämä tuntuu tarkotustaan vastaamattomaita sentähd-en, että koko maailma on
tällä hetkellä tehnyt suurimman rikoksen ihmiskunta.a vastaan pakolliseksi ,a,sevelvollisuudeksi
säädetyn isänmaan puolustusvelvollisuuden nimeen. Tässä on sanamuodollisesti se ero vanhoista laeista, että ,valtaistuin" on jäänyt pois
ja tilalle kai tulisi kuulumaan ,hallitseva valtiovalta", jota sanontatapaa erityisesti nykyisen
eduskunnan toinen varapuhemies aina pyrkii
käyttämään. Suomessa kun tätä tasavaltaa luodaan, !)i ole esitettävinä mitään historiallisia tosiasioita miltään aikajaksolta pakollisen asevelvollisuuden hyödyllisyydestä. Siitä on aina ollut
vahinkoa. Vanhempana aikana, Ruotsin vallan
aikaauhan on tunnettu, että tällä maalla ei ollut
pysyvää rauhaa koskaan. Neljännes vuosisataa
ei juuri koskaan päässyt, ettei tämä kansa olisi
saanut vertansa vuodaktaa kahden taistelevan vieraan rvallan rvälillä. Myöhempänä aikana ei ole
tarvinnut tapella, mutta ei se juuri ole asevelvollisuus kunniaakaan tuottanut. ·Se asevelvollisuus, mikä viimeksi on ollut käytännössä, syntyi
ulkopuolelta tulleen määräyksen mukaan. Siitähän on 30 vuoden aika, kun Venä.iän silloinen
keisarivalta antoi ukaasin, jossa hän katsoi, että
tämä kansa noiden aikaisempien veristen taistelujen jälkeen saatuaan puolen vuosisataa levätä, oli
tullut taistelukuntoiseksi, jotta voi kantaa sama'llaisen asevelvollisuuden raskaan taakan mitä
emämaa, keisarikunta, silloin oli ·pako:Ltettu kärsimään. Suomen valtiopäivät niinä aikoina, kun
tämä määräys annettiin, eivät olleet suuresti itsenäisyysaatteen elähyttämiä. Keskusteluissa mitä
silloisilla säätyvaltiopäivi!llä käytiin, kuvastuu
ylimalkaan orjamainen alistuvaisuus vieraan vallan käskyihin. Suomalaisen puolueen, siis kansallisten rientojen silloiset esitaistelijat lausuivat
peittelemättä tämän orja.maisen käsityksen julki
ja myönsi tunnettu suomalaisuuden suurmies
Aga thon Meurman, että Venäjän keisa;ri on koetellut ja tutkinut tätä kansaa 70 vuotta ja tullut
b.avaitsemaan, että se on uskollinen keisarikunnalle ja sille uskalletaan antaa aseet käteen, ja
kun kerta meille tällainen uskollisuus niin ylhäiseltä tahOJlta .myönnetään, meidän on kiitollisuudella tämä .ase vastaanotettava, s.e on kuuliaisen
lapsen velvollisuus. Se sävy vallitsi silloisten

su?malaisten suurmiesten mielessä. Talonpoikamen kansa, jota voisi kai verrata nykyiseen
maalaisliittoon, lausui saman käsityksen,' että mitä·keisarille kelpoavi, se on muka kansan onneksi.
0~ tietysti. luultavaa,. että näissä nykyisissä oikmstossa .1a vasemmistossa elää suuressa määrässä sama henki, että vain ,valtaistuin·" jätetään
pois ja joku toinen sana sen sijaan. Mutta tässä
maassa on syntynyt 30 vuoden aikana uusi puolue, joka ei ollut niin.ä aikoina edustettuna eduskunnassa. Sen puolueen edustajia olen myöskin
mma. Ja vaikka minä en voi puhua ryhmän nimessä, koska minä joskus urheilen sillä, että minä
voin muodostaa yksinäni ryhmän, mutta ainakin
meidän ryhmäss~mme on lukuisia yksilöitä, jotka
ovat penaatteell1sesti asevelvollisuutta vastaan.
(Vasemmalta: Koko ryhmä). Sanotaan koko
ryhmä, ja koska se vakuutetaan, minulla ei ole
epäilystä siitä ja meillä on tälle periaatteelliselle
käsityksenemme horjumaton todellisuuspohja nykyis.essa maailmantaloudessa ja kansainvälisessä
politiikassa yleensä. Ei ole os·otettavissa pakollisen as-evelvolisuuden puolustajilla mitään tosiasioita, että sillä olisi kyetty puolustamaan kansallista kunniaa, kun tosi tulee, vaan sillä on
kyetty tuottamaan kansallista onnettomuutta.
Nekin jotka kai vuosi takaperin ihailivat sotilaallista kuri!lJ ja järjestystä ja mitä sillä aikaansaadaan, ne ovat nyt siinä ka·tkera,sti pettyneet. Minä
voisin näitä käsityksiäni perustella omilla mielipit-eillä laajalti, mutta minä en tahdo sitä tehdä,
koska minä epäilen, että niille ei annettaisi
niin täyttä tunnustusta kuin mitä annetaan,
kun swmoja, käsityksiä esitetään porva.rillis.elta
taholta. Ja koska me olemme nyt siinä merkillis-essä asemassa tasavallan perustuslakia luotaessa, -että meillä on ulkoministeri, joka on
kirjoittanut aseellista rauhaa ja p!!Jkollis,ta asevelvollisuutta vastaan, minä pyydän esittää
hänen ansiokka!lJsta kirjastaan vain muutaman
lyhyen lausunnon. Tämä on meidän tilkoministerimme Rudolf Holstin kirjoittama kirja
nimeltä ,As-eellisesta Tauhasta".
Alkulause
kuuluu: ,Kaiken inhimillisen toiminnan menestymiselle on välttämättömänä perusehtona
toiminnan johdonmukaisuus. Käsitys siitä onkin, mikäli se koskee ihmiselämän ja toiminnan
yksinkertaisimpia ilmiöitä, niin sulautunut yleiseen tietoisuuteen, että ainakin suurimmat rikkomukset sitä vastaan tulevat heti huomioon ja tuomitsemisen alaisiksi. Järjettömänä tekona pidettäisiin esim. viljan ja rikka,r.uohojen kylvöä peltoon toivossa saada hyvä viljasato. Kelvottomaksi kasvattajaksi sanottaisiin isää, joka kyllä
varottaa lastaan näpistelystä, mutta· neuvoo sitä
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varastamaan, ja kaikkena muuna, vaan ei 'J)a.ppina pidettäisiin sielunpaimenta, jos esim. virkamiehen murhan luvaHisuudesta. kerrankin saarnassaan mieliin terottaisi. Niin yleisesti kuin
tämä tietoisuus johdonmukaisuuden välttämättömyydestä rientääkin tuomitsemaan mainituissa
yksinkertaisissa asioissa epäjohdonmulmisuuden,
tapahtuu kumminkin ratkaiseva muutos, kun siirrytään tähän aikamme ja kaikkien aikojen suurilmiöön, nimittäin tarkastamaan sotalaitosta,
sotilasvaltaa, sapelivaltaa, militarismia". J onkun ka>ppaleen perästä hän esittää erään ulkomaisen oppineen lausunnon jostakin suuresta puheesta, jossa tämä ristiriitaisuus, epäjohdonmukaisuus kuvastuu kuolemaan tuomitun yksinkertaisen kansanmiehen lausunnossa. Tuomittiin nim.
muuan mies kuolemaan sen tähden, että hän oli
tehnyt pöyristyttävän julmalla tavalla rikoksen:
hän oli tappanut kolme ukkoa ja kaksi akkaa.
Tämä mies joutuessaan mestauspaikalle sanoi
saattwjalleen: ,En ymmärrä tätä. Ollessani s.oda,ss.a sain ':ffiäskyn :tappaa ja lk.uta us,eamman
tapoin, sitä enemmän minua yrlistettiin. Uhrini
olivat terveitä, työkykyisiä ihmisiä. Täällä ta'J)Oin kolme ukkoa, jotka eivät kelvanneet mihinkään, ja nyt minut konnana tuomitaan mestattavaksi. En ymmärrä mitään." Hän sai kunniamerkkejä sodassa ta,ppaessaan terveitä ja hyödyllisiä ihmisiä, mutta va paas,sa kansalaiselämässä
hän joutui tämän oppinsa kanssa mestattavaksi.
Tästä kirjasta voisi, kuten s.anottu, esittää lukemattomia perusteellisia tietoja 'sotaa vasta~w,
mutta minä en sitä pyri tekemään, koska tässä
nyt ei oikeastaan ole kysymys kuin yhden pienen määräyksen ottamisesta hallitusmuotoon.
Tulos on kumminkin kerta ·kaikkiaan se, että
tämä meidän ulkoministerimme harjoittaessaan
tieteellistä tutkimusta, on tullut siihen tulokseen,
että koko asevelvollisuus on taloudelliseltakin
kannalta lievimmin sanoen huijausta, rpuhumattakaan siitä, mitä se on siveelliseltä kannalta. Jos
me annamme siis oppineellemme a,rvoa tässä suhteessa, minun käsittääkseni se veivoittaisi siihen,
että me emme hyväksy tasavallan perustuslakiin
pakollista asevelvollisuutta, vaan jätämme sen
kysymyksen avonaiseksi määritelläksemme kantamme kokonaan eri larilla, jossa olemme tilaisuudessa silloin yksityiskohtaisemmin ja vapaammin
mielipiteemme määräämään.
Minä kannatan
asiallisesti €d. Helteen tekemää ehdotusta. iSana.muoto olisi siinäkin kai parempi, ettei puhuttaisi
sotalai toksesta, vaan sanottaisiin yksinkertaisesti,
että Suomen kansalaisten asevelvollisuudesta
maan puolustukseen säädetään erikseen lailla.
Ed. von B o r n: Hänvisande till motiveringen
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i första reservationen ber jag att få understöda hr
E&tlanders förslag.
Ed. af F o r s e ll € s: En lantdagsman med
d'Bt krigiska namnet ,Ampuja" ·har nyss uttalat
sig mot de stående armeerna. J ag ville bara påminna, att för ett år sedan skulle han varit i tillfälle att uttala sig mot beväpnandet av arlbetarskarorna, men då har han ej gjort det.
Ed. H o m e n: Kannatan ed. Erichin tekemää
ehdotusta.
Ed. Ampuja: Jos arvoisa puhuja tarkoitti
sitä, että minä en vastustanut vuosi sitt.en asevelvollisuutta, niin minulla on sitä vastaan esitettävissä todistuskappaleita sanomalehdistössäkin,
jossa minä sanoin, että aseellinen taistelu himmentää myös luokkataistelun puhdasta kilpeä.
Ed. He II e: Kun oikeiston puolelta on viitattu siihen, että ei toista vuotta takaperin tältä ta·holta vastustettu asevelvollisuutta,, niin minä tahtoisin huomauttaa, että kyllä niitä oli tällä puohm
sellaisia henkilöitä, .iot.ka asettuivat vastarintaan
silloinkin, juuri silloin, kun arvoisat oikeiston herrat pötkivät missä lienevät pöt.kineetkin.
Ed. Helenius~Seppälä: Josed. Ampuja teki sellaisen ehdotuksen kuin hän puhujalavalla
sanoi, niin minä pyytäisin kannattaa sitä sanamuotoa. Mutta minä en ole aivan selvillä, tekikö
hän niin.
P u he m i e s: Minun käsittääkseni ei ed. Ampuja tehnyt nimenomaan minkäänlaista ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Helle ed. Vainion kannattamana ehdottanut nyt
esilläolevalle pykälälle seuraavan sanamuodon:
,Suomen kansalaisten sotapalveluksesta sekä Suomen sotaväestä säädetään lailla." Kutsun tätä ehdotusta ed. Helteen ehdotukseksi. Edelleen on
ed. Niukkanen ed. J oukahaisen kannattamana ehdottanut nyt esilläolevalle pykälälle seuraavan sanam uodon: ,Jokainen Suomen kansalainen on
velvollinen olemaan osallisena isänmaan puolustuksessa ja sitä avustamaan niinkuin siitä laissa
säädetään." Kutsun tätä ehdotusta ed. Niukkasen ehdotukseksi. Edelleen on edustaja Estlander
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•
. ed. von Bornin kannattamana ehdottanut pykälälle seuraavan sanamuodon: ,Isänmaan puolustusta varten on jokainen Suomen mies asevelvollinen. Asevelvollinen on yleensä, ellei hän muuta
halua, llH~ttava semmoiseen joukko-osastoon, jonka
miehistöllä on sama ä~dinkieli, suomi tai ruotsi,
kuin hänellä itsellään ja tulee hänen aina saada
op·etuksensa tällä kielellä. Joukko-osastoa komennetaan miehistön kielellä. Joukko-osasto on rauhan aikana mikäli mahdollista sijotettava omalle
l;·ielialueelleen. Sotaväessä on virantoimitukseen,
virallisten kirjelmäin vaihtoon, tilitykseen ja toimituskirjoihin nähden noudatettava yleistä kielilainsäädäntöä. Suomen kansalaist-en sotapal veluksesta sekä Suomen sotaväestä muuten säädetään lailla." Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi. Edelleen on ed. R. Erich
edustaja Hornenin kannattamana ehdottanut pykälälle seuraavan sanamuodon: ,Isänmaan .puolustusta varten on jokainen Suomen mies asevelvollinen. Asevelvollinen on, jollei hän itse halua toisin meneteltävän, mikäli mahdollista luettava sellaiseen joukko-osastoon, .ionka miehistöllä on sama
äidinkieli, suomi tai ruotsi, kuin hänellä itsellään
sekä siinä saava. opetuksensa tällä kielellä. Sotaväen komennuskielenä on suomenkieli." 3 mom.
kuten halituksen esityksessä. - Kutsun tätä ehdotusta ed. Erichin ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puhe m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksissä.
Ensin äänestetään edustaja Helteen ja ed. Estland-erin ehdotusten välillä. Se joka tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi ed.
Niukkasen ehdotusta vastaan. Se .ioka tässä äänestyksessä voittaa., asetetaan vastaehdotukseksi
edustaja Erichin ehdotusta vastaan. Ja se joka
tässä äänestyksessä voittaa, asetetaan vastaehdotukseksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.

P u he m i e s: Eduskunta on siis täs~ä äänestyksessä hyväksynyt ed. Estlanderin ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Estlanderin .ia ed. Niukkasen ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Niukkasen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,,ei" voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ,.iaa"-äänet voitolla.
P u he m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Niukkasen ehdotuksen.
Tämän jälke~m on ään-estys toimitettava ed. Niukkasen .ia ed. Erichin ehdotusten välillä.
3) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed.
Erichin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa, on ed. Niukkasen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 85 ,jaa''- ja 97 ,ei"ääntä.
P u he m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Niukkasen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimit-ettava suuren
valiokunnan mietinnön .ia ed. Niukkasen ehdotuksen välillä.
4) Ken hyväksyy suuren valiokunnan mietinnön tässä kohdin äänestää ,.iaa", jos ,ei" voittaa
on ed. Niukkasen ehdotus hyväksytt:.-.
Äänestyksessä annetaan 112'8 ,jaa"- ja 48 ,ei"ääntä.
Puhemies: Eduskunta on siis ·hyväksynyt
nyt esillä ol-evan pykälän sellais-ena kuin se on
suuren valiokunnan mietinnössä.
76 § .ia 7 luvun nimike hyväksytään .iä11jes"
tänsä keskustelutta.

Äänestykset ja päätös:

77 §.

J> u he m i e s: Ensin on siis toimitettava äänestys ed. Helteen ja ed. Estlanderin ehdotusten
välillä.
1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ·ed. Helteen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ,jaa"-äänet voitolla.

Keskustelu:

Ed. Suolahti: E'hdotan että 77 §:n 1 momenttiin lisätään lause: ,,Yliopiston ylin hallitusmies on sen kansleri." Pyydän saada tätä ehdotustani aivan lyhyesti perustella. H-elsingin yliopisto on aikojen kulu-essa muodostunut hyvin monihaaraiseksi. ·Siihen kuuluu suuri joukko tieteellisiä laitoksia, kuten laboratoriot, voimistelulai-
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tokset, kirjastot ynnä muut sentapaiset. Näissä
laitoksissa on runsaslukuinen opettaja- .ia virkamieskunta, jonka tehtävät ovat hyvin erilaiset.
Siihen kuuluu professoreja, apulaisia, dosentteja,
assistenHeja, harjoitusmestareita y. m. Tähän tulee lisäksi vielä lukuisa palveluskunta niinkuin
vahtimestarit, monet talonmiehet, lämmittäjät,
puutarhurit j. n. e. Vanhastaan on yliopistolla
muutamia erikoisoikeuksia, kuten oikeus yhteen
Helsingin apteekkiin, oik-eus julaista almanakkaa
ja kalentereja. Se omistaa muutamia taloja ja sillä
on käytettävänä suuri määrä rahastoja, jotka enimmäkseen ovat testamenttilahjoituksia ja käytetään tarkasti määrättvihin tarkoituksiin, erittäinkin apurahoiksi tieteenharrastajiUe. Kun rahastojen varoja käytetään myös lainausliikkeessä, vaatii yliopiston rahavarojen hoito erikoista huomiota. Jos vielä ottaa huomioon sen, että ylioppilaskunta ja eri ylioppilasosakunnat ovat läheisissä
suhteissa yliopistoon, niin käy selville, että sen
yhteiskunnan hallinto, jonka yliopisto muodostaa, on .hyvin monihaarainen ja vaatii tarkkaa huomiota. Yliopisto on erikoisasemassa, eikä ole mitenkään verrattava esim. Teknilliseen Korkea kouluun tai Kauppakorkeakouluun. Yliopist.on hallinnon muodostaa nykyään opettajaneuvosto eli
konsistorio, jonka puheenjohtaja on rehtori, mutta
ylin hallitusmies on kansleri. Osa kanslerin tehtävistä on esilläolevan hallitusmuotoehdotuksen
kautta poistettu. Mutta hänelle jää vielä koko
joukko tehtäviä, jotka ovat varsin tärkeät. Kansleri nimittää virkaan erinäisiä opettajia .ia virkamiehiä, vahvistaa ohjesääntöjä, myöntää virkavapautUa, ratkaisee valitusasioita, vahvistaa joukon konsistorion tekemiä ehdotuksia ja antaa lausuntonsa Yliopistosta Hallitukselle menevistä
asioista. Kun hallitusmuotoehdotuksessa on tahdottu pidättää yliopistolle sen itsehallinto, on
myöskin paikallaan, että pidät-etään sille sen ylin
hallintomies, joka sillä vanhastaan on ollut. Ei
kai voi olettaa, että yliopiston n. s. sisäisiä asioita
tahdotaan sälyttää opetusasiainministerille ja
:saattaa hänet osalliseksi yliopiston monihaaraisesta .ia monimutkaisesta sisäisestä hallinnosta.
Toisaalt'a ei myöskään ole käytä-nnöllistä määrätä
yliopiston sisäisen hallinnon ylimmäksi asteeksi
kon:sistoriota eli opettajaneuvostoa. Puhumattakaan siitä,. -että kanslerin h~htävien jättäminen
konsistorille lisäisi sen jäsenten hallintotyötä ja
haittaisi heidän opetus.tehtäviään., on epätarkoituksenmukaista jättää sellaisia juoksevia asioita
kuin esim. virkavapamsanomusten ratkaisut ynnä
muut semmoiset kokonaisen neuvoskunnan ratkaistaviksi, eikä liene aivan sopivaakaan, että
kansitorin jäs.enet päättäisivät tällaisista virka-
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tovereita koskevista asioista. Myöskin on välttämätöntä, että kanslerin yläpuolella on joku
ylempi aste, johon sen päätöksistä saattaa valittaa.
Jos ollaan selvillä siitä, että kanslerin virka on
pysytettävä, en ymmärrä, miksi perustuslakivaliokunta on poistanut hallituksen esityksestä kansleria koskevan momentin. Kun kerran hallitusmuodossa on nimenomaan mainittu yliopiston itsehallinto ja erityisesti korostettu sitä, että näistä
yliopistoa koskevista asioista on kansitorin annettava lausuntonsa, en myöskään käsitä, miksi
on poistettu tässä yhteydessä se kohta hallituksen
esityksessä, jossa sanotaan, että kanslerin ylempänä hallintoviranomaisena on annettava asiasta
oma lausuntonsa. Tämä poisto on si~ä kummallisempi, kun kumminkin niiden virkamiesten joukossa•, jotka presidentti nimittää, mainitaan
myöskin kansleri.
Nykyään on yliopistolle valmistumassa uudet
asetuks-et. Valiokunta, .ioka on nämä säännöt laatinut, on rakentanut ne sille edellytykselle, että
kanslerinvirka yliopistossa säilytetään. Yliopistossa ollaan aivan yksimielisiä siitä, ~ttä kanslerintoimi on tarpeellin€n ja säilytettävä. Senvuoksi
ot€ttaisiin siellä my.öskin tyydytyksellä vastaan,
tieto siitä, että tämän yliopiston itsehallinnon
ylimmän päämiehen virka hallitusmuodossa nimenomaan pidätetään, samalla kun itsehallinto
sille säädetään siinä säilytettäväksi. Tämä kohta
halitusmuotoehdotuksessa ei nyt ole mitään korkem;ti poliittista laatua, joten toivon että eduskunta hyväksyy ehdotukseni.
Ed. E s t l a, n d e r: Jag ber att få tillstyrka
denna paragraf enlig-t reservationen n:o I.
Ed. R. F u r u h .i e 1 m: Två representanter för
universitetets lärarkår hava redan tagit tili ordet
i denn.a fråga, som rör universitetets sjä.lvstyrelse. Jag kan i allt väsentligt ansluta mig tili
de syrupunkter, som här hava framförts av ldgm
Suolahti i hans andra.gande. Emellertid ber jag
få väcka ett förslag, s.om i någon mån avviker
från hans. Detta förslag framställde jag redan,
då § 33 var under •be!handling. Förslaget vann
då icke understöd, men detta ·berodde icke på att
det icke inom kammaren fanns lantdagsmän, som
skulle varit benägna att skän:ka f.örsJa,get sitt
understöd, utan därpå, att man ansåg att den
bestämmelse, om viiken -det var fråga, kanske
lämpligare borde komma in i den paragraf, som
nu föreligger tili behandling.
Mitt förs.la,g gick ut ~å att universitetets
högsta styresman, dess kansler, finge vara nä:r-
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varande, då universitetet römwde ärend-en före- yliopistoille. Kun tulee olemaan useampia ylidragas för presidenten. Uti nu föreliggande pa- opistoja, m. m. Turussa tulee olemaan pari, Jyragraf fastställes såsom princip universitetets väskylässä ja Viipurissa ja herra tietää kuinka
:självstyrelse, och det mest överensstämmande med monta niitä tulee tähän maahan ja siten tulisi niin
denna princip vore otvivelaktigt, att kansler monta valtiota valtiossa mahdollisesti. - Minä en
egde direkte föredraga sådana ärenden som ymmärrä mitä tällaisella valtiolla valtiossa olisi
föreläg.gas presidenten.
Det rikti.gaste vore tekemistä. ei mitään muuta kuin -että sen oikeusåledes otvivelaktigt att biträda ldgm Estian- :den nojalla, ja käyttävät väärin sitten niitä
ders förslag. Då jag emellertid är medveten om etuj.a joita tällä tavalla säädetään.
Esim.
att detta förslag icke har någon stor utsikt att siten että ei opeteta ollenkaan suomenkievinna den värda krummarens öra, ber jag få lellä. Tällä tavalla ne käyttävät väärin tuollaiframställa det förslag jag nyss antydde och sia itsehallinto-oikeuksia. .ia. voivat monella muullavilket utgör ett medeltrul mellan professorerna kin tavalla. käyttää itsehallinto-oikeutta väärin
Suolahtis och Estianders och därför borde ha den ja sentähden pidän koko pykälän tarpeettomama
största utsikten att vinna kammarens understöd. tässä hallitusmuodossa ja ehdotan että se poisteDet är .iu självfallet, att om en gång priiJJCipen taan.
om universitetets sjä:lvstyrelse är fastsla.gen, det
icke kan vara riktigt, att de viktiga•ste av alla
Ed. N i u k k a n e n: Täällä on vahvasti turuniversitetsärenden föredragas för presidenten, vattu erinäisillä pykälillä ruotsinkielen oikeudet.
utan att kansler därvid är närvarande och kan Minä pyytäisin esittää sen kainon vaatimuksen,
göra gällande universitetets intressen. Det är että Helsingin yliopis.tossa, tässä vahvassa ruotheller knappast meningen att framdeles skall pro- salaisessa linnoituksessa, turvattaisiin perustuscederas sålunda., att representanten för universi- lailla sorretun suomenkielen oikeuksia, ja ehdottetet icke är närvarande vid dessa tillfällen. Det taisin senvuoksi pykälään seuraavan 2 momentin:
var sannorlikt exempelvis hr Suolahtis mening att ,Helsingin yliopiston vakinaisten <Jpettajien tudetta på något sätt i allmän lag eller i lag rö- lee osata antaa opetusta suomenkielellä."
rande universitetet skall fastställas. Emelleriid
ber jag att få hemställa till dem, som anse. det
Ed. Horn b o r g: J ag ·ber att få understöda
vara ti.llräckligt att här säga a.tt universitetets
högsta styresman är dess kansler, huruvida det det av hr Furuhjelm framställda förslaget.
icke vore det klokaste ur alla synpunkter, då man
ej vet, huru utvecklingen i framtiden kommer att
P u h e m i e s: Pyydän edustaja Niukkasen jätgestalta sig, att i grundlag uttryckligen fast- tämään ehdotuksensa kirjallisesti.
ställa, att de svåra och delikata universitetsärendena föredragas i närvaro av den främsta repreE·d. T a k k u 1 a: Minä kannatan ed. Niukkasentanten för universitetets intressen. J ag ber
att få föreslå såsom ett andra mom. till nu ifråga- sen tekemää ehdotusta.
varande paragraf följande: , U niversitetets högsta
Ed. J u u t i 1 aine n: Oli tarkoitukseni kanstyresman är dess kansler, viiken eger närvara,
då universitetet rörande ärenden för presidenten nattaa edustaja Niukkasen tekemää ehdotusta. Se
kyllä voi, jos hyväksytään tämä ehdotus, tuoda
föredragas".
eräille nykyisille professoreille kokolailla vaiEd. Setä 1 ä: Minä y.hdyn edustaja Suolah- keuksia, mutta voisihan s-en järjestää siten, -ett:i
den ehdotukseen. Minulla, ei ole kyllä mitään heille annettaisiin jonkun vuoden virkavapaus,
sitä vastaan, mitä ed. Furuhjelm' ehd~ttaa, mutta että he voisivat lähteä vaikkapa Savoon opiskeleluulen, että tämmöisen asian säätäminen ei ole maan suomenkieltä.
välttämätöntä perustuslaissa, vaan se saattaa
käydä joko siinä laissa, jossa yliopiston järjestysEd. Aili o: Kysymystä yliopiston kanslerinmuoto säädetään tai valtioneuvoston ohjessään- virastosta ei ole käsiteltävä yksinomaan yliopiston
nöss.ä, jossa tämä asia nykyään on järjestettynä. kannalta vaan myöskin yhteiskunnan kai:malta.
Minun käsitykseni mukaan olisi sekä yliopistolle
Ed. Kokko: Kun täällä sanotaan että Hel- että etenkin meidän koko kulttuurikehityksenemsingin yliopistolle pysytettäisiin itsehallinto-oi- me kaikkein edullis-inta, jos kansleritoimi lakkeus .ia että lainsäädäntö antaa eri oikeuksia Hel- kautettaisiin ja yliopiston ylin hallinto liitettäisingin yliopistolle kuin vastaperustettaville muille siin suorastaan valtioneuvostoon, lähinnä Ki:rkol-
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lis- ja opetusministeriöön. Tät-en tulisi sekä ylempi että alempi opetus yhdist.etyksi samaan yli johtoon, ja täten tulisi paljon .helpommaksi kaikkien
kansanvaltaist-en uudistusten toimeensaaminen
kulttuurielämän alalla., kuin jos yliopisto on
mui~:.ta sivistyslaitoksista aivan erillään oleva laitos, jolla on oma erikoinen hallintonsa. Niinkauvan kuin y Ii opistolle säilytet,ään tällainen ·erikoinen ylin hallinto, niin kauvan tulee yliopisto
myöskin olemaan, kut-en tähän asti, valtio valtiossa, se tuloo olemaan verrat-en vieras kaikille
kansanomaisill-e uudistuksille kulttuurielämän
alalla. Edustaja Furuhjelm on mennyt paljon pitemmälle kuin edu~:.taja Suolahti siinä suhtoossa,
-että hän tahtoo säilyttää kanslerille lisäksi oihmd-en olla läsnä yliopiston asioita esiteltäessä. Minä
vain kysyn, miksikä asetettaisiin yliopisto tällaiseen erikoisasemaan? Eihän ole .esim. kirk·ko asetettu sellaiseen erikoisasem aan, .että arkkipiispa
saisi olla läsnä kirkollisia asioita esiteltäessä ja
sillä tapaa painostaa 'valtioneuvostoa omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. - Minä en too
mitään ehdotusta kanslerivira.w lakkauttamisesta,
vaan yhdyn suuren valiokunnan mietintöön, koska
se jättää yliopisto,n kanslerinviran ja ylimmän hallinnon lailla järjestettäväksi lähimmässä tulevaisuud.essa, toivottavasti jo tämän vuoden kuluessa.
Ed. R yö m ä: Perustuslakivaliokunta .ia
suuri valiokunta ovat jättä.n-et yliopiston kanslerin
viran järjestämisen puoleen tai toisoon sen lainsäädännön varaan, joka sisältyy tämän pykälän toiseen momenttiin. :Samalla tapaa on myös näissä
valiokunnissa suhtauduttu siihen ehdotukseen,
jonka ed. Niukkanen on täällä tehnyt ja joka
myös on .io aikaisemmin tehty näissä -eri valiokunnissa. E.hdotan, että tämä pykälä hyväksytään
suuren valiokunnan mietinnön muodossa.
Ed. Suo 1 a h t i: Ed. Niukkasen ehdotuksen
johdosta tahtoisin vain huomauttaa, että se ei ole
käytännöllinen, sillä siinä sanotaan ainoastaan,
että vakinaisten professorien täytyy osata antaa
opetusta suomenkielellä, mutta siitä, millä kielellä
opetus on• annettava, ei mainita mitään. Yliopistossa on juuri tekeillä yliopistoa koskevat asetukset ja siinä yhteydessä tulee myös kielilainsäädäntö esille .iolloin on tilaisuus järjestää myös opetuskieltä koskeva kysymys. Ed. Ailiolle huomautan sitä, .että vaikka yliopistossa on kansleri,
joka hoitaa n. s. yliopiston sisäisiä asioita, niin
ei mikään estä panemasta opetusasiainministeriön puolelta mitenkä kansanvaltaisia reforme.ia
tahansa yliopistossa toimeen, sillä kanslerin virkat-ehtävät eivät ole sitä laatua -eivätkä hänen oikeu-
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tensa ole niin suuret, että ne millään lailla joutuisivat ristiriitaan tällaisten kansanvaltaisten reformien kanssa, .ios niitä suunnitellaan.
Edelliselle puhujalle
E.d. N i u k k a ne n:
tahdon vaan huomauttaa, etten rohjennut tehdä
niin pitkälle menevää ehdotusta, että siellä tulisi
suomenkielellä opettaa. Tein ehdotukseni kaikkein kainoimmassa muodossa.
Ed. R. F u r u h j e 1m: Jag har någ·ra ord att
anföra med anledning av tre andraganden i denna
diskussion. Hr Setälä säger 'att han egentligen
ingenting har emot att intaga ·ett sådant stadgande, som jag föreslog i denna paragraf, men
förmenar, att det icke är nödvändigt att hava det
i grundlag. Däruti skall ja.g giva honom rätt;
under närvarande fö·rhållanden är det icke nödvändigt, men jag påpekade i mitt tidigare andragande, att vi icke kunna veta, huru förhållandena
komma att utvecMa sig, ocih att .det därför ur
synpunkten av universitetets intresse kan vara
bra, att denna rättighet finnes i grundlag faststäHd. Med anledning a v ldgm Kokkos andra·
gande, i vilket han talade om andra universitetet
i Aho, Viborg och Jyväskylä, ber jag få påpeka,
att dessa äro privata undervisningsanstalter, således sådana, som icke kunna jämställas med statens universitet. Y.ad åter hr Ailios. yttrande beträffar, så kan det framhållas, att mitt förslag,
såsom jag reda,n framhöll, står i överensstämmelse med den i paragrafen fastställda principen,
att universitetet ska:ll bibehållas vid sin rätt till
s.iälvstyrels.e. Den jämförelse hr Ailio gjorde
med kyrkan kan således ej betecknas såsom annat än haltande.
Ed. A i 1 i o: Minä pyydän ed. Suolahdelle vastata, että hän tahtoo pysyttää yliopistossa kans~
lerin, joka ei ole vastuunalainen oikeastaan kenellekään, mutta minä tahtoisin nimenomaan tämän
takia kanslerinviran poistettavaksi .ia yliopiston
alistettavaksi eduskunnalle vastuunalaiseen johtoon. Tämä on niin tärkeä periaat-e, että se on
välttämättä saatava voimaan, ennenkuin me voimme kansanvaltaista uudistusta opetustoiminnan
alalla aikaansaada.
Ed. S u o 1 a h t i: Yliopistoa koskevista tärkeimmistä asioista on opetusasiainministeri vastuunalainen eduskunnalle. Ne asiat, jotka ovat
kanslerin hallinnan alaisia, ovat vähempiarvoisia,
.ia niitä on turhaa ruveta €duskunnalle esittämään.
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Ed. Setä 1 ä: Ed. Niukkasen ehdotuksen johdosta tahtoisin vielä täydentävästi mainita, että jo
vuo<lesta. 1894 on ollut säädettynä, että kaikkien
yliopiston opettajiksi pyrkijäin tulee osoittaa taitonsa antaa opetusta suomen kielellä. Mitä puutteita yliopiston opetusoloissa onkin, ne eivät ole
korjattavissa ainoastaan semmoisella määräyksellä, joka koskee opettajain suomenkielen taitoa,
vaan tarvittaisiin määräystä itse luentokielestä.
Ed. J u u t i 1 a i ne n: Ed. Setälän lausunnon
.ioh<losta pyydän huomauttaa, että ed. Niukkasen
ehdotus tarkoittaa saada tämän säännöksen perustuslain l uontoiseksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskust-elun kuluessa on ed.
Suolahti ed. Setälän kannattamana ehdottanut,
että nyt esilläolevan pykälän 1 momenttiin otettaisiin seuraava lause toiseksi la.useeksi: , Yliopiston ylin haUitusmies on sen kansleri". Kutsun tätä ehdotusta ed. Suolahden ehdotuks,eksi. Edelleen
on ed. Estlander ehdottanut, että nyt esilläoleva
pykälä hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin s-e on
perustuslakivaliokunnan mietintöön liitetyssä ensi. mäisessä vastalauseessa. Tätä ehdotusta ei ole
kumminkaan kannatettu, joten se raukeaa. Et:lelleen on -ed. Niukkanen ed. Takkulan kannattamana
ehdottanut nyt esilläolevaan pykälään otettavaksi
toiseksi momentiksi seuraavan lauseen: ,Helsingin
yliopiston vakinaisen opettajan tulee osata antaa
opetusta suomenkielellä". Kutsun tätä ehdotusta
ed. Niukkasen ehdotukseksi. E<lelleen on ed. R.
Furuhjelm ed. Hornborgin kannattamana ehdottanut tähän pykälään otettavaksi toiseksi momentiksi seuraavan lauseen: ,Yliopiston ylin hallitusmies on sen kansleri, jonka on oltava saapuvilla,
kun yliopistoa koskevat asiat esitellään pr-esidentille". Kutsun tätä ehdotusta ed. Furuhjelmin ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puhemies: Minun täytyy vielä tätä selostustani täydentää sillä, että ed. 1Kokko ehdotti pykälän kokonaan poistettavaksi. Mutta tätä ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.
Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensiksi toimitetaan äänestys
ed. Furuhjelmin ja ·ed. Suolahden ehdotusten välillä ja se joka näistä ehdotuksista voittaa, asetetaan vastaehdotuks,eksi suul'en valiokunnan mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään ed. Niukkasen lisäysehdotuksesta.
M-enettelytapa hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan ehdotusta vastaan hyväksyy ed. Suolahden ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Furuhj-elmin ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u ·he m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Suolahden ehdotuksen .
2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa
on ed. Suolahd€n ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhe m i € s: Eduskunta on siis tässä kohden
hyväksynyt suuren valiokunnan mietinnön.
3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa
on ed. Niukkas€n ehdotus hyväksytty.
Ään-estyksessä ovat jaa-äänet voitolla .
Puhemies: Ed. Niukkasen lisäysehdotus on
siis hyljätty.
Eduskunta on siis hyväksynyt nyt esillä olevan
pykälän s€llaisena kuin se on suuren valiokunnan
mietinnössä.
Lakiehdotuksen 78-811 § :t hyväksytään .iär.iestänsä k-eskust€lutta.
82 §.
Keskustelu:

Ed. M a n te r €: Tämän nyt käsit-eltävänä olevan 82 § :n ·2 momentti on omiaan herättämään
epäilyksiä. Siinä ehdotetaan säädettäväksi, että
koti-op-etus ei ole viranomaisten valvonnan alainen.
On tosin s€lvää, että kodissa annettu opetus on valtion viranomaisen valvontaan nähd:en vallan toisessa asemassa kuin julkisissa oppilaitoksissa annettu.
Kotie?:L vapautta on tässäkin kohden luonnollisesti
suojattava. Nyt. on kuitenkin otettava huomioon,
että senjälkeen kun oppivelvollisuuslaki valtakunnall-e säädetään- mikä toivottavasti tapahtuu 1ähitul€vaisund-essa - .ia kun tämä laki on astunnt
voimaan, käy välttämättömäksi harjoittaa valtionvalvontaa myöskin kod-eissa annettavaan op-etuk-
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seen nähden. On valvottava että ne lapset, .iotka
saavat alkuopetuksen kodissaan, tulevat osallisiksi
oppivelvollisuuslaissa säädetystä oppimäärästä.
Hallituksen tälle eduskunnalle antamassa esityksessä oppivelvollisuuslaiksi onkin ehdotettu lakiin
otettavaksi tätä tarkoittava säännös. Lakiehdotuksen 18 § :ssä ehdotetaan säädettäväksi m. m.:
,JOf> lapsi oppivelvollisuutensa suorittamiseksi saa
opetusta muulla tavalla kuin 'kouluhallituksen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa, on lapsen huolta.ia velvollinen kunkin lukuvuoden lopussa kansakoulun johtokunnalle toimittamaan pätevän henkilön antaman todistuksen lapselle annetun opetuksen laadusta .ia laajuudesta. Hyväksyttävän todistuksen puutteessa on johtokunta velvollinen
kuulustelemaan lasta. Jos johtokunta katsoo tarlH.:elliseksi, on se oikeutettu toimituttamaan kuulustelun joka lukukauden lopussa." Ehdotetaanpa saman §:n '2 momentissa näin kuuluva määräys: ,Jos havaitaan, ettei kotiopetus muistutuksesta huolimatta vastaa tarkoitustaan, veivoittakoen johtokunta huoltajan määräajan kuluessa
panemaan Ia.psen kouluun." --:- Näin hallituks,en
oppivelvollisuuslaki-esityksessä. Saattaa olla mahdollista, että nyt puheenaoleva säännös lopullisessa
oppivelvollisuuslaissa saa jossain määrin toisen
sisällön, kuin mikä sillä on hallituksen esityksessä,
mlfl:ta selvää on, ettei mitään oppivelvollisuuslakia
voida säätää siihen sisällyttämättä säännöstä., j.oka
taha viranomaiselle riittävän laa.ian oikeuden niiden lasten opetuksen valvomiseksi, jotka oppiv-elvollisuutensa suorittamiseksi saavat opetuksensa
muulla tavoin, kuin kouluhallituksen valvonnan
alaisissa oppilaitoksissa, siis m:vöskin kodeissn.
Kun näin on asianlaita, kun siis kotiopetuskin
määrätyllä alemmalla asteella tuloksiinsa nähden
on alistettava varsin pitkälle menevän valtion valvonnan alaiseksi, ei minusta näytä olevan paikallaan perustuslaissa sangen jyrkässä muodossa säätää, että kotiopetus ei ole viranomaisten valvonnan
alainen. .Joko olisi momenttiin ot-ettava rajoittava
lisämääräys .ia lausuttava jotenkin siihen tapaan,
että kotiopetus ei ole viranomajsten valvonnan
alainen, mikäli valvonta ei ole tarpeen oppivelvollisuuden täyttämisen valvomiseksi, taikka olisi
koko momentti pykälästä poistettava. Kun minusta näyttää, ~ettei ole pakottavia syitä puheenalaisen
säännöksen ottamiseksi lakiin, vaan lie kotiopetuksen vapaus muutenkin riittävästi turvattu, .ia kun
säännös selvästi muodostuisi ristiriitaiseksi pian
säädettävän oppivelvollisuuslain kanssa, ehdotan
n:vt käsiteltävänä olevan pykälän toisen momentin
poistettavaksi.
Ed. Koto ne n:

Kun minustakin pykälän
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toinen momentti saat;taa joutua ristiriitaan säädettävän oppivelvollisuslain kanssa ja kun momentti
muutenkin on jotakuinkin tarpeeton, kannata:a ed.
Mantereen ehdotusta.
Ed. Niukkanen: lMinun mielestäni myöskin tämä momentti joutaa pois.
Ed. He l o: Kuten ed. Mantere huomautti, on
oppivelvollisuuslakiin kyllä ehdotettu pykälä,
.iossa annetaan viranomaisille oikeus tarkastaa sitä
opetusta, mikä annetaan niille oppilaille, jotka
eivät oppivelvollisuuttaan suorita kansakouluissa.
Mutta tämä oikeus ei tarkoita oikeastaan itse opetuksen vaan sen t u l o k s i en valvomista, .ia kun
itässä on pieni ero, ei tätä perustetta, mikä täällä
on esitetty, voi täydellisesti pitää oikeana. Sen~ähden kannattaisin pykälän pysyttämistä laissa.
P u he m i e s: Ed. Heiolle pyydän huomauttaa, että puhujan on puhuttava joko omalta paikaltaan tai puhujalavalta.
Ed. E s t l a n d e r: Det är en rörande endräkt,
som här från olika partiers sida visats i att utesluta också denna bestämmelse, som dock innebär
ett skydd för en högst naturlig personlig och
med!borgerlig rättighet. J ag är av samma mening som den senaste talaren, ibeträffande vad
här åberopats såsom bevis för att denna bestämmelse skulle komma i strid med stadgandet i en
bliva,nde lag om lärop,likt, sådan m'an tänkt sig
den och såsom förslagsställarena här refererat
den. Jag vill påpeka att det anförda utvisar,
hurusom man .iust omsorgsfuHt undvikit vid avfattandet av de föreslagna bestämmelserna rörande
koutrollen av resultatet av he.mundervisningen,
att giva en rätt att utöva tillsyn över själva
undervisningen i hemmen. Detta styrker mig i
min uppfattning att det stadgandet bör kvarstå.
Ed. K o k k o: Minusta on myöskin tarpeetonta
tämän toisen momentin oleminen tässä pykäläs.sä
siitä syystä, että sitä voitaisiin ruveta jo niin
monella tavalla. tulkitsemaan, niinkuin täällä on
tullut näkyviin. Toiset ajattelevat, että se tarkoittaa opetuksen tuloksen tarkastamista, niinkuin tarkoitetaan oppivelvollisuuslaissa, ed. Helo
taas luulee että tarkotetaan pedagoogisia ta,poja.
eli siis, miten kotiopetus ta.pahtuu. Heti tulee
näkyviin, minkälaista ristiriitaisuutta pykälä
synnyttää. Täten se momentti itse tuomitsee itsensä pois. Siksi on paikallaan poistaa momentti.
Ed. P. V i r k kun en: En minäkään ole voinut vakuuttaa itseäni siitä, että käsittelynalaisen
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pykälän toisen momentin säiil.yttämisellä jouduttaisiin mihinkään ristiriitaan säädettävän oppivelvollisuuslain niiden erikoisten määräysten
kautta, jotka ed. Mantere täällä selosti. Olen
minäkin samaa mieltä, kuin eräät edelliset puhujat, että se oikeus, mikä tässä taataan kodille ja
kotiopetukselle, on niin luonnollinen ja myöskin
niin tärkeä, että minä sitä en tahtoisi tästä poistetta,va.ksi. Kannatan näinollen •pykälää sellaisena, muin se on suuren valiokunnan ehdotuksessa.
Ed. Hultin: Minulla on myöskin tarkoitus
puoltaa tämän momentin säilyttämistä. Siinä
lausutaan sangen suuriarvoinen periaate. Oppivelvollisuuden täytäntöönpano voidaan epäilemättä varsin hyvin toimeenpanna poistamatta
tätä momenttia, joka sisältää yleisen säännön.
E'd. J u u tila i ne n: Minä myöskin puolustan, että toinen momentti pykälässä säilytettäisiin. Se on yhdenmukainen 11 § :n kanssa.
Eeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Mantere ed. Kotosen kannattamana ehdottanut,
että nyt esilläolevan pykälän toinen momentti
poistettaisiin. Kutsun tätä ehdotusta ed. Mantereen ehdotukseksi.
.Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Mantereen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa.-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä kohden
hyväksynyt suuren .valiokunnan mietinnön.
8 luvun

nimi~e

hyväksytään.

83 §.
Keskustelu:

Ed. J u ne s: Kun mielestäni perustuslakivaliokunta on aivan aiheettomasti ja epätarkotuksenmukaisesti mennyt typistämään hallituksen
ehdotusta tämän pykälän sisällykseen, pyytäisin
e.hdottaa että pykälän 1 momentti saisi sellaisen
sanamuodon, mikä sillä on hallituksen esityksessä. <Se tulisi kuulumaan näin: ,Evankelisluterilainen kirkko on Suomen kansan yleisenä

kirkkona. Tämän kirkon järjestys- ja hallitusmuodosta säädetään Kirkkolaissa". Tämän ehdotuksen lisääminen suuren valiokunnan mietintöön
on mielestäni niin olevien olojen mukainen ja suositeltruva, koska kaikkien täytynee myöntää että
nykyiset' olot vastaavat kaikin puolin S>en tähän
lisäämistä. ·Toisin sanoen tulee se vakuuttamaan
meitä myöskin siitä että todeHakin evankelis-luterilainen kirkko on siinä asemassa että se antaa
oikeuden p·erustuslaissakin myöntää tällaisen julkilausuman.
Ed. Kärki: Pyydän saada kannattaa ed. Juneksen tekemää ehdotusta, huomauttaen, että jos
kerran tähän uuteen hallitusmuotoon on otettu
m. m. telefoonisalaisuuksien turvaaminen ja säilyttäminen niin tottakai tämänkaltainen asia oteta.an siihen, joka on sekä historiallisen että nykyisen todellisuuden kanssa yhtäpitävä.
Ed. Malmivaara: Nykyään voimassaolevan hal:litusmuodon 1 pykälä kuuluu: ,Yksimielisyys uskonnossa ja oikeassa jumalanpalveluksessa on arvoisen, sopivan ja pysyväisen hallituksen vahvin perustus; siis pitää tästälähin niinkuin tätä ennenkin sekä kuninkaan että kaikkien
virkamiesten ja alamaisten ensiksikin pysyä ~u
malan puhtaassa ja selvässä sanassa" j. n. e.
Niin ajateltiin sinä aikana. Nyt moni hymyilee tälle säännöUe. Sille perustukseHe rakennettu
hallitusmuoto on kuitenkin kestänyt 147 vuotta,
ja se on kasvatta.nut poismenneet sukupolvet lakia
kunnioittaviksi, sortoa ja vainoa kestäviksi ja
koviakin koetuksia ja kärsimyksiä torjuviksi.
Mille perustalla rakennatte T·e, arv. edustajat,
tämän hallituSJlluodon, joka nyt on tekeillä?
Teettekö siitä sellaisen että niiden oikeudentunnon, joille isi•en opetukset vielä ovat pyihiä, täytyy heti ruveta reageeraamaan sitä vastaan? Silloin se ei tule olemaan pitkäaikainen. Nyt ei
pyydetä muuta tunnustusta sille totuudelle, joka
menneitä sukupolvia. on tukenut elämässä .ia kuolemassa, joka sitä vieläkin tekee ja jota useat
teistäkin tarvitsevat, kun ahdingonaika joutuu,
kuin että äänestätte tähän 'PYkälään sen lauseen,
joka on kaikissa hallituksen jättämissä hallitusmuotoehdotuksissa sekä ed. Alkion y. m. jättämässä esitysehdotuksessa. Mitähän, jos antaisitte
omantunnon ratkaista tästä asiasta äänestett.äessä! Ei ole hyödyksi .Suomen kansalle eikä eduskunnalle että pol.ietaan sen kansamme ydinjoukon sydäntä, jolle tämä totuus vielä on tänäkin
hetkenä kallis. Minä rohkenen toivoa että eduskunta ei myöskään sitä tee.
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Ed. H a ll s <t e n: Hallituksen esityksen puheenaolevaa rusiaa koskev<a py,kälä esi~ntyy valiokuntien vastaJa;v']ssa p;ykäili1s'sä ltypå.srterttynä. Ei
erehtyne, jos ~otaksuu, että ~täHä 10n :tahCLo,ttu osotta-a ki:r~kon väilienrtJyvää al"Voa Suomen kansan ellämässä. .Ja kuitenkin on evankelis-Iuterilaisen kirkon merki:tys kansamme kehityksessä mittaamaton. Se on 'oi1lut kuiltbuul'i<teki:jä IInitä a.rvokkalinta
1a;atua. Se ron kranswarrn'me å's,tutlta'I1ult opin alkeet,
jru suOIIllenkriel~selle ·kansanosalle se menneinä
vu:o-sisa>boina on ollut mlilrtei ainoana korkeamiinan
henkisen elämän ,väJJri.:ttäjänä, jopa myöheiiDminkin
60-70 vudl:,ta ;takalperin, joliloin kielikaihl'eet pyrkivät lopulleen .sen 'masvua ehkälise:mään. .Se ennen kaikkea on va~kut:tanut sen perinpohjaisen
emn, mi·kä :ilimen'ee omrwn karusaJmme ja sen ,itäJisen kreikkalruis-kwtQili:sen iheimok!a,nsan välillä. Se
ei ole niinkuin ed. v,on W erudt ä:s:ken ·S'anoi, ruots'alaJi,suuden, vaa;n se 1on ·evanke1:iJs-lutlJerilai:sen kirkon ansiota. Täimä krirktko on polvi pohre1ta,
vuosisata vuosisrruda1lta vuodruirllarrmt 'Lohdutusta ja
rollkeuittar -kovien Iooihibaloilden ~a~aisen kansamtrne
jäsooiin, kun IS'Ota ja näilkä ituhoisina rawosivat.
Se on luionut voillmaa j1a. u:s'k.aiHusta niihin, j-oitika
ornnettomuuksrien vyöryn tauottua s'ruivat os,akseen
mruan ja lmlllsan jäl]ieenrakentia;misen. .Se on kansallemme kirkastanut i.iäisyysarvot ja tehostanut
niitä s;iveell:Usliä rp-erusoh:ie,ita, jotita i1man ei mikään kansa VJoli sivisrt:,yls1mnsaksi kohota eikä s-ellaisena rpys<yä. Olemmekoihan <sehitltäneet its'ellemme miten sururessa määrin eN'cmkelinen Olppimme, syvenrtyen ja juurt;uen kans<anom.aisli<k:si
uskonnoilli1s,iksti liikkeik:s:i, on v:a.lmistanut maaperää kansa[~ilselle heräiykselle. 1SyVJien riv,ie<n
miehet j;a naiset, har:ia:antune~na. rujattelema·an
ihmiseläJmän korkeirn'pia a!Yö:ia ja niitä elämässään r!Joileutil:alma'an, ym1märs1icvät ennen pi:tkää
myö·s:illin kansaLlisuusa:siain 'tärkeyden ja lämpelllivät siUe. Nämä .kansaiJJkeDrokset muodostivat ;si<t·ten sen vankan peruJstu.ksen, donka maJape.räJstä on
vemonut tietolinen su·omwlainen 'k•wns,aJll~suustunne,
vwpautemme ja itsenäisyyrt:.ffillme :väJlttäJmäitön edelly<tyJs. ,Kansalt eivät elä -ainorusta,an leivästä ne
-tarvitsevat -elääkseen suuri1a ajwtuks,ia." Mutta
hen'kristen ,arvojen kunnirntus, itses1sään lmnsallemrrne omå:nruinen, on saanut sisiällystä, rt.ukea ja
piontta, kilrklr:omrne opista ja työs1tä.
N y!t sanobaa'n: tä:trnä kaikki on IIDennyttä, a:ika
on tmuuttinmut, ei ki11kiol1a ole sitä merk!Jitystä kuin
ennen, U!llSi on aika, uudeit ovat ihanteet. T,uhann€it ovat luopuneet. T-otta. 'Tuhannet ovat luopuneet 1silltä ,perustukselta, ja me ,olemme nähneet
seumu.kset. !ie näiimlrne vilime keväänä mihin kykenee polvi, jota suunnitelmallisesti on kasvatettu
ilm'an .JumaJ1aa. Me näitrnme sen hirmutöissä, en-
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nen kuuJ.urnattoma:ssa raakuudes~sa ja huippuunsa
koruonneessa rväkiv<allassa. 1Siihen teki itsensä syypääksi se rpuol~i kansastaururne, j-olta. tunnottQIIlla;t
johtajat olivat r:ii,siäneet Jumalan. Mutta Suomen kansa on :vielä suurelta osa1ta, se on vakaumukseni, kiåntynyt !lci:rkkoonsa. Uskon sen, hu~i
ma.tta siiltä, että •os'a, s~tä !tääHä ·edustavista jonkunmoisen krornrpro!ID'ilssin- ja kaupantekohengen
harha:an joihtrumana ei sen tosias,ian velvoitusta
tunne. Se t·ietää, tämä kansamme kanta-aines,
että esimerkiksi se ·k1ansanhengen nousu, joka, ilmeni varpauSisodassa, se ub:rimieli, velvollillsuudentunto .i'a uljuus, joka vei sen perille, suurelta
osalta pohjautuu siihen sivoolliseen maailmankatsomukseen, jonka lruojana evankelinen oprpimme
on. Tyyntä va,maV!uutta. :on elämässä ja kuoJemassa Suomen evanke11inen kirkko antanut tunnusrtlajien'sa 'sy,dä:trni<in. Eikä sen kasvattava toårrni
vielä 'ole päättynyt, se voi ajan kehi,tyksessä
muuttaa muotoja, ja sen tuleekin niitä muuttaa,
mutta sen edustarrna henki on :säilyvä. On ilmomautetrt:u, että se ka]pa'a parannuksia. Epälilemäi-tä se niitä kaipaa. Mulita, v~itrne arkatina on
voinut sen pitirissä hu01In1ata vilka1sta kehitystä
a:jan vaatimaan sruuniJa,an, es~merkiksi tehosiuneen
ja järjeste1mäJl1isen yihteå:skunnaililsen huoltotyön
muodossa. Kun nälinorrlen sen merkitys kansa,n
elämäissä -on 01llut ja ~on keskeinen, kuten ne'ljänne:slsä vastalauseessa, huomautetaan, nåin <Se ol:iJsi
myös ;sanottava juil.ki Suomen vaJtakunnan hal:litusm:uodossa aiflia,kin siinä rvaatirrnattomass·a muodossa, :missä 1se on hallitukisen esityksessä. Sen
v'wa.tis<i .Su01men kansan arvo, sen vaatisi se kiitollinen 'kunnll:oiltus, mtinkä se on ve!lk~:a ttä1le
VUJosisaJtai'selle k~a;svattajaJlleen. Näinollen ehdotan, että nyt 'puheena oleva 'PYkälä s-aisi •sen muodon, mikä ~s~llä nn <ha'lEtukrsen esityksessä.

•

Ed. Roos: Den evangeilisk-luther.ska kyrkan
ha1r åJJhundraden å.gen'om v~acit och ä;r ännu den
dag som äJr det fli:n1sika folkets a.illn:nänna kyr.ka och
har så:som sådan fy1lt en miss-ion och utfört ~eiJt
a:rbete, va.rs värde måJste -skaiit;a}s högt. Att från
regeringsformen utesluta denna sats: ,,Den evan·
gel[,sk-lutherska kyirlmn är det flinsk'a. f,olkets aJllmänna kyrka", vore ·ebt ,f,örne:kande av etrt: obestridligt 1sakförhMla:ll1CLe. U.tan at:t nu uttala mig
vidare, ber jag därför att få understöda' lantdagsman J unes' förslag.
Ed. S c h •a. u m a n: J a;g iber att få göra shora
urp;piillärksamt på vissa oegentligh{;ter,
som förekOIIllrna i denna pamgmf. Fö.r det fö!'s.ta
har :t;,redje momentet i den S<Venska texten ta;;p'pats bort - den svens.ka texten innehåller endast
utslwM~et
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två moment. För det andra användas olika termer både rpå finska. och på svenska. I den finska
·texten ·stfur ,uskontokunta." i själva paragrafen,
meni rubriken ,UJskonno11iset yhdyskunnat", vilket är de.t mktiga. På sverusJm. s<t.åJr ,tros.samfund"
i texten och ,de religiösa samfunden" i ru:briken;
bör va:na i bägge fallen ,~relig.~onsS'amfund". V.ad det yrkande, som gjorts här, att den evangelisk-:luthe:rska. kyrlmn iborl i regeringsfoJ.'flllen
e~känn1a;s så;som finska folkets alhnänna kyrka,
het:räffa;r, ;så ber jag få hänvis•a tili den omSitändigheten att vi snart komma att få en r~ligions
f.rihets1ag, ooh en:l:Ugt demra kan man ej längre
säga att €/Vangelisk-lurthersk'a kyrkan kommer a.tt
intaga stä!Llningen av finska folkets a!llmämna
kyn":ka. I lagför~slaget tailas •endast om religionssamfund. rSå;som såilan:a, anses evangelisk-lutherska kyrkan, grekisk-katdls,ka kYII'kan och andr•a
re1igionssarrnfund, ,o:m vilka i religionsfrihetslagen stadga:s. J ag ber endast på denna grund få
motsätta. mig sta:dgan:det om den •evangel1isklubhel1ska kyrkan såsoim :a.llmän e1ler sta.tskyrka.
Ed. J o u k a h a i n e n: Kra.ukana siitä, että
minä millään tava!lla truntoisin hailventaa :Suomen
evankelis-~ute.rila·]stla. ki:rkkoa, täytyy minun kuitenkin hucrm.autta;a niihle, jotka vaativat täJIDän
li'säyksen •ottam~sta kyseeMlaiseen pykälään, että
täJIDä on :oikeastaan sa.JID:antapainen toteaminen
kuin elsimerkiksi ,Suotlll!i on ltäysivaHainen ta.savalta". Tällä viimemainitulla on paikkansa Suomen hallitusmuodossa, mutta. ci ;minun yiDJIDärtääkseni sil!Lä, että evanke!li:s-luterilruinen kirkko
on Suomen karusan yleisenä kirkkona. Jos se
j:Oihonkin tahdotaan .sove~lu:tt~J)a, niin se kuuluu
ennenkaikkea k:iJrklloolruk·i.in ja. rsiinä ensirrnäisenä
säännöks:enä. Tältä kannralta kartsoen ei v·oida
vaatia, sovittaa täti kiinteään yhteyteen siihen,
mi:hin se tahdotlaran rpoa:nna. Muuten en voi olla
lamsumatta jyrkkää pruheks.umista -ed. Hai1:stenin
}ausuntoa vastaan. Tämän .teen siitä 'syystä, että
siitä lausunnosta minun y!mmä;11tääroseni henkii
lä"f}eensä se ajwtuS'kanta, että ka,ikki ne, jotka asettuvllJt puhujan kanssa va.stakkruiselle kannaHe, ne
ovat kirkon v.iiho1lisioa, vieläJpä us.konnon vihonisia. N~in ei aina tarv:itse oUa., vaikka se saattaa
eräi>Llä tahoilla .si•ltä näyttää.
Ed. R yö 1m ä: K,äsirteltäväill!ä ·oleva hallitUISmuotoehdotus on pitkin matkaa asettunut uskonnonvapauden kannalle ja tässä pykälässä on johdonmukailsesti ed·eLleen oltu •sa:ma!lla kannalla.
Pyytäisin kysyä, mikä tässä pykä:lässä loukkaa
kaikmein korkeakirkolli.simpiruk.in pap,pismiehiä
tai muita kan:salaåsia. Muuten ed. Railistenin [au-

sunto osoitti eräänlaista huonoa 'logiikkaa, kmn
hän m•ainitsi kansalaissod,an aikana ta,pahtuneiista
hirmuteoista, tosin kyllä toiselLa puolella ta.pabtuneista, jonkunllaisena es]merkkinä kirkon ansiopuolista. Jos näitä ruvettaisiin lkä;yttämään jonkunlaisina tässä kysymykseen :tulevina esimerkk:einä, niin kyllä ne pikeiDJID.in puhu~siva:t sitä kasvatuslwitosta vwsiJaran, jonka. käJsi,ssä l;ransa:mme
kuitenkin 1pääasiass.a aina viillneirsiin vuosikyrrnmeniin saa'kka on ollut, eikiä suinkaan miHääntavallw sen piUoleiS•ta. Pitäisin siå.s 1pmraimp:arna,
että •eduskunta edelleen ipy!syisi .samalla kannalla,
jonka se on allurupitäen ottanut, ja hyväksyisi siinä
tapau.ksesisa tä:män pykälän suuren voa.liokunnan
ehdottamassa muod:ossa.
Ed. Jun.tilainelll: Minä yhdyn oo. Joukahaisen [ausurutoon. Huomautan kumminkin
siitä ,samasta seikwsta, josta jo on huomautettu,
että täallä on 8 ja. 9 § :issä k:oetettu turvata Suomen karusa'la:]s.ille us:lwnnonvapa.us j:a myö:skin
tu['vata, että he voivat kuulua johonkin uskontokuntaam tai ei kuulua mihinkään, ja johdonmukaisuus tietysti vaatisi, ettei hallitusmuodon lopussa
sidotta~si, .että on yksi kirkko s•eHainen, johon
kaikkien rp~täirsi kuulua. Olen samaa mieltä ed.
MaJimivaaran kanssa, että on annetlt.ava omantunnon ratkaista, ja siinä suhteessa perustus'la.kivalJ.okunnan mietintö on ro<Yrnipromissin tulos.
Ed. M a 1m i v a a r a: Ed. Schaumanin lausunnon johdosta pyy!dän huomauttaa, että uskonnonvapausikomitea, johon hän myöskin kuului jäsenenä, koetti saada lakiehdotuksensa sellaiseksi, että evankelis-luterilainen <kirkko olisi
tullut yhdenvertaiseksi muiden uskonnollisten
yhdyskuntain kanssa, kuitenkaam siinä onnistumatta. Mitä nyt sitten mahtaisi haitata tämän
lauseen ottaminen täihän hallitusmuotoon, kun
seikka ei ole minun tietää>kseni turmeLlut entistäkään hallitusmuotoa, että siinä on annettu
paljon suurempi tunnustus evankelis-luteribiselle kirkolle. :Sen poistaminen tästä ei o:li'li
niinkään outoa, ellei sitä olisi ollut ha,llituksen
antamissa esityksissä, mutta nyt se on lievimmin
sanoen •rumaa. Ev. luterinen kirkko kirka:;taa
vielä tänä päivänä ijäisyysarvoja niillekin, jotka
eivät ymmärrä muuta kuin riidellä katoavaisista
arvoista, ja sentähden se ansaitsee tämän tunnustuksen._
E•d. E s t :1 a n d e r: Enligt min uppfattning
försvarar det sig tillfullo att åt stadgandet giva
den avfwttning, som föreligger i propositionen.
Ty det sakförhållandet, att :den evangelisk-lut-
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herska kyrkan utgör fo1kets aUmänna kyrka, är
den historiska grunden till att denua kyrka äger
sin särskilda organisation och kyrkolag, och det är
denna ky11kans särstäl•lning, som också detta
stadgande i grundlagen avser att fastslå.
Ed. Helenius - <8 e p p ä l ä: Minä olen kyllä asiallisesti samalla kannaUa kuin ed. J unes
ja ed. ·Malmivaara, mutta; minä en puolesta_ni
voi myöntää, että sanontatapa, että evankehsluterilainen kirkko on Suomen kansan yleisenä
kirkkona, on onnistunut. :Minä suosittaisin suurelle valiokunnal•le - en tahdo sitä täällä lmettaakaan saada äänestyksenalaiseksi· - esimerkiksi tällaista muodostusta: Suomen evankelisluteri,laisen kansankirkon järjestysmuodosta ja
hallinnosta sääidetään kirkkolaissa. Minä tiedän, kuinka esimerkiksi Tanskan ikansal~e on nimitys ,kansankirkko" käynyt rakkaaksi.
Puhemies: Pyydän ed. Helenius-iSeppälää
jättämään ehdotuksen kirjallisesti.
Ed. K o t o n e n: J,os joiku on jo.tain oppinut
niistä monista ja pitkistä puheista, joita tämän
hallitusmuotoasian käsittelyn aikana on tässä
eduskunnassa pidetty, niin on se oppi se, että
tässä maassa on kaksi sorrettua, ahdistettua ja
uhattua paloista, joita täytyy turvata mitä kiinteimmillä lakipykälillä ja nämä kaksi paloista
ovat ruotsalainen kansanaines ja evankelis-luterilainen kirkko. Mitä erikoisesti nyrl; tähän kir1kkoon tu.lee, niin se tapa, jolla sen asiaa täällä
eduskunnassa. nyt on ajettu, on minusta yksistään jo se riittävä syy ,poistaa sitä laitosta koskevat määräykset yhteiskunnallisesta lainsäädännöstä niin tyystin kuin suinkin, jotta me
kerran päästäisiin tässä yhteiskunnallisessa
lakiasäätävässä laitoksessa seHaisista keskusteluista ja uskonnonvetärrnisistä vaalikalastuksen
palvelukseen, mitä täällä on aivan riittävästi
nähty j.o monena kertana. Senverran uskonnollinen luonne olen minäkin, että minusta tuntuu
vastenmieliseltä uskonnon vetäminen niihin
tarkoituksiin, jotka ovat kuultaneet hyvinkin
monen lausunnon 1omitse näissä keskusteluissa.
Ed. Leinonen: Ed. Hallsten koetti todeta
oman kykynsä mukaan hänkin, mitenkä työväki
on kasvatettu ilman .Jumalaa. Hän koettaa siis
tässä tilanteessa mustata Suomen työväenluokkaa
omalla tavallaan. Mutta minä tahtoisin huomauttaa ed. HaHstenille, että se on jo vanhanaikainen, siihen ei enää usko kukaan, on keksittävä
parempia keinoja, kun tahdotaan mustata työ-
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väenluokkaa. Jos Hallsten menee tuonne Kallion ki~kkoon, niin se ei näe siellä herrasnaisia
eikä herrasmiehiä, mutta näikee siellä työläisluokkaa. Siis sitä on kasvatettu Jumalan sanan
mukaan. 1Sille on tyrkyrl;etty jumalansanaa.
Kirkko on itse tehnyt sen, että se on vieroittanut
itsestänsä pois suuren osan tästä kansasta. Se
on juma<laton kirkko. 'Siihen ei luota enään suuri
osa tämän maan työväestöstä eikä muustakaan
kansasta. Tällaiset keinot työväenluokan mustaamisessa täytyisi toki jättää tässä tilaisuudessa ja tässä eduskunnassa .pois. 'Täällä srunottiin, että tällaisesta yhteiskunnallisesta ,lainsäädännöstä täytyisi jättää tuollaiset määräykset
pois, ja minä yhdyn täydellisesti siihen siitä
syystä, että jos se laitos ei pysy pystyssä muuten
kuin sellaisina lainsäädäntötoimenpiteiHä, sellaisilla pönkityksillä, •niin sitä ei ole syytä kellään enää pönkittää. Sen tilalle nousee uusi ja
parempi, jos sitä tässä maassa tarvitaan.
Ed. P. V i r k kun en: Ed. J oukahaisen lausunnon johdosta pyydän huomauttaa, että sellainen julkilausuma, josta tässä on kysymys., se juuri
ei sovikaan kirkkolakiin, va.an se kuuluu sen lainsäädännön piiriin, jota mruallinen valta säätää
uskonnollisissa asioissa. Mehän olemme niin
onnellisessa asemassa, että evanikelis-luterilaisen
kirkon kirkkolaki on .io niin aikaiseen, kuin 1860•luvun •lopulla, periaatteellisesti a;settunut yleisen
uskonvapauden kannalle; tämä tuottaa erityistä
etua nyt meidän päivinämme, kun valtiovallan
on tarpeellista toteuttaa erikoinen uskonvapauteen täihtäävä lainsäädäntö. On tänä hetkenä
sillä tavalla, että kun yleinen uskonnonvapaus•laJki säädetään, niin ei ole tarvis muuttaa yhtä
ainoata.kaan pykälää evankelis-luterilaisen kirkon
kirkkolaissa, syystä että ne kirkonmiehet, jotka
1860- luvulla valmistivat tämän kirkkolain, olivat kyllin kaukonwköisiä jo silloin asettuakseen
periaatteellisesti yleisen uskonnonvapauden kannalle. Sitävastoin on täysin paikallaan· säilyttää tällainen julkilausuma, ikun se kerran on
otelttu lakiehdotukseen, sen maallisen lainsäädännön sopivassa kohdassa, joka järjestelee kansan .ia valtakunnan uskonnollisia oloja.
Ed. Rotoselle minä pyydän huomauttaa, että
me luullakseni olecrnme täysin yhtä mieltä siitä,
että jos evankelis-luterilaisen ;kirkon asema ja tulevaisuus :riip:puisi siitä, että me sitä ·pönkitämme tällajsilla ulkonaisilla lauselmilla lakimääräyksissä, niin kyllä tämän ikirkon asema silloin
olisi kovin heikko. Olen puo.lestani vakuu'tettu
siitä, että jos kirkon 1pitäisi olemassaolonsa rakentaa tällaisten pykäläiu perusteeLle, niin se jo
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huomispäivänä romahtaisi kokoon. Jollei kirkolla ole sisäisiä elämänvoimia, joilla se rakentuu ja joirta se voi kehittää me]dänkin aikanamme, niin sillä ei ole tulevaisuutta; siitä olemme
aivan samaa mieltä. ·Mutta aivan toinen on kysymys, eikö maaUisen valtiovallan tällaisessa,
uskontoa ja uslmnnollisia oloja koskevassa lainsäädännössä ole suoraan ja - miksi ei - myös
tunnustuksena lausuttava julki tosiasia, joka
kuitenkin on ja pysyy tosiasiana. ,Minä rtuskin
olisin ehdottanut jotakin uutta, tämäntapaista
lauselmaa täJhän pykälään, mutta minulle on ollut surulEsta se, että kun lauselma jo on vuosikausia ollut kaikiss•a näissä lakiehdotuksissa olemassa, siirtyen toisesta toiseen, niin on nyt t ä s s ä
Suomen eduskunnassa koittanut hetki, jolloin
se sieltä äänestetään pois. Tämä on sellainen
ajan merkki ja sellainen kannan ilmaisu, joka
minuun on tehnyt masentavan vaikutuksen. Ja
minä luulen, että vaikka asia its,essään on pieni,
niin se kumminkin tulee eduskunnan tällaisen
käyttäytymisen takia, jos eduskunta tämän poiston tekee, ·herättämään pahaa mieltä sen meidän
kansamme •osan keskuudessa, joka on siitä vakuutettu, etrtä meidän evankelis-luterilainen
kirkkomme kaikissa ajan muuttuvissa oloissa
tulee tässä valtrukunnassa pysymään kansankirkkona. Ja sitä merkitsee se julkilausuma,
joka tässä on kysymyksessä.
Ed. H a k ik i l a: Minusta on tarpeetonta
tässä merkata sitä tosiasiaa, joksi sitä nyt väitetään, että evankelis-luterilainen ki:rkko on kansankirkko, kun kerran meiLlä tähän asti ei ole
ollut uskonnonva,pautta eikä mahdollisuutta järjestää tähän kirkkoon kuulumistamme tai siitä
eroamistamme. Sen takia on ensi kerran tässä asetettu eri kirkolliset yhdyskunnat samanarvoisiksi ja tehty mahdollisuus :Suomen kansalaisille
kuulua yhdyskuntiin ja kirkkokuntiin, tai olla
niihin kuuluma trta. 'Tällä perusteella, kun nyt
ensimäisen ikerran konstateerataan ihmisiltle mahdollisuus uskonnanvapauteen, niin on aivan paikallaan, ettei silloin enää aseteta jotakin määrättyä kiTkkokuntaa erikoisasemaan.
Ed. T on te r i: Minä puolestani kannatan
ed. Juutilaisen esitystä, mikäli kirkon suojaamiseen lain kautta tulee. Mutta siitä oli puhe niin
ja näin, mitkä kansan1uokat paremmin ovat uskonnontunnustajia, niin sitä en tiedä, kenen ansio siinä enemmän on. Minä omasta mielestäni
olen kuitenkin sitä mieltä, että uskonto ei vahingoita lmtään. Sitä ei meidän tarvitsisi hävetä
enemmän työläisten puolelta kuin muidenkaan

puolelta. Se ei ole mikään pahuuden yllyttäjä,
vaikka sitäkin sanotaan ja on sitä kenties tapahtunutkin. Sen turvassa ollaan olevinaan joskus
velvolliset näyttämään, että toisille s•e kuuluu
puolustukseksi, vaikka huonoksi asioissa, mitä
en minäkään mielelläni kanna ta.
1

Ed. S n e 11 m a n: Minäkin puolestani puolustan, että tämä pykälä muodostettaisiin hallituksen esityksen mukaan. Samalla pyydän saada
mainita, että tämä rpykälä on yksi niitä tärkeitä
kohtia, jotka tulevat tämän hallitusmuodon lopullisessa !hyväksymisessä osaltaan vaikuttamaan
tämän hallitusmuodon hyväksymiseen tai hylkäämiseen.
•Ed. Hall s te n: Ed. Leinonen on surureksi
hämmästyksekseni tuonut esille sen, että minä
muka olen maininnut, että yleensä pidän työväkeä uskonnottomana. Minä olen lausunnossani
sanonut, että osa kansastamme on poikennut pois
Jumalasta ja että toinen suuri, valtava osa siitä
vielä seisoo isäinsä uskon pohjwlla. Mutta että
minä tällä lausunnollani olisin jollakin tavalla
jakanut kansamme Uskonnottomiin työläisiin ja
uskonnollisiin muihin kansanluokkiin kuuluviin,
sitä vastaa.n minun täytyy panna vastalauseeni.
Minä tiedän aivan yhtä hyvin kuin ed. Leinonen,
että työkansa. vielä tänä •päivänä täyttää meidän
kirkkomme.
Ed. J u ne s: Kun täällä eräät puhujat ovat
kysyneet, minkävuoksi tämä pykälä loukkaisi
joitakin kansanluokkia siinä muodossa, missä se
on suuren valiokunnan mietinnössä, niin minä
pyy,dän vastaesitykseksi kysyä, minkä vuoksi se
muoto, joka on hallituksen ehdotubessa, loukkaisi joitakin. Jos ei tämä muoto loukkaisi, niin
pyydän, että hyväksyttäisiin niitten mielipide,
jotka oman vakaumuksensa mukaan tahtoisivat
mainitun julkilausuman rpykälään otettavaksi.
Ed. Jo u k a hain en: Minun nähdäkseni
hallitusmuodon samoinkuin muittenkin lakien tulisi ennen kaikkea olla mahdollisimman asiallisia,
tulisi välttää mikäli mahdollista tarpeettomia liikoja julkilausumia. Eräs sellainen on tähän
hallitusmuotoon tullut, ja se on tuossa 14 §:ssä
,suomi ja ruotsi ovat tasa.vallan kansankieliä".
Ja minä puolestani pidän aivan samantapaisena
koristeellisena julkilausumana, jos tähän hallitusmuotoon pannaan, että ,evankelis-luterilainen
kirkko on Suomen kansan yleisenä kirkkona".
Se ei evankelis-luterilaisen kirkon asemaa tässä
maassa millään tavalla para.nna eikä korjaile,
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eikä se myöskään tee meistä, joita oikeiston taholta tahdotaan aina teh-dä uskonnollisesti eTJäiltäviksi, TJarempia kristittyjä. Muuten minä pyytäisin ed. Hallstenille vielä loppujen lopuksi lausua sen, että hänen TJerustelunsa tässä ovat liian
läipinäkyviä. Se, mitä hän en •edellisessä lausunnossaan sanonut, on ja pysyy sellaisena, miksi
hän oli sen tarkoittanutkin, yrityksenä jakaa tämä kansa kahteen erilaiseen leiriin, joista toinen
on hänen mielestään valkea toinen musta,.
Ed. K u k k o n e n: Minä omas.ta puolestani
pyy•dän ilmoittaa ä:änestäväni sen ehdotuksen
puolesta, että kyseessäoleva julkilausuma tähän
otetaan ja minä teen sen hyvin mielelläni toivoen,
että e:vankoelis-luterilainen kirkko on sitten ymmärtävä mihinkä tämmöinen eduskunnan sille
antama tunnustus sitä velvoittaa. Ed. Snellmanin lausunnon johdosta minun on huomautettava, että jos hänen lausuntoonsa sisältyy ajatus
semmoinen, että, ellei tätä julkilausumaa lakiin
oteta, sen 'Pitäisi aiheuttaa esimerkiksi se, ettei
joku tai jotk<Ut edustajat voisi äänestää lakiehdotuksen kiireellisyyden puolesta, niin sitä meidän
ei ole lupa tehdä. Evaukelis-luterilaisen kirkon
asema ja tulevaisuus ei lopultakaan, kuten on jo
sanottu, riipu siitä, tuleeko tämä julkilausuma
tähän vai eikö. Ei ole siis syytä senvuoksi, että
tämä julkilausuma jäisi pois, hyljätä koko lakiehdotusta. Ei ole oikein teh-dä niin kristitynkään
kannalta, kirkon ystävänäkään, kun ottaa huomioon, mihin vaikeuksiin toisilla aJoilla jouduttaisiin tämän kautta.
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Ed. P r o c o p e: -Enligt vad jag hörde och
enli.gt vad som av andra medlemmar a·v denna församling bekräftats, yttrade ldgsm. Leinonen i
sitt andragand•e: ,Luterilainen kirkko on jumalaton kirkko". Jag hade väntat mig en speciell
reaktion mot detta yttrande. Då den icke har
kommit, ber jag endast att få framhålla, att åtminstone jag för min del anser -detta yttrande
falla under 10: 2 strafflagen. Det yttrande, som
fäl1des av ldgsm. Leinonen, bevisar ingalunda det
som det ville göra, nämligen, att den evaugelisklutherska kyrkan skulle hava förfelat sin uppfostrande uppgift här, utan endast riktigheten av
den gamla satsen, att de bästa föräldrar kunna
få barn, som på det högsta avvika från ,deras
ideal.
Ed. He 1 en i u s-S e p p ä 1 ä: Kuultuani tämän keskustelun minä katson velvollisuudekseni
nimenomaan tehdä sen ehdotuksen, jota. minä
äsken ainoastaan suosittelin suurelle valiokunnalle.
Toiselta puolelta on~esimerkiksi ed. Virkkunen nimenomaan käyttänyt täällä lausunnossaan samaa
sanontatapaa, puhunut :Suomen evankelis-luterilaisesta ,kansankirkosta". Toiselta puolen minä
luulen, että olisi helpompi saada kannatusta tälle
sanontatavalle, joka kuitenkin asiallisesti on yhtä
perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa. Minä
€n ymmärrä, että mikään muu kuin hyvän tah-don
puute estäisi tällaista sanontatapaa yleisesti kannattamasta.
Ed. M a 1m i vaara: Minä -en ollenkaan ihmettele sitä, että ed. Kotonen ei kärsi tätä lisäystä
83:teen pykälään. .Se on minulle ollut aivan selvää jo ennenkuin ehdotukseni teinkään. Mutta
sitä minä ihmettelen, että eduskunnan porvarilli- ·
sissa ryhmissä on sellaisia, jotka sitä vastustavat.
Ed. Kotonen kJllästelee niitä saarnatilaisuuksia,
mitä täällä järjestetään. Ne eivät ole hänelle liikaa, sillä luulen, että nämä saarnat ovat ainoita,
mitä hän -elämässään kuulee.

Ed. Koto ne n: Kun ed. Junes täällä tiedusteli, minkävuoksi tahdotaan puheenaolevan momentin ottamista pykälään vastustaa, viittaan
minä siihen, mitä jo äsken lausuin, nimittäin, että
niinkauan kuin tällaisia säännöksiä, jotka ovat
aivan tarpeettomia ja sisällyks.ettömiä tässä yhteydessä, kuljetetaan mukana yhteiskunnallisissa
laeissa, niin me saamme aina uudestaan ja uudestaan olla todistajina sellaisllile saarnatilaisuuksille keskellä kaikkea poliittista riitaa, joita nyt
Ed. Le i n o n •e n: Minä olen käyttänyt sitä
täällä olemme moneen eri toviin saaneet kuulla. ·sanaa että valtiokirkko on jumalaton kirkko;
Se minusta on ja luulisin sen olevan ainakin us- muuan arvoisa pappi eräässä kirjateoksessaan
konnollisiUe henkilöille täysi syy poistaa tällaiset käyttää aivan samanlaista sanontatapaa, ,Ja mtriitakapula.t laeista, joissa niitten paikka ei ole nulla on se käsitys siitä kirkosta.
ja joissa ne eivät mitään asiallista sisällä. Niihin uhkauksiin, joita ed. Snellman taaskin lausui,
E-d. Itkonen: Parhaiten todistaa tällaisen
minä vain vastaan, että hän on pantu esiintymään lausunnon tarpeettomuutta ja vahingollisuutta
täällä jonakin pahan ilman lintuna ja myöskin tämä aamuhartaushetki, joka IJäättyi ilmiantoon.
sellaisena otetaan.
Ed. Kekkonen: Minusta tuntuu sanontaEd. S ne ll m a n. ei ole saapuvilla.
tapa, jota ed. Helenius-Seppälä täällä käytti, pa-

Keskiviikkona 4 p. kesäkuuta.
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remmalta kuin se, mikä on tässä suuren valiokunnan ehdotuksessa, joten yhdyn sitä kannattamaan.
Viittaan vain vielä lopuksi minäkin puolestani
siihen, että kirkon voima, sen tulevaisuus, ei riipu
siitä, millä tavalla lakipykälät määräävät sen aseman, vaan se riippuu etupäässä sen sisällisestä voimasta ja siitä, mitenkä se pyrkii vanhurskautta
ja totuutta noudattamaan. Sitä todistaa marttyyrikirkon elämä maanalaisissa luolissa .ia katakombeissa. Silloin kirkko oli kaikkein voimakkain.
Ed. K o t o n e n: Minä pyysin puheenvuoroa
kysyäkseni ed. Malmivaaralta, joka nähtävästi häpeästä poistui täältä, millä oikeudella hän lähtee
minuh suhdettani uskontoon arvostelemaan. Minä
en kuulu hänen lampaisiinsa.
Ed. Se h a u m a n: Gentemot hr Malmivaara
ber ja.g att få säga, att hr Malmivaara s.iälv varit
med om att utarheta förslaget till religionsfrihetslag och även varit med om att utarbeta .det stadgande, som innebär att evangelisk-lutherska kyrkan är ett religionssamfund i likhet med andra.
Ed. N i u k k a n e n: Tahdon ed. Malmivaaran
lausunnon johdosta, kun hän valitti sitä, että kaikki
porvarilliset ainekset eivät yhdy siihen virteen,
mitä varsinkin kokoomuksen puolelta aina tässä
kirkkoasiassa on veisattu, huomauttaa, että ei ole
ihm-eteltävää, .ios eduskunnan porvarillinen aines
ei ole kaikki yhtä ulkokullattua, kuin kokoomuspuolue on.

voittaa, asetetaan suuren· valiokunnan mietintöä
vastaan. Menettelytapa .hyväksytään.
Äänestykset ja päätijs:

1) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan ehdotusta vastaan hyväksyy -ed. Juneksen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaesitykseksi hyväksytty ed. Helenius-Seppälän ehdotus.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhemies: Eduskunta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. Juneks-en ehdotuksen.
2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä koh.den, äänestää jaa; jos ei voittaa, on
ed. J uneksen ehdotus hyväksytty.
Ään-estyksesä annetaan 1014 .,jaa-" Ja 74 ,ei\ääntä.
Puhemies: Eduskunta on siis hyvähynyt
nyt esilläolevan pykälän sella.isena kuin se on
suu:ven valiokunnan mietinnössä.
9' luvun nimike esitellään ja hyväksytään.

Puhemies: Kun aika on näin pitkälle kulunut lopetetaan täysi-istunto. Sitä ennen esitellään
kuitenkin 4 ja 5 asia päiväjär.iestyksessä.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun k.uluessa on ed.
J unes ed. Kären kannattamana ehciOttanut·, että nyt
esillä oleva pykälä hyväksyttäisiin sellaisena, kuin
se on hallituksen esityksessä. Kutsun tätä ehdotusta ed. J uneksen ehdotukseksi. Edelleen ed. Helenius-Seppälä. ed. Kekkosen kannattamana on ehdottanut ensimäiselle momentille seuraavan sanamuodon: ,Suomen evankelis-luterilaisen kansankirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään
kirkkolaissa". Kutsun tätä ed. Helenius-Seppälän
ehdotukseksi.

P u he m i e s: Esitellään 4 :s asia päivä.järjestyksessä:
Ehdotuksen laiksi poikkeuksesta voimassaolevista
säännöksistä sitä tuloa laskettaessa, joka on vuodelta 1919 toimitettavan kunnallisen tuloveroituksen alainen

sisältävä hallituksen esitys n:o 215 ja lähetetään
puhemiesn-euvoston ehdotuksesta 1 a k i- j a t a1 o u s v a 1 i o k u n t a a n.

Selostus myönnetään oikeaksi.

Pöydällepano:
Puhe m i € s: Eh.dotan s€uraavan menettelytavan. Ensin äänestetään ed. Helenius-Seppälän
.ia J uneksen ehdotuksien välillä, ja se, mikä niistä

P u h e m i e s: Esitellään pöydällepanoa varten 5 :s asia päivädärjestyksessä

Pöydällepano.

Ehdotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon
täytäntöönpanemisesta

sisältävän hallituks·en esityksen johdosta laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3.
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· Ed. Mantere: Pyytäisin suuren valiokunnan jäsenille ilmoittaa., että sanomalehoissä pidettäväksi ilmoitettua suuren valiokunnan istuntoa ei
ole tänään k:lo 1.

Mietintö pannaan pöydälle ensi täysi-istuntoon.
Seuraava istunto on tänään k:lo 1/21 päivällä.

Täysi-istunto päättyy k:lo 3,50 yöllä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Eino J. Ahla.
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30. Torstaina 5 p. kesäkuuta
kello 12 p.
koinen tästä i'lla:sta ensi k{,Skiviikkoaa:muun, ed.
'f.örmä ~tiistain istunnosta, .ed. Elfving täJmän •päivän istunnosta.

Siv.

Päiväjärjestys.
II moi t u k s i a:

1) Ehdotus Suomen Hallitusmuodoksi.

Toinen käsittely:
1) Ehdotus Suomen Hallitusmuodoksi
Asiakirjat: Suuren valiokunnan
mietintö n :o 12; perustuslakivaliokunnan
mietintö.n:o 2; hallituksen esitys n:o 17.
2) Ehdotus laiksi avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asevelvollisten omaisille ........... .
Asiakirjat: Suuren valiokunnan
mietintö n :o 13; sotilasasiainvaliokunnan
mietintö n:o 1; hallituksen esitys n:o 2.
3) Ehdotus laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta ....................... .
A s i a k i r j a t:
Suuren valiokunnan
mietinnöt n :ot 11 ja 11 a; talousvaliokunnan mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 9.

803 : Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o ·12 ja·
O'tetaan j a t k u v a a n t o i s e e n k ä s i t t el y y n 1så.inä sekä perustuslakiva.lio!k:unnan :milet:innössä n:o 2 valmiste1evaslti käsitelty hallituksen esitys n :o 1,7, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen.
Puhe :mies: J•atketa'an päiväjärjestyksessä
olevan ensrmäisen aJsian, ehJdotus Suomen hallitUJSmUJodoksi, toista käisitlte'lyä.
_

Lakiehdotuksen 84 § hyväksytään.
85 §.
Keskustelu:

Ensimäinen käsittely:

4) Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta . . . . . . . . . . . . . .
Asiakirjat:
Perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 3; hallituksen esitys
n:o 21.

1
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Nimenihuudossa m'erlcitään rpoissaolevik!si ·ed.
HeleneJund, Homen, Iilmnen, K. E. Linna., Ramsay, rSchaumam, 'Sihvo, '•Sillanpää, Wankkoja ja
Wennola.

llmoitusasiat:
Vapautusta eduslwnta:työstä yksityisten wsiain
takia •Saavat ,seuraavat e!dwstajat: ed. Helle tästä
päivästä k :lo 2 :sta ensi lauantai-iltaan, ed. Lehi-

Ed. R yö mä: Hallitusmuotoesitykseen on asiattomasti otettu suuri joukko aivan yksityiskohtaisia
määiräyk!siä siitä mitenkä :mikin virrkamies on >toimeensa rusetettwva. J\fålelestäni näJmä tällaiset määl'iiykset eivät ·kuUilu perustuslakiim, vaan on ni]s,tä
annettarva erikoinen laki tä;män ha.UituSI1lliUodon
•säätämisen yhteydessä. · Må.nä ehdo11Jtaisin s•envuo!k:isi, e1itä näitä seikk01ja kr01sk!ev.at pykälät 85,
87, 88, 89 ja 90 !poilsiettais:iån lmkonaan 'täistä ·ehdotuksesi!l! 5a niid'6ll sij'aan otettaisi•in seura;a.va
yleinetn lffiääräys, joka tuJlisi ·olemaan 85 §:n .kohdalla: ,Virkamiesten Vlirkaan nimå.ttämis.en järjestyksestä säädetään lailla."
Ed. S •e t ä 'l ä: M!inun oii trul'lkoitukseni puhua
86 §:,stä.
Ed. L e h lt o k o \S' k i: Pyydäin kannattaa ed.
Ryömän .tekemää ehdotusta.
Keskustelu julisteta;an päättyneekisi.

'
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P u lh e m i e s: K·esku:stelun kuluessa on ed.
Ryömä ed, Lehtokoslken lmnnattam•ana ehdottanut, elJtä nyt esilläolevassa lakiehdotuksessa olevien py.kälien 85, 87, 88, 89 ja 90 til.aille ot:ettaisiin ykis!i. ainoa. rpykälä 85 § :ksi, jonka pykällän
sanamuoto olisi 1seuraava: ,Virkamiesten vlirkaan
nimittämisen Järjestyks•estä sä:ädetään ~ailla.";
kutsun tätä ehdotusta ed. Ryömän ehdotukseksi.
Selontelro myönnetään oikeaksi.

kuud81D ja ta1id.on pitää olla virkoja täytettäessä
määJrää'Vänä, jos taihruomme JJUoda kyvykkäJän virkamiehistön. Vain ani hrurvoissa :alemmis.sa n. s.
mekaanisis:sa toi1missa Vloi ltyö.ky:vyi},lä olla ratkaiseova merkitys. :Sitä paitsi on hyvin 'Vaikeata löytää sitä mittarpruuta, R'Olla työkyky on rurvosteltava, kun verrataan :virkaJ!akemuksia toisiinsa.
N.e todistukset, joihin hakija tä:s;sä suhteessa v·etoaa, O'V·at helposti hankittavra muodollisia paipereita, joihin vrursin välhän rvoi [uottaa, mutta jos
kyky 71annaan perusta:bi, niin se voidaan k;ylilä
osoittaa ulkonaisilla todis.tll'SkaJpipaleilla, kulten
esimel'lkik>si tieteellisillä, yhteiskunnallisilla. y. m.
julkais:uilla., .opinnäy.ttelilJJä j. n. e. ja tälla.isia ulk:onai'sesti nä:ky:viä kyvyn m erkkejä minun ymmärtääksen!i ni•mitetään juuri ansioikisi. Ne 'Saatta'Vat olla IIDOnenlaisia, !l1e 'Voivat oHa julkaisuja,
opin\toretkiä, oppinäytteitä, •s1writetltuja tehtä'Viä
j. n. e. Joka. !tapauksessa .ne ovat sellaisia näky'Viä todistuksia, joihin hakija 'Voi 'Vedota ja joita
'Viran täyttäjä voi anosteHa. T!ä:hän a;sti on rpyritty si.ithen, oettä. virkaan nimitetään henkilö hänen an:sioirbtensa ·perusteella. Olli.si ihyvin ar.v~lut
tavaa poiketa tästä rperiaatteesta.
SuUJressa valliokunnassa on huomattu, että työkyky ei ·riitä yksinään kiorvaamaan poist.ettua ansioperustetta, ja senvuoksi on uudelleen ·palautettu .Jra;llituksen esitykisestä kokemus. Mutta. tämän lmutta on minun ymmärtääkseni tultu juuri
takaisin siiihen, mitä on ta:hdOittu välttää, nimittäin siihen, että virkarvuod:et otetaan huomioon
virkoja tiLytettäes!sä, sillä virassa saavutettu kokemus saa'Vutetaan tietysti virkavuosien lm:utlta.,
•enkä tiedä, mitä muuta mittrupuruta, haJkemukseen
nä:hden voisi sovittaa ']min juuri 'Virkavuosia. Jos
tästed·es siis väihemttnin :taihdortaan korostaa 'Virkavuosia, kuin ennen, niin jätettäköön pois kokemus
eikä •tuota laa!ja1käsitteistä ja paljon merkits•evää
käsitettä ansio. Ansion perustooil~a ovat vir<at täy·tettävät, ·se on ainoa ,orkea periaate. Olen siis sitä
mieltä, että kun valtiokunta estääkseen virkavuosi•en väiLrinkåJy.ttä!misen 1perustGena virkoja täytettäessä on .pors'tanut ansio-sanan 1se ei ole saa'ViUttanut tarkloitustaan, vaan on tehnyt määräyksen
yl•ennysrperustei,sta huonommaksi kuin enn!en.
Minä ehdotan pyikMällle 'seruraavan sanamuodon:
,Yleiset y•lennysperusteet valtion virkoihin ovat
taito, kyky, ansio ja koeteltu kansa.laiskunto."
1

P u he m i ·e s: Käsitykseni mu:kaan lienee .paikaUa;an •ens!in päättää .ehdollisesti 'PYkälien 85,
87, 88, 89 ja 90 sisii11löstä. Ja senjälkeen vasta
tehdä ·päätöos ed. Ryömän ehdotuksesta rpoiJstaa
nälmä -pykäiläit ja rusettaa nii!den tiila:l1e hänen ehdottamansa 85 §.
MenettelLytapa hyvälksytään.
\

Lakiehdotuksen 815 § esitellään .ia hyväksytään.
86 §.

Keskustelu:

Ed. S u o l :a h t i: Rallituben esityksessä on
ylenny:s.pemstteina virkoi,hin näJhden pysytet.ty
vanhan perustwslain sääitämä taitto, kokemus, ansio ja koete'ltu kansaJaåsknmto. Nä~stä 7J.enusteista
on perustuslak.ivaliokn.nta poistanut ansion ja
pannut sijaan työkyvyn. Tarkoituksena .kai on
ollut estää sitä, että virkioja täytettäessä mää:rääväksi ·perusteeksi otettai,siin v.iJrkavuodet. Mutila
ansioolla ei trurkoiteta yksinOIIDaan ·vi:rkarvuosia
eikä ni:i!den kautta ,saa'Vu:tettua koke~IDusta, 'Vaan
yleensä kaikkea si•tä, mitä joku .hakija on sa.anut
aikaan ·toimintapiiriinsä kuuluNa~1a alalla ja johon
hän voi v:i!itata hakemuksensa ,perustamiseksi ja
tueksi. Kun esim. y[iopisiJossa. on joku 'Virka täytettävänä, on lain mukaan otflttava nimitysp-erusteeksi tieteellis•et ansi.ot, s. o. julkaistujen teosten
arvo. Olisi hyvin valitetta'Vaa, jos 'Va,st~des täUali.sessa tapauksessa otettaisiin määrääväkai perustaksi työkyky ja nimitys asetettaisiin riippuvakai
siitä, kuinka paljon ~joku tiedemies saa käsistään,
oli sitt-en julkaisujen laatu minkälainen tahansa.
Satma on 1aita koulunopettajan aJalla. J.o'ku henkilö saattaa ky1lä olla tarmokas .ia uuttera opettaja,
siis osoittaa hyvinkin suurta työkykyä, mutta häneltä v:oi täydellisesti 7Juuttua o:pe:ttaja:laihjoja.
Onko •tällailseilile 1henkilölle rvil'lka'a. täytettäes.sä annettava .etusija? Samoin on myö'skin laita useårrnmilla muiHa aloiLla. Työrnyky on kyllä hyvä,
mutta se ei kelpaa niin määirääiväksi 7Jerusbksi,
kuin mirosi se on asetettu. Kyrvyn, s. o. lahja'k-

1

Eod. S e t ä 1 ä: Minä saatan olenna]ses·ti yhtyä
ni]hin mieli'piteisii.n, j.oita edellinen puhuja on
tuonut esiin. N.e muutokset, jotka perustws1lakival:i!okunta teki iki'Vall'hoihin 'Vi•rkaylennys:perusteihin, tarkoitti'Vat 1sitä, ettei, niinkuin 'roenties
monesti. on näihin asti tapa.httunut, virkoihin vir-
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kavuosioen ·perusteella nirmitettäisi seLlaisia henkilöitä, jotka jo· ehkä ovat ·työkäykynsä tai ainaikin
täysimmän työkykyllisä menettä;neet. Tämä ta<rkoitus on kie\lt~ännättä ,kaikk!ea tunnustusta ansaitseva., mu'lita se vaJitetta;vasti vai.n sai onnistumattoman i1mauks.en, kun }'llennyiSipmusteiden jouk:osta perus·tuslakiiVa!liokunnaSisa lwkonaan poistettiin ansio ja kdk>E'Jmuis :ia sijaan pantiin työkyky.
Täten jcmrtui 1pemstus'laJkiva:lio1kunnan mukaan rpykälä sarumaan sen sisä1lyk:sen, että virkay~ennyk
sessä trustä lähin si]s D'li1si kyliäkin pantava hUJomio siihen, että vilranlha.kija pystyy sarumaan
työnsä käsi:s.tään, mutta siinä olisi jätettävä huomioonottamaltta. hänen ,tähänastinen aikaans·aannoks·ensa., juuri ·se mitä on ta1pana nimittää ansioklsi, niinikään myös hänen luontainen kykynsä.
Omit.uista ·kyllä on suuri valiokunta tahtonut parantaa asiaa silla että se on ylennysperusteisiin
uudelleen ottanut •kokemuksen, juuri sen perusteen, jonka. nojal'la vi:r~kav.uosiin on pantu 'Pääpaino. Mitä seurauksia tälstä ·olisi, jos noudatettaisiin .suuren valiokunnan ehidottacrnia y1enn}'lsperus•teita, pyy.täisi:n valaista esimerkillä sermmoiseUa rulalta, jota minä katsoiisin ~oivani paraitten
t.unt,elf, nim. yliopistovirkojen a'lalta.
Ajatellkaalmme, että meil1lä olisi täytettäivänä
piio.fessorinvi·rka ja meil'lä olisi ha:kijoina siihen
kaksi he:nXilöä. Toisella näi,stä oli-s,i ensinnäkin
ta. i t o a, •s. o. sittä, mitä on tapana sa.noa !l"utiiniksi•, hän oiJ.]si henkilö, joka osaa hyvin tehtävänsä, taito oliisi saa.vut,ettu myösikin k o ik: em u .k s e ll a, s. o. ahkeruud·essa käiytetyiilä virkavuosiilla, hän oli:si myö•skin o'soittanut hyvää
työkyky ä: hän oll]si kirjoittanut ahkerasti
kirjoja ja aikaika:uski:rj•oi:tuksia, teoksia, jotka oli•sivat uutteran työn tuloksia, ikuitenkaan mitään
eriko]sta ne•ron leimaa osoittamatta. Toinen hakija taa;s o!Jisi nuol.'empi henlkilö. Hän ·ei voi,si ,k~l
pailla toisen kanssa kdkemukses'sa ja rutiin]ssa,
hän ei olisi myö1skään •orsoi•ttanut samanlais·ta laajaa tu'otantoa ja käsistäänsaavaisuutta 1kuin toinen, nrurtta hänellä •ollilsi suurempi ansio, se on,
hän olisi julkai:ssut teok,sen, joka osoittaa lahjakkuutta, •ehkäipä ne<roklkuutta., te01kS!en, joka. yksinään rpa:ina;a enemmän kuin rtuon toisen tieteeLlinen toirminta yhteensä. Minä oletan nimittäin,
ett"å arvoisiHe edUJ~aj~Lle on tunnettua, että tieteessä ~yksi ainoa teos, toisinaan muutamat ainoat
sivut V'oivat merkitä ;paljoa enemmän kuin kymmenen n~dosta., vaikka kuinkakin suurta taitoa,
kokemUJsta ja työkykyä osoittavia. Suuren valiokunnan ylennys~peru:stei:d!en mukaan olirsi tämmöise•ssä tapauiks:essa paklm anttaa ·taidon, työkyv•yn
ja kokemuksen perustealla 'etusija edelliselle,
vaikka. yliorpiston oi:kein ymmärretty etu aivan
1

illhdottomasti vaaltilsi jälki'mäisen asettamaan etusijalle.
Eri viroilssa ovat tiety5•ti :va.aJtilmukset tietenk:iln
erilais•et. Jos vi:rka <on semmoinen, jossa ei vaadita å.ts·enä]stä to:irrninltaa., ainoastaan että virkamies nopeasti ja täJs:mäJ1lis1esti suorittaa hänal1e
annetut tehtävät, •silloin tosiaankin taito, kokemus
ja ty-ökyky ovat riittävät, ainakin sentapaisissa
toimissa kuin reistraattorin ja ekspeditöörin j. n. e.
Mutta. :jos 10n täytettävä s'emrrnoisen viT'ka, jo·slsa
vaad·itaan i t s ·en ä i s t ä toilmintaa, silloin ei kysytä a:in10rustaan työkyikyä, ei ainoast!l!an taitoa ja
kokiemusta, vaan siinä :kysytään myös kykyä its-enäisesti ymmärtifunään ja. al'IVosltelemaan tehtärväänsä. Ja tämä ik:yky on todettaNi<ssa objeMiivisesti ainoastaan sillä tav.oin, erl;tä otetaan huomioon hakijan a n s i o, s. o. hänen tähänastinen
aikalllnsaannoks'ensa. Ja. tähän suuntaan minun
ymmäJritää'ksreni O:lisi vasterles vaa•tim.uks·et virkamiehistölLe ylleenisäkin 1suunnattavat. N:ymyirsin
vaaditaan jo yiiDsin soti.laaltaikin j.otarkin muuta
kuin vain lmneeiHista tottelemista. Sehän huomattiin erittäinkin J rupanin soda'ssa, että s·otiiJ.as
aivan tois.eilla. tarvallla ~eikree lbelhtävän:sä maan pu'Olustrurksessa, jos h:änel'lä .on valveutunut rmieli, jos
hänel'lä on ky,kyä a.I'IVostella niitä eri malhdollisriuklsia, joita tilanne rkul,loinkin asettaa hänen
eteensä. Jos tältä vaadi·taan s·o:tami:ehiltä, niin sitä
pitäi·si myös vaattia virka~miehi•Hä, vaatia heiltä
juuri vaJlveutunutta mieltä ja. kykyä toimia itsenäisesti niissä .ra'.iorssa, joi~a heidän tehtäivänsä
heille asettavat.
Minä saatan tietysti verrattain vähän puhua
omasta kokemuksesta, koska olen ollut vain
120 kuukauden kuluessa viraston päällikkönä
.ia tullut sille alalle aivan toisaalta. tMutta
.iuuri siihen katsoen, että olen toisaalta tul.lut, :ehkä minun mrtv.osteluni Sawttaisi olla jonkunverran objektiiv~slempi kuin vanhan virkamiehe~n,
etenkin kun minä ·sen lisäiksi jouduin teketmisiin
joks~eenkin monenla]sten vlirkalmiesten kanSJsa.
Minun täytyy myönilä:ä, että o'li jokin tapaus,
jossa o~i hu01maJtltavissa työky>vylttömyyttä, - tai
minä sanoitsin, että siinälkin twpau'ksessa oli pikemmin huomattaiV:iJssa k}'IVyttö'myyttä kuin työkyvyttöimyyttä. Oli joku sa.a;ma.tlt.omuudenkin
tapaus. MuiJJta y1leensä 1kuitenlkin syyt tuohon tunnetturm oviral~iseen hitauteen eivät olleet rvirka:m.iesiteln työkyJviyn puutteessa, vaan ne minun ylmmärtääks-eni johtuivat siitä, että virastot eivät ole
hyvin jälrjestetyt, että ne .eivrut ole jäJrjestetyt
sillä tavalil.a kuin esim. yksityis·e't liikkeet, jotka
osaa\Vat pa[jon käytännöllisemmin as ettaa toimintamuotonrsa. lVIuilta. se. mi1ssä minun miel1estäni
kaikista enimmän oli toivomisen varaa, oli juuri
1

1

1
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virkamieslten kyv(Yssä ruja.tel~a ja toimia itsenäisesti. Mei:llä ei ti~ty~sti siihen ole ollut riittävää
:masvrutus'takaan, en!kä tminä 'Siis sano tätä erityisesti heidän sy~seen. Murt:ta taJhdon sanoa, että
ne vaatim11kset, jot;ka täihän a:sti virkamiehiHe on
aset-ettu, ovat osaltaan nekin tähän syynä.
Suuren va~iokuiJJnan esi'ttälmässä ylennysperusteiden ka81Vassa on :paäv~lmna se, ·et'tä. s·e panee
etuala)J'le ahkeruuden, käsisrtrusaa!paisuuden, sanalla sanoen: istumakyvyn. Mutta siitä puuttuu
vii,ttaus si~hen, että päänkin :kykyä ta.rvittaisiin.
Minä mb'klenen :s'entv.uoksi edusikumnan huomioon
suositta:a siltä esil:lä olevan säännöksen muodostelua, joka s:~säa:tyy neljänteen vastalauseeseen,
s. o. Saimaa ,ehd.otuts,ta, jonka edusta.ja Suolahti
äisken esitti. T:äimän :muikaan tulisi ylennys•perusteena olemaam paitsi kansa[aiskuntoa, ensinnäkin
tai t ·O, jolla tarkoit-etaan ha1rjoltuikse1la ja uutteruudeilla saaiVutettua. työn osaa:mista eli rutiinia.
Toiseklsi kyky, s. o. Luontais.et lahjat; kykyyn
minun ylillmärtääJkseni sisältyv myös työkykv,
sillä lkykyhän on laajem'pi käsite, ja työky,vyn,
sen ta·hid·on 'IXtLOlestani sanoa, :panen kyHä hyvin
korkealJle. Kolmanneksi o'lisi •täJmmöisenä 'Perusteena. a n ·s i o, joil1ka nojailla. sekä taito •että kY'kY
olisi todettava. Minä poistaisin sen srjaan ,lmkemuksen", sillä sen täJI"tyy :sisälltyä ansioon ja
myö:s tait:oon. Jos koklemus ei ole lisännyt ansiota.,
taitoa ja kykyä, niin S'e silloin ei :tietenkään ole
suuria:r'vloinen.

Ed. H a k k i l a: Ehdotus oli ':Perustuslakivaliokunnan sanamuodossa varsin hyvä ja kuului:
,yleiset ylennys:perust.eet valtion virkoihin ovat
taito, työkyky ja koeteltu .kansalaiskunto". Suuressa valiokunnassa oikeiston taJholta saatiin sitten tähän salakul.ietettua sana .,kokemus" .ia sanottiin nimenomaan si·ellä :perusteluna, ettei tällä
,kokemuksella" suinkaan tarkoteta virkavuosia.
Nyt täällä on kuitenkin oikeiston 'taJholta edustaja Suolahti lausunnossaan sanonut, että jos virkavuosien väärinkäyttöä tahdotaan :poistaa., niin
on sana ,kokemus" :poist.ettava. Minä olen hänen
kanssaan aivan samaa mi-eltä, että sana ,kokemus"
juuri tarkottaa virkavuosien perusteiksi :panoa.
Mielestäni taito, kyky ja kansalaiskunto s1sältävät kaikki oikeat ja järkevät :perusteet, kun otetaan hakijoiden pätevyys virkaan tasapuolisesti
huomioon.
Kuitenkin minun mielestäni olisi
,kyky" sana :parempi kuin ,työkyky", jottei sitä
sekotettaisi sellaiseen työkykyyn, joka" tuottaisi
vaan kvantitatiivisesti paljon, mutta joka kvalitatiivisesti oli huonoa. Sentähden minä ehdotan,
että palattaisiin siih-en sanamuotoon, mikä py kälällä perustuslakivaliokunnan ehdotuksessa oli,
mutta muutettaisiin ,työkyky" sanaksi ,ltyky",
ja siis :pykäJlä kuuluisi: ,Yleiset ylennysperusteet valtion virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto", ,De allmänna g-runderna, för befordran till stast.iänster äro skicklighet, förmåg-a och beprövad medborgerlig dygd".

Ed. E s t 1 a. n d e r: J ag- förordar :parag-rafen
Ed. R i t a v u o r i: Käsitän tämän asian vähän
toisin kuin ·edustajat Suolahti ja Setälä. Kielli- enligt ':propositionens ordalydelse. Den föresesti sana ,,ansio" tässä yhteydessä olisi kai käsi- g'ående dis.kussionen liksom de mening-sutbyten,
tettävä sisältävän kaikkea sitä, mikä tekee henki- som tidig-are eg-t rum i gl'undlag-.sut.skottet och
lön ansiokkaaksi johonkin virkaan. Se silloin sisäl- stora utskottet synas g-iva <vid handen att ing-entää sekä taidon, työkyvyn, kokemuksen että k8nsn- ting vinnes g-enom att godtycklig-t enligt den enas
laiskunnon, mutta tuskin mitään sen yli. Siltä eller andras skön införa nya terrner.
kannalta ans.io ei ole mikään erikoinen ylennys:peruste, vaan ainoastaan yleinen ylennysperuste,
Ed. R y ö m ä: Riippumatta siitä, minkälaisen
joka saa sisältönsä muista yl~mnysperusteista. Se muodon ,käsiteltäväJnä .oleva :pykälä tulee saalieneekin ylennysperusteihin alkuaan otettu vas- maan, tulee virkoja täytettäessä käytännössä käytakohdaksi syntyperälle, jota nyt ei kuitenkaan mään niin, että joka tapauksessa virkavuodet tahi
enäJä y lennysperusteena käytetä. Käytännössä kokemus siinä virassa, jonka hoitamisesta on kyon meillä kuitenkin ansiota käytetty erikoisena . symys, tulee aina olemaan määräävimpäna tekiylennysperusteena. Ja juuri ansio on katsottu jänä, koska kerran tämä on sittenkin objektiiviriittävän virkavuosiin .ia ansiota on meillä yk- sin :p.eruste. Näihin virkavuosiin viittaavan ;rääsinomaan virkavuosilla mitattu. Ka.tson. että an- räyksen poistamista tästä pykälästä vaatiikin
siota ei ole tarpeen tässä :pykälässä olevain eri- senvuoksi ennen kaikkea se, että jos se vielä jää
koisten y1lenn.ysperusteiden joukkoon ottaa, vaan tähän :pykälää:n jälelle. niin silloin täJmä määettä 'PYkälä olisi hyväksyttävä suit],ren valiokun- räys tulee käyt·ännössä olemaan melkein ainoa
nan hyväksymässä muodossa. Se ei suinkaan si- ratkaiseva tekijä. Tällä tavalla ensiksikin tulsällä 'Sitä, ettei ansioihin virkoja täytettäessä laan siihen, että virlroja täyt-ettäessä tulee useinolisi huomiota :pantava. Viittaavatharr pykälässä kin kysymykseen pääasiassa ha.kijan ikä, ja voi
mainitut muut ylennysperusteet juuri ansioihin. myöskin tulla kysymykseen hänen saavutta-
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man:sa virkaV!Uodet jollakin toisellakin alalla,
kuin juuri sillä alalla mistä on kysymys. Täten
on täysi syy poistaa tästä pykälästä kaikki se1laiset määräykset, jotka viittaava.t virkavuosiansioihin. Sana ,kokemus" tuli suuressa valiokunnassa tähän pykälään, kuten silloin sanoin, ,sattumalta.", valmistelematta, ja sen kautta tosiaan
salakuljetettiin virkavuosimääräys tähän pykälään, minä luulen, vastoin ehdotta.ian muistaakseni ed. Lohen, tarkoitustakin. Minä senvuoksi
ehdottaisin, että tä;mä määräys täällä eduskunnassa vielä poistettaisiin. Mitä tulee määritelmään ,työkyky", niin olen ymmärtänyt, että :;;e
on S<ekä kvantitatiivista että kvalitatiivista laatua.
Knn puhutaan jonkun henkilön työkyvystä, niin kyllä sillä tarkoitetaan myös kvalitatiivista puolta. Mutta jotta ei epäselvyyttä syntyisi, mitä tarkoitetaan, voitanee sen sijaan ottaa
sana ,kyky". Kun ed. Suolahti sanoi, ettei ehdotuksen mukaan ollenkaan otettaisi huomioon
jonkun opintoja, huomautan, että tässä nimenomaan sanotaan ,taito·", joten siinä on silloin
kysymyksessä sekä hänen kokemuksensa virkaalalla että virka-alaan välttämättömät opintonsa.
Minä yhdyn näillä rperusteilla kannattamaan ed.
Hakkilan tekemää ehdotusta.
Ed. N i u k k a n e n: Vaatimus, että, virkamiesten täytyisi oma.ta myöskin ty.ökykyä, näyttää olevan virkrumies•piire.iä varsinaisesti edustavilLe puolueille kovin vastenmielinen pallll, mikä
·Onkin hyvin käsitettävää. Rohkenen muuten
tässä: merkirlle panna sen seikan, että sosialistimme, jotka, kuten tunnetaan, ovat myöskin viimeaikoina saarnanneet yksistään sitä oppia, että
se on a,jasta .kuin palkka maksetaan eikä tehdystä työstä, löytävät tässä taasen yhtymäkohdan äärimmäisen oikeiston kanssa.
E•d. Hu 1 t i n: Minua kummastuttaa, että
perustuslakivruliokunan sekä suuren valiokunnan enerrnmistön muodostavat jäsenet ovat vaatineet ,työkykyä" ylennysperuste:Uden joukkoon.
Minusta näet työkyikyisyys on sellainen minimaalinen va;at:Umus, joka asetetaan ·kaikelle
työnteolle. Onham itsestään selvää, että jonkun
henkilön täytyy olla työkykyinen, ennenkuin hänet johonkin toimeen otetaan. Sellaisten virkamiesten poistamisesta, jotka ovat menettäneet
työikykynsä, pirdetään huolta 91 §.:llä, jossa sanotaan: , Virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan säädetään erityisessä ~aissa". Arvelen nimittäin, että tuossa laissa tullaan pitäimään huolta siitä, että virkamies, joka on menettänyt työkykynsä, ei enää saa .pysyä virassansa. T'ulen

tässä kohden kannattamaan neljättä vastalausetta. Pyydän tässä yhteydessä lisäksi saada
lausua tyyrt;yväisyyteni siitä, että vihdoinkin
84 § :ssä oleva sääJdös on saatettu yhdenmukaiseksi 84 § :n 1 momentin ja my•öskin 5 § :ssä lausutun periaatteen ikanssa, että ,ISuomen kansa:laiset ovat yhdenvertaisia lain edessä". Tähän asti
on nirmittäin ollut o~emassa osa kansalaisia, jotka
eivät ole olleet IIlluiden kanssa Jain edessä yhdenvertaisia. Tarkoitan sitä että naiset yksistään
sukupuolensa vuoksi ovat perustuslainsäännöksen kautta suljetut pois valtiovirkojen saamisesta siinäkin tapauksessa, että he ehkä paremmin kuin miehiset viranhakijat täyttävät vaaditut kelpoisuusehdot.

.

E\l. IS et älä: Jos ed. Ritavuoren tulkinta
olisi o:i!kea, silloin va.rmaankaan ei olisi vanhassa
laissa tarvinnut mitään muuta y~ennysperustetta
mainita kuin ,ansio". Mutta juuri se että ylennysperusteiden j•oukossa on ennenkin mainittu
ansio vain yihtenä muiden joukossa, osottaa ettei
hänen tulkintansa o.le oikea. Ed. Hakkilan ehdotus on epäilemättij, suuri parannus; ainoa mitä
voidaan sitä vastruan muistuttaa, on että kun
taito ja kyky mainitaan yksinään, sen mukaan
saattaa tapahtua jonkunmoinen vääryys vanhemmalle viranhakijalle, se ainakin helrposti
voisi tapahtua. Jotta kaikki mahdonisuudet huo•mioon otettaisiin, niin mielestäni siihen kaipaisi
jotakin muuta tahdon .ia kyvyn lisäksi; mielestäni tätä erittäin hyvin täydtmtäisi ,ansio".
Ed. af F o r s e II e s: J ag skulle anse att
fört.iäust och erfarenhet utgöra olika delar av
kompetens fö·r en tjänst och a tt därför vardera
bestämningen borde ingå i 85 §. J ag ber därför få understöda hr Estianders förslag.
Ed. W u oli joki: Täällä on jo tehty niin
monta ehdotusta että oikeastaan epäilyttää tehdä uutta. Mutta koska nämä eivät minua täydellisesti tyydytä, koetan tehdä vielä yhden eihdotuksen. Kaikilla ehdotuksilla on minusta se vi·ka ettei kylliksi 'Panna huomiota erääseen ominaisuuteen, joka minusta on kaikkein tärkeimpiä. Se on: tarmo. Työkyky ei sano täydellisesti sitä, mitä tarmo eli tieteellisellä nimellä
energia. Luulen että j1o kolmella sanalla tahdotaan sanoa kaikki se mitä ihmiseltä pääasiassa
'Pitää vaatia, sisältyy se sanoihin: taito, tarmo ja
koeteltu kans.alaiskunto. Toisin sanoen, sano·taan
että ihmisellä pitää olla taitoa, hänellä pitää olla
tarmoa eli energiaa ja hänen tulee olla kunnon
ihminen. Jos virkamies nämä kolme ominai-
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leet paljon painavampia kuin varsinainen ansio~
perustukoon se sitten virkavuosiin tai hänen
muihin ansioihinsa. On ollut enemmän painoa,
että henkilöllä on ollut notkea selkä ja hy.vät
suositukset, toisin sanoen että eno on ollut vississä vaikutusvaltaisessa paikassa. Tämä pitää.
paikkansa erinoniaisen 1hyvin myös ylioTJistoon
näihden. Siellä myös luullakseni on ollut tärkeämpi ja enemmän merkitystä, että henkilöllä,
joka virkaan on pyrkinyt, on ollut joku isän tai
äidin kummi tai senkaltainen konsistoriossa tai
tiedekunnassa. Tahdoin tämän huomauttaa osoitukseksi, etteivät varsinaiset ansio.t aina ole olleet painamassa virkoihin nimitettäessä. Pyytäisin kannattaa ed. Vuolijoen ehdotusta.

suutta täyttää, niin hänet voidaan panna mihin
postiin tahansa.
,Kokemus" viittaa minusta aivan ilmeisesti
virkavuosiin. Meidän virastojemme suurimpana
haittana on ollut ettei ole käytetty nuoria miehiä edesvastuullisissa "Paikoissa. Tiedämmehän
että esim. sellainen kansa kuin Englannin kansa
on uskaltanut panna 21 vuoden vanihan miehen
pääministeriksi, niin vanhoillinen kuin se luonteeltaan onkin. ,Kokemus" sanan pitäisin suorastaan h~tallisena ja ihmettelen että juuri sellaiset miehet kuin ed. Suolahti ja Setälä puhuvat ansio-sanan puolesta, joka sisältää myös mielestäni virkavuodet. Muistarukseni on ed. Suolahti tullut hyvin nuorena professoriksi ja sivuuttanut vanhemma.t ja kakeneemmat ja muistaakseni ed. Setälän kanssa on samalla tavalla.
Heidän ei TJitäisi antaa virkavuosille ja kokemuksilla niin suurta TJainoa. Puolustaisin siis sanoja: taito, tarmo ja koeteltu kansalaiskunto.
Ed. J u u t i l a i n e n: Ehdottaisin että 86
§ :stä poistettaisiin sana kokemus. Pykälä sisältää silloin sanamuodon, minkä se sai perustuslakivaliokunnassa ja se näyttää sittell!kin olevan
kaikkein TJaras. Täällä on jo tällä kertaa ja.
aikaisemmin pidetty TJitkiä puheita, kumpi sana
,lmikemus" vai ,ansio" olisi cparemTJi tai TJahempi; kun ne ovat e"J}äselviä käsitteitä, jätettäköön molemmat :rlois. Työ-sanasta minä; pidän
erittäin kovasti kiinni ja näyttäisi siltä että jos
,työ" "POistettaisiin, silloin oltaisiin halukkaita
"J}uolin ja toisin hyvaksymään , pykälä muodossa
missä hyvänsä.

Keskustelu julistetaan TJäättyneeksi.

1

Ed. Hu TJl i: Kun suuremcpikin kyky ilman
tarmoa antaa vain vähän tuloksia ja kun toiseltapuolen vähemmälläkin kyvyllä tarmokas henkilö
suorittaa tehtävänsä hyvin, pidän ed. W uoli.ioen
ehdotusta (hyvänä ja pyydän sitä kannattaa.
Ed. W u o r i m a a: Kannatan ed. J uutilaisen
ehdotusta.
Ed. La he r m a: Keskustelu sekä eduskunnassa että valiokunnissa on kyllin selvästi todistanut oikeaksi ed. Voionmaan erään asian yhteydessä varemmin tekemän huomautuksen, että Suomi on edelleen virkamiesten luvattu maa, että tämä virkamiesluolclm koettaa viimeiseen asti pitää
puoliansa kaikissa paikoin, eduskunnassa ennen
kaikkea. On kuitenkin huomattava, että ne seikat, joita virkamiesluokka itse pitää tärkeänä, eivät ·kuitenkaan käytännössä ole olleet painavim:pina, ..aan että virkauralla ovat muut seikat ol-

P u he m i e s: Keskustelun kuluessa on ed.
Suolahti ed. Setälän kannattamana ehdottanut pykälälle seuraavan sanamuodon: ,Yleiset ylennysperusteet valtion virkoihin ovat taito, kyky, ansio .ia koeteltu kansalaiskunto." Kutsun tätä ed.
Suolahden ehdotukseksi. - Edelleen on ed. Hakkila ed. Ryömän kannattamana ehdottanut pykälälle. seuraavan sanrumudon: ,Yleiset ylennysperusteet valtion virkoihin ovat, taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto". Kutsun tätä ehdotusta
ed. Hakkilan ehdotukseksi. - Edelleen on ed.
Estlander ed. af Forselleksen kannattamana ehdottanut pykälälle seuraavan sanrumuodon: ,Yleiset ylennysperusteet valtion virkoihin ovat taito,
ansio, kokemus ja koeteltu kansa.laiskunto". Kutsun tätä ehdotusta ed. Estlanderin ehdotukseksi.
- Edelleen on ed. Vuolijoki ed. Huplin kannattamana ehdottanut "PYkälän sanamuodoksi: ,Yleiset ylennysperusteet valtion virkoihin ovat taito,
tarmo ja koeteltu kansalaiskunto". - LoTJuksi on
ed. Juutilainen ed. Vuorimaan kannattamana ehdottanut, että nyt esillä:olevassa pykälässä sana
,kokemus" poistettaisiin. Kutsun tätä ehdotusta
ed. J uutilaisen ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.

1

Puhe m i e s: Esitän hyvä!ksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin äänestetään ed. E:stlanderin .ia ed. Vuolijoen ehdotusten välillä; se joka tässä äänestyksessä voittaa
asetetaan vastaehdotukseksi ed. Suolaill.den ehd<otusta vastaan; se joka tässä äänestyksessä voittaa asetetaan vastaehdotukseksi ed. Juutilaisen
ehdotusta vastaan; se joka tässä äänestykses::;!:1
voittaa ,asetetaan vastaehdotukseksi ed. Hakkilan el1dotusta >Vastaan ja se joka tässä äänestyk-
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sessä voittaa asetetaan vastaehdotukseksi suuren
valiokunnan ehdotust;a vastaan.
MeneUelyta;pa hyväiks.ytään.
Äänestykset ja päätös :

P u h e m i e s: Ensin on äänestettävä -ed. Esilanderin ja ed. W uolijoen ehdotusten välillä.
1) Ken tässä äänestyksesä hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voittaa on ed. Wuoli.ioen ehdotus hyväksytty.

5) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Hakkilan ehdotus hyväksytty.
Åänestyks~ssä annetaan 53 ,jaa"-ääntä ja 131
,ei" -ääntä.

Puhemies: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esilläolevan pykälän sanamuodolleen sellaisena kuin ed. Ha.kkila sen oli ehdottanut.
87 §.
Keskustelu:

Aänestyksessä ovat ei-äänet voito.lla.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Wuolijoen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Wuolijoen ja ed. Suolahden ehdotusten välillä.
2) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Suolahden ehdotuksen äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ·ed. Wuoli.ioen ehdotus hyväksytty, .

Äänestyksessä annetaan 75 ,jaa"- ja llO ,ei"ääntä.
Puhemies: Edus'kunta on siis tässä äänestyksessä hyväiksynyt ed. Wuolijoen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Wruolijoen ja edustaja J uutilaisen ehdotusten välillä.
3) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Juutilaisen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. \Vuolijoen ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet v·oitolla.
P u h e m i e s: Edus1mnta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt ed. \Vuolijoen ehdotuksen.
Tämän jälkeen on toimitettava äänestys ed. \Vuolijoen ja ed. Hakkilan ehdotusten välillä.
4) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Hakkilan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on ed. Wuolijoen ehdotus hyväiksytty.
Äänestyksessä annetaan 105 ,jaa"-ääntä ja 81
,ei" -ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Hakkilan ehdotuksen.
Tämän jälkeen ·On äänestys toimitettava ed. Hakkilan ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietinnön välillä.

Ed. Mantere: Ehdotan, että nyt käsiteltävänä olevan 8!7 § :n viimeinen eli 7 :s kohta saisi
seuraavan muodon: ,Lähettiläät ja lähetetyt 'lwnsulit valtioneuvoston esityksestä", joten siis tästä
kohdasta poistettaisiin sanat ,Suomen" ja ,ulkovaltain luona". Ehdotukseni ei asiallisesti, niinkuin heti huomaa, poikkea suuren valiokunnan
mietinnöstä, mutta saisi tarkottamani kohta ehdottamallani tavalla muutettuna kielellisesti paremman muodon.
Puhemies: Pyytäisin ystävällisesti, että
eduskunta rauhoittuisi. On aivan mahdotonta
tässä kuulla eri osissa salia, mitä puhujat lausuvat.
Ed. K o t o n e n: Pyydän saada kannattaa ed.
Mantereen ehdotusta.
Ed. S et ä l ä: Minä uudistan sen ehdotuksen,
jonka olen tehnyt neljännessä vastalauseessa, että
seitsemännessä kohdassa pyyhittäisiin sanat ,valtioneuvoston esityksestä", ja lisäksi ehdotan myös
viidennestä kohdasta poistettavaksi sanat ,valtioneuvoston esityksestä". Tämä on nähtävästi jälkenä hallitusmuotoesityksen vanhemmilta asteilta, .iohon ehdotukseen vielä sisältyi niin sånottu
kabinettiesittely: muutamat asiat olivat presidentille esiteltävät ainoastaan yhden tai kahden ministerin saapuvilla ollen. Silloin oli tiety~ti mer·kityksensä sanoilla: ,valtioneuvoston P.sityksestä". Mutta nyt käsillä olevan ehdotuksen mukaan presidentti tekee kaikki päätöksensä valtioneuvostossa, ja asiain järjestys on tietysti se, että
asianomainen ministeri esittelee asian ja valtioneuvoston jäsenet voivat joko yhtyä häneen tai
ilmoittaa eriävän mieliTJiteensä. Määräystä: ,valtioneuvoston esityksestä" ei siis nyt enää tarvita,
koska ratkaisu tapahtuu valtioneuvoston istunnossa .ia siis valtioneuvoston vaikutus nimityk103
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keen äänestetään suuren valiokunnan mietinnön
ja ed. Ryömän ehdotuksen välillä. Jos ed. Ryömän ehdotus tulee hyvaksytyksi, raukeaa äänestys ed. Setälän ehdotuksesta, koska se silloin on
tullut hy.väksytyksi. Jos taas ed. Ryömän ehdotus tulee hyläty.ksi, äänestetään erikseen suuren valiokunnan mietinnön ja ed. Setälän ~hdo
tuksen välillä.

seen on taattu. Ehdotan näinollen sekä viidennestä että seitsemännestä kohdasta poistettavll!ksi
sanat ,valtioneuvoston ·esityksestä".
Ed. Jo u tk a hain en: Pyysin -puheenvuoroa
kannattaakseni ed. Mantereen ehdotusta.
Ed. R. E r i c h: Kannatan ed. Setälän ehdotusta.

Menettelytrupa hyväksytään.

Ed. R y ö m ä: Jos tämä pykälä :tässä muodossa hyväksytään, niin jää presidentille kaikkein tärkeirrn:pien virkaJilliesten nimitysoikeus.
Minä uskallan senvuoksi ehdottaa, että tämä nimitysoikeus siirretään valtioneuvostolle, ja ehdottaisin tämän pykälän alotettavaksi sanoilla:
,Valtioneuvosto ni<mittää", ja sen mukaan viidennestä ja seitsemännestä kohdasta poistettavaksi
sanat ,.Valtioneuvoston esityksestä".

P u h e m i e s: On siis ensiksi äänestettävä
suuren valiokunnan mietinnön ja ed. Mantereen
ehdotuksen välillä.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Mantereen ehdotus hyväksytty.

Ed. Koto ne n: Minä tahtoisin ed. Ryömältä
kysyä, onko hänen tarkoituksensa, että valtioneuvosto nimittäisi niinkuin 6 kohdan mukaan
tulisi olemaan laita, jos ed. Ryömän ehdotus hyväksyttäisiin, myöskin 'Presidentinkanslian virkamiehet?
.

Äänestyksessä annetaan 3i8 ,.,jaa"-ääntä ja 13:9·
,ei" -ääntä.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Mantereen ehdotuksen.
Nyt on toimitettava äänestys ed. Ryömän ehdotuksen ja suuren valiokunnan mietinnön välillä.

Ed. T ö r mä: Minä kannatan ed. Ryömän
tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan -päättyneeksi.
P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on cd.
Mantere ed. Kotosen kannattamana ehdottanut
pykälän 7 :lle kohdalle seuraavan sanamuodon:
,lähettiläät ja lähetetyt konsulit valtioneuvost;:m
esityksestä". Kutsun tätä ehdotusta ed. Mantereen ehdotukseksi. Edelleen on ed. Setälä ed.
Erichin kannatta;mana ehdottanut, että niin hyvin
5 kuin 7 .kohdasta poistettaisiin sanat ,Valtioneuvoston esityksestä". Kutsun tätä ehdotusta
ed. Setälän ehdotukseksi. Edelleen on ·ed. Ryömä ed. Törmän kannattamana ehdottanut, että
pykälän alussa sana: ,presidentti" vaihdettaisiin
sanaksi ,valtioneuvosto" ja että pykälän 5 ja 7
·kohdasta sanat ,valtioneuvoston esityksestä"
poistettaisiin. Kutsun tätä ehdotusta ed. Ryömän ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s: Esitän hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin toimitetaan äänestys ed. Mantereen ehdotuksen ja suuren valioku:r;man mietinnön välillä. Tämän jäl-

2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.
1

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä aanestyksessä hyväksynyt suuren valiokunnan mietinnön. Tämän jälkeen on äänestys toimitettava
suuren valiokunnan ehdotuksen ja ed. Setälän ehdotuksen välillä ..
3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan' ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Setälän ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen.
88, 8:9• .ia 90 § :t hyväksytään järjestänsä keskustelutta.
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Puh e m ies: Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Ryömän tekemästä ehdotuksesta,
jonka hän teki pykälää n:o 85 käsiteltäessä.
Äänestys ja päätös:

Ken hyrväksyy § :t 85, 87, 88, 89 ja 90 sellai.sina, kuin ne on edellisillä päätöksillä hyväksytty, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed.
Ryömän ehdohl.S hyväiksytty.
Äiänesty-ksessä ovat jaa-äänet voitolla.
Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt
hyväksyä nyt esillä olevat pykälät sellaisina,
kuin ne on edellisillä päätöksillä hyvä-ksytty.

91 §.
Keskustelu:

Ed. E s t l a n d e r: Det fördaller som om lantdagen skulle komma att programenligt. begå alla
de fel, som pläga f,örekomma vid anbgande av en
vittgående demokratisk och republikansk statsform. Ett sådant f.el är det att ,göra tjänstemännens ställning lberoende och osäker och därigenom
uppamma en dålig tjänstemannaklass. De bestämmelser, som utskottets förslag innebär, innefatta
ett utomordentligt stort ingrepp i enskilda medborgares rätt och välfärd. Genom desamma skulle
,godtycket i själva verket upphöjas till norm i
fråga om förhållandet mellan staten och dess
tjänstemannak<år. J a,g ber att .fiå förorda antagande av detta lagrum i öv·erenssiämmelse med
första reservationen.
Ed. R yö mä: :Sen kannan mukaisesti, jonka
otin yleensä näihin virkamiespykäliin nähden,
katson, että tämän pykälän ensimäiseen ja kolmanteen ·momenttiin sisältyvät :määräykset sov·eltuvat paremmin siihen lakiin, joka näistä asioista
tullaan säätämään. Ehdottaisin senvuoksi näiden
1 ja 3 momentin poistamista, jonka jälkeen toisessa momentissa oleva sana. ,muiden" myöskin
jäisi pois.
E:d. H a l me: Pyydän kannattaa ed. Ryömän
ehdotusta.
Ed. von B o r n: J ag ber att få understöda l.dgm
Estianders förslag.
'
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nut pykälälle seuraavan sanamuodon: ,Kaikille
tuomareille ja oikeudenkäyntilaitosten virkamiehille olkoon turvattu se oikeus, ettei heitä voida
muuten kuin laillisen tutkimuksen ja tuomion nojalla julistaa virkaansa menettäneiksi; älköön
heitä myöskään ilman omaa suostumustaan toiseen virkaan siirrettäkö paitsi milloin siirto aiheutuu tuomioistuinlaitoksen uudestaanjär.iestelystä.
Sama olkoon laki muihin virkamiehiin nähden,
jotka asetetaan virkaansa valtakirjalla, lukuunottamatta kuitenkaan niitä, jotka .presidentti virkaehdotuksetta nimittää, sekä niitä, jotka otta.vat
osaa lääninhallintoon, kuin myös valtion kantomiehiä. Heidät voidaan erottaa virastaan, milloin
presidentti tahi se viranomainen, jolla on nimitysoikeus, havaitsee yleisen edun sitä vaativan. Siten
erotetulla on oikeus saada säädetty eläke ikä- ja
palvelusvuosiensa mukaan; olkoon kuitenkin velvollinen rupeamaan toiseen samanlaiseen virkaan,
kun hänelle sitä tarjotaan." Pykälän loppuosa
esityksen 3 ja 4 momentin mukaan. Kutsun tätä
ed. Estlanderin ehdotukseksi. Edelleen on ed.
Ryömä ed. Halmeen kannattamana ehdottanut,
että nyt esillä olevasta py kälästä 1 momentti poistettaisiin; sen jälkeen tulisivat seuraavat sanat:
,Virkamiesten oikeudesta pysyä virassaan säädetään erityisessä laissa." 3• momentti poistettaisiin
ja 4 momentti tulisi olemaan semmoisena kuin valiokunnan ehdotuksessa.. Kutsun tätä ehdotusta
ed. Ryömän ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Puhemies: Ehdotan hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin äänestetään ed. Estlanderin ja ed. Ryömän ehdotusten välillä .ia se joka niistä voittaa asetetaan vastaehdotukseksi suuren valiokunnan mietintöä vastaan.
Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaehdotukseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan tässä kohden hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen äänestää ,j,aa", .ios ,ei" voit,..
taa on vastaehdotukseksi hyväksytty ed. Ryömän
ehdotus.
Äänestyksessä ovat .,.iaa" -äänet voitolla.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander ed. von Bornin kannattamana ehdotta-

Puhemies: Eduskunta on siis vasta-esitykseksi suuren valiokunnan ehdotusta vastaan hyväksynyt ed. Estlanderin ehdotuksen. Tämän jäl-
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keen on äänestys toimitettava suuren valiokunnan
ehdotuksen ja ed. Estlanderin ehdotuksen välillä.

Äänestyksessä annetaan 101 ,jaa"-ääntä ja 81
,ei" -ääntä.

2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa
on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.

Puh e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esillä olevan pykälän sellaisena, kuin se on
suuren valiokunnan mietinnössä.

Äänestyksessä ovat ,jaa"-äänet voitolla.
P u he m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esilläolevan pykälän sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.

Lakiehdotuksen 93 §sekä 10 luvun nimike hyväksytään keskustelutta.

94 §.
Keskustelu:

92 §.
Keskustelu:

Ed. R yö mä: Minä ehdotan tämän pykälän
hyväksyttäväksi siinä muodossa kuin se on perustuslakivaliokunnan mietinnössä, joka merkit.oee
sitä, että tämän pykälän '2 ja 3 momentti suuren
valiokunnan ehdotuksesta poistettaisiin.
Ed. R. Er i c h: ,Jos poistettaisiin 3 momentti,
niin tämä säännösi ;jäisi ~pätäydelliseksi. Olen
pitänyt sitä huomattavana ansiona ja etuna, että
tuo 3 momentti saatiin tähän säännökseen lisät.yksi, sillä 'ilman sitä tämä lainkohta, niinkuin sanoin, olisi jäänyt epätäydf:'lliseksi. Se periaate,
joka 3 momentissa lausutaan, on aivan oikea ja niiden periaatteiden mukainen, .ioita nykyisessä valtiossa yleensäkin noudatetaan. Toivon siis, että
eduskunta ei ryhdy tällaista aiheetonta muutosta
tähän pykälään tekemään, vaan hyväksyy sen
muuttamatta.
Ed. Paasi vuori: Minä kannatan ed. Ryömän ehdotusta.
E.d. Itkonen: Minä luovun.
Keskustelu julistetaan päät.tyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Ryömä ·ed. Paasivuoren kannattamana ehdottanut,
että pykälä hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin
sillä on perustuslakivaliokunnan mietinnössä.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Ällinestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa on
ed. Ryömän ehdotus hyväksytty.

Ed. Suolahti: Tämä pykälä, joka suuressa
valiokunnassa lisättiin hallitusmuotoon, on tulos
sovitteluista, joissa on koetettu sulattaa yhteen
kahta eri katsantotapaa presidentin vaaliin nähden. Se on läheisessä y,bteydessä 23 § :n kanssa,
.ionka se ryhmä, jota minä edustan, oli toivonut
muutettavaksi sellaiseksi, kuin se on muodostettu
neljännessä vastalauseessa. Kun eduskunta kuitenkaan ei ole hyväksynyt 2e, § :ää tässä muodossa
eikä siis niitä edellytyksiä tällä hetkellä ole olemassa, joilla kokoomuspuolueen eduskuntaryhmä
yksimielisyyden saavuttamis-eksi katsoi voivansa
suostua -ehdotukseen €llsimäisen presidentin vaalin
järjestelystä, ehdotan, että 914 § hylättäisiin.
Ed. E s t 1 a n d e r: Såsom den föregående talaren meddelade och såsom det reda.n tidigare
förl.iudits, utgör tillkomsten av denna pragraf och
dess innehåll resultatet av en kompromiss. Jag
känner för min del ingenting närmare om denna
kompromiss. Den har icke skett offentligen, och
den lämpar sig kanske 'icke heller för offentligheten. För min del måste jag också, ehuru lätt
förstått av andra skäl än den föregå;ende talaren yrka på paragrafens uteslut.ande. On det på
goda .grunder har fästs vikt vid att presidenten skall väl.ias av folket oberoende av folkrepresentationen, så synes det dock icke kunna gillas,
att man vid den första och kanske viktigaste tilllämpningen av denna sats övergiver själva grundsatsen och insl.år .iust detförfarande, som man har
i princip förkastat. Det kan väl icke bet-ecknas
såsom annat än att ,giva en örfil åt sitt eget sunda.
förnnft.
Ed. P. V i r k k u ne n: Kannatan ed. Suolahden ehdotusta käsittelynalaisen pykälän IJoistamisesta.
Ed. Schauman: Jag ber endast att få uppmiirksamgöra stora utskottet vid den fortsat.ta be-
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handlingen av ärendet på ett uttryck i den svenska
texten, som visserligen är svenskt., m~n icke desto
mindre icke är riktigt. Där talas om ,ovillkorlig
röstövervikt". Det bör på svenska he ta ,absolut
röstövervikt".

Ed. Niukkanen: Tämä keskustelu on saattanut minut vakuutetuksi yhä enemmän siitä, että
sittenkin vielä olisi suuren valiokunnan asetuttava
sille kannalle, että hyväksyttäisiin presidentin vaaliin nähden perustuslakivaliokunnan mietintö.

Ed. Manner: Se seikka, että kokoomuspuo·
lueen taholta nyt on ilmotettu, .Jotta e1 sitä sovit·
t.eluehdotusta., joka aikanaan tuli tehdyksi tämän
'914 § :n ja 213 § :n suhteen, nyt enää voitaisi hyväksyä, osottaa, että kokoomuspuolueen taholta ei
sittenkään tahdota pysyä edes niissä sopimuksissa, mitä tässä on saatu aikaan. Senjälkeen kt;in
2,3 § on tullut hyväksytyksi siinä muodossa, että
sen mukaan presidentin vaali toimitetaan valits~.ia
miesten kautta normaaliolosuhteissa, tahtoo kokoomuspuolue luopua tuosta sovinnon tapaisesta,
joka on saatu aikaan ja saada nyt aikaan, etteivät
ensimäisetkään presidentinvaalit tulisi toimitettua
eduskunnan kautta. Tämä mielestäni ei ole suoraa
peliä.

Ed. Kai 1 a: Minä pyydän saada ilmoittaa,
että tulen ainakin äänestämään 914 §:n puolesta
sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Suolahti €d. Est.landerin kannattamana ehdotta.nut, että nyt esilläoleva pykälä poistettaisiin lakiehdotuksesta. Kutsun tätä ehdotusta ed. Suolahden ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ed. R yö mä: Tämän pykälän kautta näyttää keskusta tahtoneen pelastaa jälelle sen periaatteen, jonka he oikeastaan ovat pitäneet oikeana,
nimittäin että eduskunnan pitäisi valita presidentti. Pidän sitä päätöstä, joka tehtiin 23 § :n
yhteydessä, jossa luovuttiin tästä itsessään oikeasta periaatteesta, erittäin onnettomana. Edustaja
Suolahden täällä esittämä lausunto osottaa myö;;
toisaalta, kuinka heikolle pohjalle ja kuinka mahdoton ja kevytmielisesti tehty keskustan kompro·
missi on ollut. Minä en kyllä tässä yhteydessä
tahdo vastustaa tämän pykälän ottoa, koska sf:',
niinkuin sanottu, joka tapauksessa pelastaa t<ihän
sen periaatteen, josta mahdollisesti vastaisuudessa
voidaan pitää kiinni. Mutta minä kuitenk:r;, toi·
voisin nyt tämän jälkeen, kun on nähty, että tällä
kompromissilla ei ole ollut mitään tulosta, että
suuressa valiokunnassa vielä koetettaisiin saada
2\3 § siihen muotoon kuin se oli perustuslakivaliokunnan mietinnössä, jolloinka '914 § kokonaan
raukeaisi.
Ed. P. V i r k kun en: Minua ihmetyttää ed.
Manuerin lausunto. On vaikea ajatell~ lojaalisempaa ja suorempaa menettelyä tämän asian käsittelyssä, kuin mitä se ryhmä, johon minulla on kunnia kuulua, on .pitkin aikaa koettanut harjoittaa.
Me olemme sekä yleiskeskustelussa että yksityiskäsittelyssä mielestämme varsin voimakkaasti
edustaneet 2H § :n suhteen 4 vastala.useen ehdotusta muuttamattomana. Ja me olemme painostaneet juuri sitä, että 4 vastalauseen ehdotus tässä
kohdassa on muuttamattomana .hyväksyttävä.

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
ed. Suolahden €hdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 1411 ,jaa"- ja 33 ,ei"ääntä.
P u he m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
nyt esillä olevan pykälän sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
Kun päätös oli julistettu lausuu
Ed. H o r n b o r g: J ag anser ~mi,g böra meddela att,. såvitt jag kan först.å, den sedvanliga
omröstnin,gssignalen tyvärr denna g1ång .hade bortfallit, d. v . .s. den hade icke givits före den öppna
omröst.ningen, utan först före den slutna. Det därav föranledda missförståndet leddie till, att ett antal lantda,gsmän icke koru att delta1ga i omröstningen.
9'5 §.
Keskustelu:

Ed. Roos: Jag hemställer, huruvida det icke
vore rättare att nu upptaga till behandling § 2,
som lämnad€s öppen·, innan vi gå till § 95.
P u h e m ies: J a,g får meddela ldgm Roos, at.t
ett sådant förfarande skulle vara mot lantdag€ns
tidigare ibeslut. (Saan ilmoittaa ed. Roosille, että
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sellainen menettely olisi eduskunnan ennen tektmää päätöstä vastaan.}
915 § hyväksytään.

n

luvun nimike hyväksytään.
2 §.

Keskustelu:

Ed. M. E r i c h: Minä pyytäisin ehdottaa, että
toinen pykälä hyväksyttäisiin perustuslakivaJliokunnan mietintöön liittyvän 4 va1stalauseen mukaisesti ja ,että se niinmuodoin saisi seuraavan sanamuodon:
,,Kaikki julkinen valta Suomessa perustuu
kansaan, jota, edustaa valtiopäiville lmkoontunut
eduskunta ja joka valitsee valtakunnan esimiehen.
·
E·duskunta käyttää lainsääJdäntövaltaa yhdessä valtakunnan esimiehen kanssa ja on muutenkin vrultiovallan harjoittamisesta osa1lisena
sillä tavoin kuin perustuslaissa määrätään.
Eduskunnan järjeSitysmuodosta ja t~htävistä säädetään valtiopäiväjärjestyksessä.
VaJtakunnan esimiehelle on uskottu ylin hallitusvalta. !Sen ohessa on valtion yleistä hallitusta ja eri hallintohaarain johtoa varlen oleva
vrultioneuvosto, jdhon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä ministereitä.
'TuOIIDiovaltaa käyttävät riippumattOIIDat tuomioistuimet, ylimmässä oikeusasteessa korkein
oikeus ja korkein hallinto-oikeus."
Riippumatta siitä, tulee:ffio tämä py,kälä hyväksytyksi 4 VIlitaiauseen mukaisessa muodossa,
rohkenen ehdottaa, että tässä pykälässä ja kaikissa muissa säädettävän 1lain kohdissa, joissa puhutaan valtakunnan päämiehestä, käytettäisiin
presidentti-nimen asemasta nimitystä valtakunnan esimies. Kun täällä jo aikaisemmin on osotettu, että persidentti..nimi olisi vaikea lausua
usealle suOIIDalaiselle ja että tämä nim.i ei muutenkaan täysin vastaa tai1koitustaan, se kun suomenkielelle käännettynä merkitsee oikeastaan
vain ,edessäistuja", en katso tarpeelliseksi lähemmin ;perustella tätä ehdotusta.

Tämän lauseen loppuosa on otettu suoraan valtio-päiväjärjestyksestä. Minä olisin kuitenkin ehdottanut lyhyemmän muodon, ,jota edustaa
eduskunta". 2' momenttiin nähden olisin sitä
mieltä, että lainsäädäntövalta on kokonaan kuuluva eduskunnaHe. Mutta kun tärrnä asia hallitusmuotoehdotuksessa on säägetty toisin, niin
täytyy tämä momentti hyväksyä mietinnössä
olevassa muodossa. 3 momentissa tahtoisin näkyviin sen, että valtioneuvostolle myöskin jaetaan ylin toimeenpaneva valta yhdessä tasavallan persideniin kanssa, ja ehdottaisin siten momentille seuraavan muodon: ,Ylintä toimeenpanevaa valtaa käyttää presidentti yhdessä valtion
yleistä hallitusta varten olevan vaUioneuvoston
kanssa, johon kuuluu 1pääministeri ja tarpeellinen määrä ministereitä". 4 momentissa ovat sanlllt ,riippumattomat tuomioistuimet".
Tämä
periaate on alunpitäen !katsottava kai oikeaksi,
että tuomioistuimet eivät riippuisi mistään
muusta kuin laista. Käytännössä on kuitenkin
tuLtu siihen, että tuomioistuimet ovat olleet
kaikkea muuta kuin riippumattomia. Se on
saatu nähdä aikaisempina laittomuusvuosina, se
on saatu nähdä aivan vereksinä tapaU:ksina viime
ajohlta. Minusta tällaisen tyhjän lauseparren
ottaminen täihän pyikäilään on sen puolesta jo sinänsäkin tarpeetonta. Katson toiselta puolen,
että siinä tapauksessa, että kansanvalta tahi,
sanotaan sosialidemokratia, tulisi maassa hallitsemaan, riippumattoPlat ;porvarilliset tuomioistu:irrnet todennäköisesti voisivat hyvinkin paljon jarnruttaa erinäisissä tapauksiss~. Minä siis
ehdotan poistettavaksi sanan ,riippumattomat" ·
4 momentista. Ehdotan siis tälle pykälälle sitä:
muotoa, m.1ssa 'se on toisessa vastalauseessa,
kuitenkin että 1 momentin toinen osa jää pois,
sitä vastaava määräys kun .io on tullut 17 pykälään.
Puhemies: !Siis ensimäinen lause päättyisi
sanoihin, ,jota edustaa eduskunta".
Puhuja: Niin.

Ed. E s t 1 a n d e r: Under ålberopande av vad
jag har ut.talat i första reservationen ber jag att
få förovda den ly1delse, som stadgandet däri har.

Ed. Schauman; Det har visst undgått herr
M. Erich, att andra meningen i 21 mom. enligt 4
reservationen redan har blivit antagen på ett
annat ställe, nämligen i 1§ 17. Oberoende av
denna anmärkni1ng ber jag att få förorda godkännande av stora utskottets fö.rslag.

Ed. R yö mä: Pykälän 1 momentissa on aivan oikein sanottu, että valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa eduskunta eikä måään muu.

Ed. K o k k o: Minusta ed. M. Erichin lausunto täällä todistaa, että hän vielä kovasti riippuu !kiinni mona~kiasta, kun hän tahtoo toisen
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pykäläm 1 lillomentin kuuluvaksi, että kaikki
julkinen valta Suomessa p~rustuu kansaan, siis
silloin olisi sen mukaan vielä toin€llkin valta,
joka hoitaa maan asioita. Myöskin hänelle oli
raka,.s sana ,esimies".
Kun monien seulomisien perästä suuren valiokunnan mietinnön 2 § saatiin onnistuneeseen
muotoon, niin ei rpitäisi TUveta enää sit!i. horjuttamaan.
·
Ed. H a 1m~: Minä kannatan ed. Ryömän
tusta.

~hdo

E:d. R yö mä: Mitä tulee valtion päämiehen
nimitykseen, onko se oleva ,presidentti" vai vastaava suomalainen ,esimies", on tässä otettava
huomioon jo vakiintunut rkäytäntö. Puhutaanhan Amerikan presidentistä, Ranskan presidentistä ja !Sveitsin presidentistä j. n. e. Minusta ei
voida ottaa kielenkäyttöön enää Amerikan esimies, Ranskan esimies ja sillä tapaa. Nimitys
tasavaUan presidentti on vakiintunut käsite ja
sitä ei ole sen vuoksi mitään syytä lähteä muuttamaan.
Ed. J u u t i 1a i n e n: Pyydän -saada kannattaa ed. M. Erichin ehdotusta ~ttä presidenttisana muutettaisiin esimieheksi. Olen sillä kannalla, jolla olen alkusinkin ollut. Täällä kyllä
minulle heti sanotaan, että rSe on yksityinen kantani ja niin se taitaa ollwkin, ryhmään nähden.
Minusta ei tarvitsisi muukalaista koristetta ottaa
Suomen valtakunnan esimiehen nimeksi.
Ed. v on Born: Jag förenar mig om hr EstIanders förslag, som enligt min uppfattning utgör den riktigaste och fullständigaste formulering-en av föreliggande paragmf.
Ed. Home n: Minusta olisi ollut toivottava
jos laki olisi tullut semmoisBksi Bttä todellakin
olisi voinut sanoa että Suomen karusaa edustaa
sekä eduskunta että presidentti. Mutta koska
laki on tullut semmoiseksi, että eduskunta määrää lopullisesti kaikki, niin minusta tämä tois~n
pykälän ensimäinen kohta suuren valiokunnan
mietinnössä on aivan oikea.
Keskustelu julistetaan

päätty.nee~si.

P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. M.
Erich ehdottanut, että esillä oleva pykälä saisi
seuraavan sanamuodon: ,Kaikki julkinen valta
Suomessa perustuu kansaan, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta, ja joka varlitsee
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valtakunnan esimiehen. Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa yhdessä valtakunnan esimiehen
kanssa ja on muutenkin valtiovallan harjoittamisesta osallisena sillä ta.voin kuin perustuslaissa
määrätään. Eduskunnan järjestysmuodosta ja
tehtävistä säädetään valtiopäiväjärjestyksessä.
Valtakunnan esimi-ehelle on uskottu ylin hallitusvalta. Sen ohessa on valtion yleistä haHitusta
.ia eri hallintohaarain johtoa vart€11 olBva valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava
määrä ministereitä. 4 mom. valiokunnan mietinnön mukaan." 'Tätä ehdotusta ei ole kannatettu, .ioten se raukeaa. Ed~lleen on ed. M. Erich
ehdottanut että nyt esilläolevassa lakiehdotuksessa sana ,presidentti" muutettaisiin sanaksi
,valtakunnan esimies". Tätä ehdotusta, jota ed.
J uutilainen on kannarttanut, kut,sun red. Erichin
ehdotu:kseksi. Edelleen on ed. Estlander ed. von
Bornin kannattamana ehdottanut esillä olevalle
pykäläTie seuraavan sanamuodon: ,Valtiovalta
Suomessa kuuluu kansalle .ia sitä käyttävät valtiovallan elimet sillä tavoin kuin tässä hllitusmuodossa on säädetty; lainsäädäntövaltaa käyttää sikäli kun sitä ei ole luovutettu ylempiasteis·en paika.Ilisen itsehallinnon relimille, eduskunta
yhdessä tasavallan presidentin kanssa; verotusoikeus kuuluu eduskunnalle koko valtakuntaan
nähden sekä itsehallinnon elimille niiden alueilla; ylin toimeenpan61Va valta sekä y·leisen hallituksen johto on uskottu tf!lsavallan presidentille, joka sitä käyttää valtioneuvoston avustamana; tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat
tuomioistuimet, ylimmässä oikeusasteessa Korkein
oikeus .ia Korkein hallinto-oikeus." Kutsun tätä
ehdotusta ed. Estlanderin ~ehdotukseksi. Edelleen on ed. Ryömä ed. Halmeen kannattamana
ehdottanut seuraavan sanamuodon: ,Valtiovalta
Suomen tasavanassa kuuluu Suomen kansalle,
jota edustaa. eduskunta.
Lainsäädäntövaltaa
käyttää eduskunta. Ylintä toimeenpanevaa valtaa käyttää presidentti yhdessä valtion yleistä
hallitusta varten olevan valtioneuvoston kanssa,
johon kuuluu pääministeri .ia ta,r.peellinen määrä
ministereitä. Tuomiovaltaa kä:yttävät tuomioistuimet, ylimässä oikeusasteessa Korkein oikeus
.ia Korkein hallinto-oikeus." Kutsun tätä ehdotusta ed. Ryömän ehdotnkseksi.
·
'Selostus myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s: Koska ed. Erichin ehdotus on
sellainen että se saattaa tulla hyväksytyksi,
riippumatta siitä, minkä sisältöiseksi pykälä
muuten hyväksytään, niin on sopivinta ensin äänestää muista ehdotuksista ja sitten vasta erikseen
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siitä. Esitän senvuoksi hyväksyttäväksi seuraavan menettelytavan äänestyksessä. Ensin äänesietään ed. Estlanderin ja ed. Ryömän ehdotusten
välillä. Joka tässä äänestyksessä voittaa asetetaan vastaesityks.eksi suuren valiokunnan ·ehdotusta vastaan; ja lo1>uksi äänestetään ed. Erichin
tekemästä ehdotuksesta.

,

Menettelytapa hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan
ehdotusta vastaan tässä kohden hyväksyy ed.
Estlanderin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa on vastaesitykseksi hyväksytty ed. Ryömän ehdotus.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Estlanderin ehdotuksen.
T•ämän jälkeen on äänestys toimitetta.va ed. Estlanderin ehdotuksen ja suur·en vaEokunnan mietinnön välillä.
2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ·ea. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa...äänet voitolla.
P u h e m i e s: Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen. Tämän jälkeen on toimitetta.va äänestys
ed. Erichin ehdotuksesta.
3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Erichin ehdotus hyväksytty.

Keskustelu:

Ed. P. V i r k k u n e n: Tu~kittaessa vailtiopäiväJjrurj-estylksen määräyksiä siitä järjestyksestä,
jossa •eduskunta •harjoittaa lainsäätiLmist.ointaan,
on eduskunnan ensimäisen puhemiehen ajoilta vakiintunut se tulkinta V. J :n 57 § :tle, että toisen
käsittelyn lopussa voidaan jo ennakollisesti päättää .lakiehd1dtuksen thylkääim.Vsestä. Auktoriteetit
ovat selittäll!eet tämän tulkinnan o:Ukeaksi eikä minulla:kaan ole uilltään tsitä vastaan sanottavana.
Kumminkaan en tiedä, onk!o aikaisemmin esiintynyt s·eHaista taJpau:sta, joka nyt on es:iJUä, että nä:et
perustU!Slaikiehdotus jo toisessa käsittelyssä ehdotetaan hyiljättiilväiksi da että siittä nyt oli:si äänest~tävä. TH;paus .on erikoinen ja komp'lisoitu siinä,
•että perustuslaBehdotu~sen >hyväks·yminen tai
.hylkääiminen ;gaJmtoilla valtit01päivilllä on riiplJuvainen kiireelliseksi julistamisesta, joka viimeksimainitttu ratkaisu kuitenkin !saattaa tapa.htua
vasta kolJmannes:sa käisilttelyssä; !Illutta nyt oilitsi
ma,hdo1linen hyil:kääminen jo päJäJtettävä kiireelliseksi juli<sbmisesta ri11Jpumatta. Minulla on •epäilY!k:tsiä, voidaank:to äänestystä hytlkääJmisestä ollenkaa,n toi!lliiJtaa perustuslakia'sisrussa s.en ollessa
tällä asteeLla. Minusta tuntuu tällainen menetltely
muodottoma~ta, mutta minun .on myöntäminen,
etten ole varma asiassa. Mutta Ollenhln pyytänyt
puheenrvuoroa varsinaisesti sarula,kseni sanotuktsi,
että jos he:rtra Puhemi~s lasikee ed. Estlanderin
hyi~käJäJmisehdotuks.en äänestyksen alaiseksi, niin
joka tapaurksessa minä 1pidän •tulevaa äänesty.stä,
joka nyt on erinään kiiveelli'seksi julistaiiii.iseslta,
aivan muodlollisena enkä sille anna mitään ennakkomevkity.stä 1siiJhen nähd,en, mikä on o~etva
täimän .lakiehdotuksen lopuilJlinen kohtalo. Omas>ta
puolestani T>idä'tän itselleni oikeuden siinä asiwssa
tehdä \lopullisen a.-atkaisuni vwsta lmlmannessa
käsittelyssä.

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
·P u h e m i e s: Eduskunta on siis hyväksynyt
esillä olevan pykälän sellaisena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä.
1 luvun nimike, lakiehdotuksen johtolause ja
lakiehdotuksen nimike esitellään ja hyväksytään
järjestänsä keskustelutta.
Puhemies: Tämän jälkeen on äänestys toimitettava ed. Estlanderin tekemästä .ia ed. Procopen kannattamasta ehdotuksesta, että eduskunta hylkäämällä perustuslakivaliokunnan mietinnön lausuisi, ettei eduskunta· ole .nyt voinut
hyväkyä esitystä.
Puhemiehen esityksestä aiheutuu seuraava

Ed. v o n W e n ·d t: Jag är i huvudsak förek!ommen aN .den senaslte talarem och 1s:kuUe på d1et
livliga:ste beklaga om jag på grund av de ä.ndringa;r sltora utskot'te1Js försla.g ,ell"farit måste rösta
emot förevarande lagförsllag.
~Ed. E s t 1 a n d e r: Oberoende arv de skäl, s.o!Ill
ldgm. Wi:tikkunen framhållit oeh som ja.g anser
fört.iänta av stort beaktande, her ,ia.g få hemställa,
a1tt dt!t av IIllig väJdkta försla1~et dock icke urprptages förrän rvi i andlra läisningen: 'slutbehandlat
betänkandelt. På wrund av d·e änidringa[', som vid~
t!llgits, åbergår ·lagfö'I'Slaget ti1l behandling Li stora
utskottet, och fö•l'lst sedan det de:finitiv•t blivit i
andra .läsningen gen om ·speci!l.ilbehandling fast1
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-------------------------------------------------stä.l:lt synes mig att de frålgor UJP!Pikbmma, som här
av 1dgm. Wirkkunen vä.clrts.
Ed. T -ö r m ä: Siihen nähden, €tlä toin€n luk€rruinen on vi~l;ä loppuun suoritta:matta, tuntuu
minusta aivan ma'hd•ottoma'lta, että asiasta voiltaisii:ri nyt äänestää si'llä truvall!la, kuin tässä on .ehdotettu.
Ed. R i if; a 'V u o 1r i: Min u:lla on se käsi.tY~S, -että
se ElSitys, minkä ,puhem:iles teki, oli oi1k!ea. Ed.
Estlantderin ehdotuksesta on äänestettävä nyt •eikä
senjälkeen, kun a'Sia on palannut suuresta !Valiokunnasta.
Minist-eri A liki o: Minuilila on myöskin se lkäsitYIS, •e1ltä wsias1Ja ei tällä lrerttaa voi äänestää, vaan
vlliSta sitten, kun toilnen ·käJsiMx~ly on lop1puun suoritettu.
Ed. P. V i r k kun en: Minä myönnän, että
tämäkin kysymys, millä. toisen käsittelyn ast€ella
mahdollinen äänestys lakiehdotuksen hylkäämise.stä on suoritettava, on €päselvä, olen kuitenkin
herra puhemiehen kannalla siinä, että jos äänestys
toimitetaan, jota minä puolestani epäilen, niin se
on toimitettava tällä asteella siitä syystä, että
myöskin eduskunnan mahdollisesti hylkäävästä
päätöksestä on suurella valiokunnalla oleva tilaisuus lausua ajatuksensa. Jos tämä äänestys lykätään siksi, kunnes asia on palautettu suuresta valiokunnasta,ttniin valiokunnalla ei silloin €nää ole
tilaisuutta lausua. mitään siitä, koska ainoastaan
yksi palauttaminen suur€en valiokuntaan on mah.dollinen. Tosin on vähemmän muotojenmukaista
sekin, että eduskunta tekisi hylkäävän päätöksensä lakiehdotukse~ta. joka vi€lä ei ole lopulliseen
:muotoonsa, saat€ttu, mutta siihen nähd€n, että tämäkin päätös on ennakollinen, se kuitenkin voinee
tulla kysymykseen.
Ministeri A 1 k i o: Vika on ymmärtääkseni ~ii
n&, että ·ehdotus hylkäämisestä on tehty €nnen aikojaan. Se olisi joka tapauksessa uudistettava silloin, kun asia tulee kolmanteen käsittelyyn. Mitä
tulee siihen, että asia menisi suureen valiokuntaan
siinäkin m€rkityksessä, että suuri valiokunta saisi
tästä äänestyksen tuloksesta lausua mielipiteensä,
sitä en minä pidä mahdollisena.
Ed. Tor p p a: Minä pyydän ilmoittaa olevani
kaikin puolin samalla kannalla kuin ministeri Alkio, sillä minä en sellaista tapausta tunne, että
kesken asian käsittelyn ryhdyttäisiin äänestämään
siitä, hylätäänkö ehdotus vai hyväksytäänkö.

Ed. E s t 1 a n d e r: Att ett .förslag av den beska.ffenhet som jag tiUåtit mig framställa kunnat
och bort väckas just under den allmänna diskussionen, står utom allt tvivel och kan styrkas med
otali.ga precedensfall från såväl denna som tidigare lantdagar. Men däremot synes d€t mi,g vara
klart, såsom jag även tidi,gare har framMllit, att
detta försla.g om förkastande kommer und€r omröstning f.örst sedan det .genom detal,j'behandlingen
fastställts, vad det är ma.n vill,f.örkasta eller antaga; och detta kan e.i skoe innan andra läsningen
slutförts, d. v. s. innan ,g~enom detaljbehandlingen
blivit klart vad man förkastar eller antager. Jag
vet e.i varav det skulle framgå, att stora utskottet
bör sättas i tillfälle att uttala sig om ett beslut av
lantda-gen att förkasta ett la.gförslag. Jag finner
intet stöd för ett såda:Pt förfarande.
Ed. Koto ne n: Myöskin minä olen sitä
mieltä, ettei päätöstä lakiehdotuksen hylkäämisestä voida tehdä ennen, kuin asian t.oinen käsittely on loppunut. Minä en tiedä, mitä suuri valiokunta voisi tällaisesta äänestyksestä tai hylkäävästä tai hyväksyvästä päätöksestä. lausua, sillii.
onhan mahdollista, että suuri valiokunta vielä ;tse
tekee lakiehdotukseen muutoksia .ia silloin ei tämä
lausunto sisältäisi muuta>, kuin että .ios eduskunta
hyväksyisi lakiehdotuksen sellaisena, kuin se alkaneessa toisessa käsittelyssä on sen hyväksynyt,
niin on sen koko ehdotus hyväksyttävä tai hyl~
jättävä.. Mutta tällainenhan lausunto tietysti on
nonsens.
Ed. P r o c o p e: Såvitt jag kau förstå föreligger vid andra hehandlin.gen tili grund för behandlingen stora utskottets utlåtande i sin helhet. Jag
kan ej fatta, huru då lantdagens rätt att uttala sig
om detta utlåtande icke skulle hänföra. sig till detsamma i dess helhet, uta.n endast om detalier, innan betänkandet återg1år tili stora utskottet för
f.örnyad 1behandling. Enligt min uppfaUning hade
talmannen fullkomligt rätt, då han framställde
proposition om det av ldgm Estlander gjorda förslaget.
Ed. R yö m ä: En voi käsittää, kuinka voidaan
toisen lukemisen kestäessä lähettää suureen valiokuntaan ratkaistavaksi kysymys siitä, onko joku
lakiehdotus hylättävä tai hyväksyttävä.
Ed. Home n: Jos se nyt hylätään, niin se voi
olla mahdollista, mutta minusta tuntuu hyvin
kummalliselta, että voisi k{)konaisuudessaan tätä
ehdotusta hyväksyä, kun on monta pykälää, joista
104
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us-eita -ei voi hyväksyä. Kyllä mma pyytäisiL,
ett-ei äänestystä nyt toimit-ettaisi.
Ed. Ryti: Minä puolestani yhdyn myös1dn
niihin, jotka katsovat, että päätöstä ei voida nyt
tehdä. 5·7 § :n 3 momentissa sanotaan, että ,tois-essa käsittelyssä esitellään suuren valiokunnan
mietintö ja eduskunta ryhtyy lakiehdotusta tutkimaan ja teke-e päätöksen k u s ta k i n s-en e r i
, kohdasta", jonka jälkeen s-e lähetetään suureM.
valiokuntaan ja suuri valiokunta voi sitten ehdottaa lakiehdotuksen hylättäväksi. Siis .ios toisessa
käsittelyssä ylimalkaan voidaan päättää lakiehdotuksen hylkäämis-estä, voi se minun käsittääkseni
tapahtua. vasta s-en.iälkoon, kun se on suuresta valiokunnasta palannut.
Ed. W u ori maa: Minä olen samaa mielipidettä, että tämä on vasta toinen käsittely, joka
ei vielä ole -pää.t.tynyt ja se on valtiopäiväjärjestyksen 57 § :n mukaan lähetettävä sanamuodoltaan semmoisena, kuin se eduskunnan päätöksellä
on hyväksytty, takaisin suureen valiokuntaan, jonka tule-e puoltaa ehdotusta semmoisenaan tai mmltettuna tai esittää ~e hylättäväksi. Semmoinen
-ehdotus siis, mitä ed. Estlautler täällä teki, ei sovi
äänestyksenalaiseksi olJ.enkaan tällä k-ertaa esittää.
E1d. P 1r .o c o p e: Genteunot Ldg1m. Ryti ber jag
få framlhå:l1a, att ordallytdelsen i § 57 därO'ID, altt
lanltdwgen ä;ger fatta bes1ut OIID varje särs:kild
punkt i försLaget, icke kan ·ha,va. :ruvgörand1e be'tyd-else. De måste läsas i samband med föregåend-e
Oiid: ,Lantdagen ingår i prövning a.v lagförslaget." T~lJläJgget ,ron •VIrurje säl'lskild punkt däri"
beror på a't't detta andra mlom. sltår i motsabsförhållande till förs·ta lffilom., SO'ID handlar om första
läsning1en, däir lagföDsLaget ic:ke behand1las pmikt
för pun:kt.
Ed. K o t o n e n: "'Däytännössä voi kyllä ta~
·pahtua ja on usein ialpwhtunutkin, että toisess'a
käsittelyssä Hduskunita hylkää kaikki pykälät,
että suureen valiokuntaan ei siis lähetetä muuta
kuin 'o:i!ke:a1staan 1Jylh:jä ehdotus. Mutta täimä hylkääminen on twpa;htunut yksityiskohtaisessa käsittelyssä, enkä minä luUJle, että käytännössä on
sa:ttunut .iJapausta, jo:Uoin ;kesklen toisen käsittelyn
olisi a•setettu äianestettäväkisi lakiehdotuksen kokonai:suudessaan hytlkääiminen tai 'h:yväJksyminen.
Minä .siis ·edeNeenlkin olen samalla kannalla kuin
äs1ken mainitsin.
Ed. !S ·ch a u m a n: Om omröstning nu skulle
företagas rörande förs<lagets förklastant:le eller god-

kännande, så skutle ju följden bliva doen, albt, när
fooslaget återkommer f:vån stora ut•skottet, vi i
själva verlket s:kulle haf't a'tt göra i~e med tre Jäsningar utan med fyra. För min del kan jag ej
annat än bitmda dlen t!fPPfattning, som uttalats
av herra.r Estlander, Torp'Pa, Alkio, Ryti m. :fil.
Ed. P. V i r k kun en: Minun täytyy vielä
huomauttaa, ettei a'sia ole mieles,truni 01llenkaan
niin selrvä, kuin mitä se ed. :K!otosen silmissä on.
Eduskunta on nyt alustavasiti loppuunkäsitellyt
iJäJmän lrukiehdlotnill>:>sen, jolka jo'ka pykälässä on
eduskunnan puolel'ta. valmlis· käsitt-elyn ollessa
täHä aslteelilaan. Suun~11a valiokuJUnalla on V:wltiopäivrujärjestylrsen mu:kaan oilreus tarkastaa niitä muutoiksia, joita edu's•kunta on tehnyrt; suuren.
valiokunnan aikiaisemmin 'edus1kunna'lile jättämään
ehdotu1k:s•een. .Sa•ma:ssa yhteydestsä on suu11el[a
valioiknnnafla oleva tilaisuuls 1lausua aja.twksensa
myöskin eduslkunnan koko lakilehd'Otuksen suhteen tekeunästä, ma!hdo1lises'ti hy1käävästä päätöksestä, eikä tässä myöhemmin tule kysymykseen
mikä nel;jäis kasi:tteJly niinkuin ed. Sc:h!aumran ajattelee. LR~'kiehidotus tulee siljfuen lopullisesti kdmannessa lkäisittellyssä eduskunnan ratkai:sta.vruksi
kaiik!kine ni~ne ahdotukisinleen, joita. suuri valiokunta .on si~hen taJhtonut teihldä. Asia on mie~es
täni kyllä epä:seJlvä, mutta huolimatta tap!aMuneessa kesku'sitlelussa tlauslttui'slta vastaväitteiistä
minä :edel;l;eenkin kannatan herra puhemiehen
käsi·tystä.

•

Ed. T 01r 'P ,p a.: · Minu•sta. •olisi hyw\in wrveluttavaa, j·os nyt ryhd>yttäilsiin äänestämään tärrnän käsit,eltävänä olevan lakiehdotuksen hyväksym:iJsesitä
tai hylkäämisestä. Niinlkuin minä äsken mainitsin ei a's~an toinen tkäsitt.ely vielä ole loppuun suoritettu, joten ä:änestys sen hy\likäärrnisestä on ennenaikainJen. Minä en tunne tapausta aikaisemmalta ,a,jatltaikaan, ,ettiä esitys lukw:i:sen keskeneräisenä oHessa asetetaan äänestyksen alaiseksi.
Ed. W u o •1 i j o k i : J o's täsltä a:siasta· nyt ä'ft.nestetään, niin pääitös voi ti,ety,sti tuliJ.a joko hylkäävä tai ·hyväJksyvä. Eumma;ssakin tapauksessa
asia menee suureen rwilliokuntaan. Ja kun se pala;a
su:ur.esta vatli:olkuJnnasita, 1niin sitten on taas ääru.es'beifuävä ja s i ll ä t a. rv a 11 ,f.a kuin mi'tä 'Perustuslain muutta:mi:s•esiJa, rvaltropäiväjärjesty:ksessä
•sanotaan. Tällä äänlestyikseillä sii's asiallisesti ei
ole mitään merkitystä. Minä en ,Vloi a:jattella, eftä
valtiopäiväjärjestyksessä olisi edellytetty sellaisia
äJäne1styklsiä, joina ei asia:1Hs•esrti o1e mitään merkitystä. !Sentakia. ään~eslbystä 'ei minun mielestäni
tällä ikertaa VIOi iJoiiiDit'ba:t.
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Ed. Malmivaara: Jos edu:sikunta nyt pakotetbarsiin äänas'täimä!äm. la.kiehdotu!ksesta, josta
vielä ei ole tietoa, minkäiliaise'ksi se lapuUisesti
suuressa vaJlidkunnruSisa ja toi'sen käsittelyn päättytes'sä muodostuu, oLisi minun ainaikin täytymys
.äänestää tyhjäJllä lipulla, ja minä luulen, ,eiJtä
moni muukin tekisi srumalla ta.vwlila.
'
Ed. P a 'llffi g r 1e n: För bedömande ruv frågan, huruvilda d€ill Olffirostnimg sOIID häir påyrkats,
böx försiggå nu eller efter det ärendet koiiliiiler
t:illlbaka f,rån stora utsk!ottet, kan man möjligen
få SIVIar av sisb meningen i 3 mom. av 57 § i
L. 0. Den lyder såJ:t.äir: ,Hava fö!J;ändringaT av
stora utsllwiJtet tilllstyrkts, beslulher lantda.gen om
.dess godkännrundle e]ler acvböjande, VI8JI'Iefter oodll'a
behandlingien förklaras a;vslutad." Denna mening
synes srulund:a gi'Vla fullt svar på fråJgan, vad lant.dagen har att göra rmed frågan, efter d·et •dJen
1mmmit åter från Sllom utslkott~t, och lämnar
deniira menring ef1Jer miilt fö11menan:de icke stöd
iör åsikten, att omröstning först då skal1 l'öretagaiS. J ag sku11e däJ1.1förr håilila fö11e, att, om en
sädan OIIDTöstning Slkll!H fö11ertagas, b>o:rde den Slk!e
nu oeh ickie efter det ärewd'at återlkormmer frän
stol'ia ut1skott~t.
Ed. H ,o lm 1a: Niistä monista lausunnoista,
joilka tääillä on amrettu, hruomaltaan, että tämä
lryisymys ei olLe 1selvä!Sti lausuttu vaitiopäiväjärjestyktsesSiä ja elttä siinä on tulkinnan varala. J'ob:isella lainsäädännöllä pitää olll1a järjellinen sisältö ja tarkoitus. Minun käsitykseni ainrukin 10n
se, ·et:tä jos nyt ryihdytään ääneBtämään, selJ.aisella
äänesty>k!stellä ei ole mitään m!erki'tystä; ja !illun
tämmöistä tapausta, erään puhujan iLmoituben
muikruan ei ol:e aikaisemmin trupllihtunut ·eduskunnan aiJkan!a., ei myöSikään ol:e on!Jlle1låista, ,jos nyt
tehtäisiin ennakkopäätös, johon voitaisiin tulevaisuudessa noj,autua. Minä ollen siis niiltten puhuji~n kannal·la, jotka katscxvalt, 'etltä äänestystä ·tässä
~symylk:seSisä ei o:lisi to:Um~temruva.
Ed. H ra ik k i il a: Minä olen ahna.n täy·dellisesti
saman miJelipiteen lmmn:rulla, minkä ·ed. Kotonen
<>n esi~änyt ja kaihson, eiJtä tämä äänestys, jos se
toimitettaisi~n, tu:lisi lisak'si niihin moniin aivan
tarpeettomiin äänesityiklsiin, jo:iiila täällä ruotsalaisen ooUJS:kirmltarryhmän ipuiheeerrjoh:tada, ed. Estliallld-er on vastoin oman ryhmänsä toivoakin vaatinut
ja rsiten viivyttänyt aSiian käisiitbelyä.
Ed. · E s t 1 a n d 1e r: Jag ber aVt den sewaste
äirade taillaTen icke skUJl1e indrag>a i sruken såldant,
som icke därmJed harr s31mmamlhang. Det är iclre
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ihehler jag som yrkat på, att fö:rslaget nu skul~e
upptaga1s tiilil avgörll!!Jllde, iNä:rltOllll: har jag motsatt
milg d·eilsrumma.
Ministeri A [ lk i o: Minä rviel'ä PYYidän huomauttaa siitä, että jos tämän äänest;y~kS'en jälkoon
eduskunnan päJältöiklsåsri tulisi s1e, attä eduskunta
päättäisi hyrlätä lirukireh:dotuk'sen, sinoin jörudutafuD.
läJhettäJmä:än täältä kak!si ,ehdotusta suureen validkunta'am. vaJliiJta;vak-si, j'a se on maihdotonta.
Keskuslte!lu juili!Si1Je'tla81n päiä'btyneeksi.
Puh 'e m i e s: K>eskus'tlelun kuluessa anne'l;tujen lausuntojen johdosta ka:hson olevani veilvoalinen antaiin!aan seul'lruatv:an lau:sunnon:
Edusikunrrars·sa ai~aiJstemm:im. vallinneen käytännön mn;kaan, on 'too.rsessa käsittelyssä tehty ehdotus lakl!ehdotUJksen hyikäämises'tä piderttty vel'lrottavana muu1osrehdotu:ksiin, joita toisessa. kä;silbtelyssä vroildruan tEfudä ja. on Il'äin olll!en täJHaisesrta
ehdioltukS'esta äänestetty ennen ~aik:iehrdobuksen palauttrumista sumoon va1ioklunhaan. Tämän aivan
vakiintuneen Valtio!läivä.i.ärjestyks-en tulkinnan
mukais'eiSti kwtson V'orvani aäine~tyttää ed. EsrlJlianderin ehdotl!ksresta nyt, ennen kuin asia pal;autetaan suUil'leen Vlruliolkuntawn.
Äänestys ja päätös:

Ken hycvälk:s•yy laJkiJahdotUJk:sen S'ellaisena kuin
se on hYIVälksytty edJeJllis:illlä pä:ätök!sillä äänestää
,jaa"; jos ,,ei" voiiJtaa, on ed. ESiJl'anderin ehdotws hYIV·älksyilty.
Ään!es/tyk:s'es'sä ovlllt .],aa-äiänet voitolla.
P u h ·e lffi i 1e s: Edusimnta on siis pääittänyt
hy;läJtä ed. E 1stlwnderin teiklemän ehdotuksen.
Kmn suuren val~okunnan 1eJh!dotm#a ei ole muurttrumaittoman:a, hyvä:kisyt'ty, jätetoon lakieihJdotus
sanamuodOiltaan semmoisena. kuin se on eduskunnan päätöksellä hyväksytty t a 'k a i s i n s u u r e e n v a l i o k u n ta a. n, joten siis asian toinen
käsii.te]y tulee jatkumaan.

Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. M a n te r e: Minä pyytäisin ilmoittaa,
että Suuri valiokunta kolkoontuu tänään kello
7 i. p. Säätytalolla.

Torstidna !\ p. kedkttuta.
Mnutos pAiväjlrjetltykseen.

P u h e m i e ·s: Nyt tehdään sellainen muutos
päivä:järjestykseen, että otetaan seuraav8Jksi
asiåksi päiväjärjestyksessä oleva 4:s asia..
4)

~hdotuben

laiksi Suomen Hallitusmuodon
täytäntöön panemisesta.

sisältävän hallituksen esityksen n:o 21 johdosta
laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3,
joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitelliilin mainitun lainsäätämisasian e n s i m ä i st ä. k ä s i t t e l y ä varten.

då dispens av högsta makten:s innehavare har
beviljabs, dels på grund av uttrytlklig lag, del!
'P& grund a v stadgnrl prMis. Det vore skäl a.tt i
d.enna övergångs1ag odkså dessa fall skulle bea,ktas.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Ensimäinen käsittely julistetaan päättyneeksi ja a,sia menee valtiopäivW.iärjestyksen 51 §:n mukaan suureen valiokuntaan.
P u h e m i e s: Koska suurella valiokunnalla
on nyt illalla: istunto, lopetetaan täysi-istunto.

Keskustelu:

Ed. P r o c o p e: I 28 § av detla.gför~lag, som
i a.ndra läsningen, första delen, har .slutbehandlats
i dag, ingår den bestäimningen, att ,presidenten
eger ock 'bevil.ia eftergift från lagens stadganden i
de fall, då sådan dispensrätt är i lag medgiven".
I 'l § av det till beha.ndling föreliggande lagfö.rslaget finnes stadgat närmare bestämningar
om beviljande av dispens i äktenskapsmå.l. Em:el.
lertid förekommer det ett stort antal övri.ga fall,

Seuraava täy·si-istunto on ensi keskiviikkona
k:lo 2 päivällä.
Täy.si-istunto päättyy k:1o 3,55 i.' p.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Eino J. Ahla.

31. Keskiviikkona 11 p. kesäkuuta
k<ello 21 päivällä.
Siv.

Piiiviijä.rjestys.
Siv.
Ilmoituksia:
Toin:·en kä.sittely:

ajasta 14 pijlvä:l!.'it eldk:tluta 119\1:8 rutnetun
l&in muuttamisesta toisin kuuluvaksi ..... .
Asiaiki r ja t: Työvå!enasiaiu'Validknnnan mi·etintö n:o 9; ·ed. Paasivuollen edusk.
esit. n:o 411.

1) Ehdotus Suomen Hallitusmuodoksi
Suuren valiokunnan
A s i: a [k: i r j a t:
mietinnöt n:ot 1i2• j•a 12 a; rpierustusla'kivaliokunnan mietinlflö n :o '21; !hallituksen esirtys

A~noa

!käsittely:

8) Varoj.en varaamista töiden jäl'jestä.min:o 17.
,
seksi työttömille tarllroi:ttavw anomusehdio21) E1hdotus laiksi 8uoiD.Jen HlaJ[itulmluotus ................................. .
don täytäntöönpanemisesta ............. . 812\i
Asiakirjat: Työväenasiainva.liokunAsiaiki d a t:
Suuren valiokunnan
nan mietintö n :o 4 00.. Paasivuoren anom.
mietintö n :o 1'4; iperuf,'ltUISlaki valiokunnan
ehd. n :o 140.
mietintö n :o 3; hallituksen -esitys n :o 21.
9) Anomusehdotus, joka ikoskee määr:ä3) Ehdotll$ laiksi avustuben suorit!tamiraJhan myöntämistä uutisvHj.elyaraiva.usten
sesta. eräille vakina·i~a :pa,lvelulkS~eaSa. olelmstannuksia varten ................. .
vain as·evelvollisten omaisille ........... . 82 7 • A.s i a kirjat:
MaatalousvaliOkunnan
•A s i a iki r ja t: Suuren valiokunnan
mietintö n:o 2•;
Jys'keen anom. eh.d:
mietintö n:o ·13i; wtilasasiainva!Liokunnan
n:o 10121•
1
mietintlö n:o 1; •hallituksen esitys n:o 2.
10) Metsä- ja uittotyöläisten olojen pa4) Ehdotus Iru.ik&i elinkeinon harj-oittamirantamista tarkoitta.vat anomusehdotukset .. 850
sen oikeudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!2~
A s i a k i r j a t: 'Dyöviienuia.invaliokunAsia 'k i r ~i a t:
Suur~m
valiokunnan
nan mietintö n:o 8; ·ed. Talkllrnlan y. m.
mietinnöt n:ot 11 j•a 111: a; ta.lousvaJ\io'kuna.nom. ehd. n :o 136; 00:. 'Tiörmä.n ja. Pauinan mietintö n:o 2; ha.llitukS~en esitys n:o 9.
vuoren anom. ehd. n:o 18:9.
H) Anomueehd.iotus, joka koSkee mieliEnsimäinen 'käsittely:
sairashoidon .iär.iestämiseksi säädettävää
lakia. ............................... .
5.) Ehdotus laiksi 'kunnallislaJkien ja kunA s i a k i r ja t: Taibusv:al~oklunnan mie.
nallis·en vaalilain e:rläidten pykäliien muuttatintö n :o 51; ed. Sarlinin y. m. anom. ehd.
·misesta.............................. . 830 n:o 517.
Å s i a k tiJ r j. a t: Lalki- ja talousvailio12) Kertomus Suomen Pankin tilasta ja
kuunan mietintö n:o 21; ed:. Viljasen y. m.
hallinnosta vuodelta HH8 ............. .
~usik. esit. n :o 215.
A s 1: a li i r ~i a t: Pankkivalidkunnan mie61) E!hd'Otus l·aiksi väliai!kaiste.n säännöstintö n :o 4; mainittu kertomus.
ten antamisesta yleisen jä.rjestyksen ja tur13) Maatalouskoneiden .ia. -työaseiden
vaHi·suuden voimassapitämisek&i ·erinäisisd
tarkastuslaitoksen perustamista ·lroskeva.
osissa valtakuntaa ......... ·.......... .
anomusehdotus ....................... .
"
Å s i a k i: r ja t: Lalkivaliokunnan mi~e
Maatalous~alidkunnan
A s i a fk i r j a t:
tintö n:o 7; hallitu:'ksen esityr; n:o ·20.
mietintö n:o 4; ed. &landerin y. m. an001.
7) Ehdotus laiksi lkathkleban· tunnin työehd. n :o 105.
1

1

oo.

Keskiviikkona. 11 p. kesäkuuta..
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Siv.

istunnosta, ed. Typpö täksi ja huomispäiväksi, ed•.
E. Hannula, täksi ja huomispäiväksi, ed. Kaskinen
tämän päivän istunnosta, ed. Raatikainen tämänistunnon loppuosasta ja ed. J uustila tämän päivän
istunnon loppuosasta sekä sairauden vuoksi ed.
Holma toistaiseksi.
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Pankkivaltuusmiesten vaali.

Pöydällepanoa varten
esitellään:
14) Lalki- j.a talousva1io1mnnan mietintö
n:o 4 anomusehdotuksen johdosta, joka !koskee tutkimu'ben toimittamislta Karjalan
ikannakseil'a ol·evfuen laihjoitusmaiden ja ulkomaalaisten omistamien a:naJaralueiden omistusoikeudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nimenhuudossa merkitään · poissaoleviksi ed.
Ampuja, Arffman, Collia.nder, Hallsten, E. Hannula, J. A. Heikkinen, Holma, Juustila, K. E.
Linna, Lohi, Niukkanen, >A. Pesonen, Y. Pesonen,
Raearo, Sihvo, Takkula, Typpö ja W ankkoja.

nmoitusasiat:
P u h e m i e s: Hallituksen edustaja saapuu
jättääkseen eduskunnalle hallituksen esityksiä.

P u he m i e s: Pankkivaliokunnalta on saapunut eduskunnalle kirjelmä, jonka sihteeri lukee:
Suomen Eduskunnan
Pankkivaliokunta.
Helsingissä,
kesäkuun 5 p :nä 19,19.
N:o 8.
S u o m e n E d u s k u n n a 11 e.

ValtiopäiväjäJ1estyksen 74 §:n säätämällä ta;.
valla ja Eduskunnan päätöksen mukaan ovat
Pankkivaliokunta ja Eduskunnan valitsijamiehet
Eduskuntaan saa.puu''esittelijäsihteeri A. Deger- tänä päivänä valinneet kolmeksi vuodeksi kaksi
holmin seuraamana ministeri K a 11 i o, joka pankkivalt.uusmiestä vuorossa eroavan kahden
pankkivaltuusmiehen sijaan, yhdeksi vuodeksi yhlausuu suomeksi:
Kunnioitettava Herra Puhemies! Arvoisa Suo- den pankkivaltuusmiehen pankkivaltuusmies Ernst
men Eduskunta! Hallituksen määräyksestä on Gustaf Palmenin sijaan, kuusi pankkivaltuusmiesminulla kunnia Suomen Eduskunnalle jättää suo-• ten varamiestä, neljä pankin tilintarkastajaa sekä
men- j.a ruotsinkielisinä seuraavat hallituksen esi- neljä tilintarkastajien varamiestä. Saan kunnioittykset:
taen ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat t-ulleet
n:o '2:6 esitys vruluuttalainasta;
valituik.si:
Pankkivaltuusmiehiksi: toimitusjohtaja Väinö
n:o 27 esitys varojen myöntämisestä yleisen järjestyksen ylläpitoon varsinkin Suomen raja:.3eu- Tanner ja filosofiantohtori Ernst Nevanlinna oleduilla;
maan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteUän :o 28 ·esit.ys miinaetsinnän järjestämisestä ja vinä olevissa asioissa., edellinen kolmen ja jälkivarojen osottamisesta siihen;
mäinen yhden vuoden aikana, sekä taloudenhoitaja
n:o 29 esitys laiksi rokottamisvelvollisuudesta Kaarlo Rikhard Heinonen olemaan osallisena niiden asiain käsittelyssä, jotka ovat kaikkien pankisonrokon liikkuessa taikka uhatessa;
n:o 30 esitys laiksi maaTaiskuntien velvollisuu- kivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavat;
Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi: • ensimäidesta palkata" kuntiin opinkäyneita kätilöitä"'; ja
n:o 311' esitys varojen myöntämisestä valtion seksi varamieheksi toimitusjohtaja Vilhelm Alexander Lavonius, toiseksi varamieheksi maanvilasunt.opoliittista toimintaa varten.
jelijä Oskari Lahdensuo, kolmanneksi varamiePuhemies: Herra Ministeri! Eduskunnalle heksi esittelijäsihteeri Akseli August Listo, nelnyt jät,etyt esitykset tulen esittämään eduskun- jänneksi varamieheksi toimitusjohtaja Axel Palm~
,gren, viidenneksi varamieheksi Iakitiedettenkandinalle perust.uslainmukaista. käsittelyä varten.
daatti Lauri af Heurlin sekä kuudenneksi varamieheksi toimitusjohtaja Toivo Salmio;
tilintarkasta.iiksi: pankinjohtaja, lakitiedettenVapautusta eduskuntatyöstä yksityisasiain kandidaatfi Kaarlo Kaira, kansakoulunopettaja
vuoksi saavat seuraavat edustajat: ed. Koivuranta Juho Pekka Kokko, maanviljelysneuvos Erkki
tämän istunnon alkuosasta, ed. Ampuja tästä täysi- Pullinen sekä entinen senaattori Väinö Vuolijoki;

Suomen Hallitusmuoto.

823

Keskustein:

tilintarkastajien varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi maanviljelysneuvos Karl Vilhelm Bruncrona, toiseksi varamieheksi toimittaja Artturi
Aalto, kolmanneksi varamieheksi .pankinjohtaja,
agronomi Väinö Selander, sekä neljänneksi varamieheksi lakitiedettenkandidaatti Risto Heikki
Ryti.
.

Ed. K o t o n e n: Ehdotan, että eduskunta kyseessä olevaan lainkohtaan näihden pysyisi ennen
tekemässään päätöksessä, joten säännös tulisi
kuulumaan: ,Kirje-, lennätin- ja puhelin-salaisuus on Joukkaamaton".

Artur Kaskelin.
Pankkivaliokunnan puheenjohtaja.

Ed. R yö mä: Kannatan ed. Kotosen tekemää
ehdotusta.

K. R. Brotherus.
'.1 ·,

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus Suomen Haillitusmuodoksi.

Esitellään suuren valiokunnan mietint·ö n :o 12 a
ja otetaan j a t k u v a a n t o i s e e n k ä s i t t e1 y y n siinä sekä saman valiokunnan mietinnössä
n :o 12 ja. perustuslakivaliokunnan mietinnössä n :o
2 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o
17, .ioka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen.
Puhemies: Käsittelyn pohjana on suuren
valiokunnan mietintö n :o 1'2 a. \Mietinnöstä ilmenee, että suuri valiokunta on hyvä-ksynyt §§ 35,
47, 51(}, 8'61 ja 817 eduskunnan päätöksen mukaisesti,
mutta sitävastoin, mikäli koskee 12 ja. 2'2 § :iä,
pysynyt ennen tekemässään päätöksessä. Niinikään on suuri valiokunta tehnyt 23 §:n 2 momenttiin erään muutoksen, sekä 912 § :stä poistanut 3
momentin.
Eduskunta päättänee siis §§ :iin 35, 4 7, 50, 86
.ia 87 nähden pysyä aikaisemmassa. päätöksessä,
johon päätökseen suuri valiokunta on yhtynyt.
Hyväksytään.
puhemies: §§:iin m. 2~. 23 ja 9·2 nähden
on eduskunnan nyt vaan rat-kaistava, hyväksyykö
eduskunta suuren valiokunnan ehdotuksen, vai
pysyykö se aikaisemin tekemissään päätöksissä.
Esitän hyväksyttäväksi sellaisen meneUelytavan,
ettij. kustakin näistä pykälistä päätetään erikseen.
1

Menettelytapa hyväksytään.
12 §.
P u he mies: Esitellään lakiehdotuksen 12 §,
sellaisena kuin sen suuri valiokunta on ehdoitanut.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Vastoin suuren valiokunnan ehdotusta on ed. Kotonen ed. Ryömilfl kannattamana ehdottanut, että eduskunta -pysyisi tähän
pykälään nähden ennen tekemässään päätöksessä.
Asiassa on siis äänestettävä.
Åänestys ja päätös:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on
eduskunta päättänyt pysyä asiasta toisessa käsittelyssä ennen tekemässään päätöksessä.
Äänestyksessä annetaan 93 ,jaa" -ääntä ja 87
,ei" -ääntä.
Puhemies: Eduskunta on siis tässä kohden
hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen.
22 §.
Keskustelu:.

Ed. E 1 o vaara: Pyydän ehdottaa, että eduskunta hyvälksyisi suuren valiokunnan ehdotuksen.
Ed. E s t 1 a n d e r: N aturligivis föredrager jag
stora utskottets förslag framför lantdagens tidigare beslut, men jag nödgas d-ock framhålla, att
den formulering paragrafen har enligt stoTa utskottets förslag icke kan anses vara ur svensk
synpunkt tillfredställande och att dess avfattniug
är så inskränkt, att också de medgivanden, som
härintills kommit det svenska språket till del,
dels genom stadganden, dels i synnerhet genom
hävd, måhända icke komma att framdeles ega
bestånd. Det har redan nu, ooh senasti dag, visat
sig, att regeringen övergivit den goda traditionen, a tt regeringens meddelanden bl. a. också vid
överlämnandet av propositioner böra göras på
bägge språken. Också i andra avsoonden är det
sannolitkt, att de ordalag, &om stadgandet iklätts,

Keskiviikkona 11 p. kesäkuuta.

komma att tagas tili anledning att ytterlig:11re
inskränka den bristfälliga användning, som det
svenska språket för närvarande har rvid regeringens deklarationer och måhända jämväl inom
lantdagens förhandlingar i övrigt. Men, som sagt,
det är dock något, och isynnerhet detta stadgande, som inkommit från regeringens ·proposition, visar dook något .mått av tillmötesgående,
och vill jag därför för·orda stora utskottets förshg
med den reservation jag här har gjort.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Pykälä hyväksytään suuren valiokunnan •Jhdottamassa tnuodossa.
Lakiahdotuksen 23 § hyväksytään keskustelutta.
92 §.
KMkustelu :

Ed. R. E r i c h: Kun suuressa valiokunnassa
ei ole esitetty minkäänlaisia cpäteviä syitä tämän
säännöksen 3 momentin poistamisen puolesta, ehdotan, että eduskunta pysyisi entisessä päätöksessään.
Ed. P. V i r k k u n e n: Pyydän kannattaa ed.
Eriohin tekemää ehdotusta.
Keskus.telu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Vastoin suuren valiokunnan ehdotusta on ed. R. Erioh ed. P. Virkkusen kannattamana ehdottanut, että eduskunta pysyisi tähän -pykälään nähden aikaisemmin tekemässään
päätöksessä.
Äänestys ja päitiis:

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on eduskunta päättänyt pysyä asiasta toisessa käsittelyssä ·ennen tekemässään 'päätöksessä..
Äänestyksessä annetaan 104 ,jaa" -ääntä ja 77
,ei" -ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis hYIVäksynyt
nyt' esillä olevan pykälän sellaisena kuin suuri
valiokunta sen oli ehdottanut.
Asian toinen käsittely julistetaan päättyneeksi.

2) Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon
täytäntöönpanemisesta.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n :o 14
ja otetaan t o i se e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä
perustuslakivaliokunnan mietinnössä n :o 3 valmistelevasti käsHelty hallituksen esitys n:o 21, joka
sisältää ylläm~initun lakiehdotuksen.
P u h e m i e s: Käsittelyn .pohjaksi asetetaan
suuren valiokunnan mietintö. Ensin sallitaan asiassa yleiskeskustelu; jos yleiskeskustelun kuluessa
tehdään muutosehdotuksia lakiehdotuhen yksityiskohtiin, ovat nämät ehdotukset tullaksensa
äänestyksen alaisiksi yksityiskohtaisessa käsittelyssä uudistettavat ja kannatettavat.
Käsittelyjärjestys hyväksytliän.
Kun ei yleiskeskustelussa haluta puheenvuoroa,
siirrytään asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1 § hyväksytään.
2 §.

Ed. K o t o n e n: N·yt toisessa käsittelyssä hyväksytyn hallitusmuotoehdotuksen mukaan tulisi
presidentin tehtäviä: hänen tilapäisesti estet.tynä ollessaan hoitamaan pääministeri. Käsiteltävänä
olevan lakiehdotuksen mukaan taas hoitaisi pre;;identin tehtäviä siihen saakka, kunnes valittu presidentti on astunut toimeensa, se henkilö, .iolle
eduskunta on uskonut korkeimman vallan käytön.
Tähän säänuökseen nä'hden on huomattava, että
se ensinnäkin muodollisesti on epämääräinen, sillä
onhan asianlaita niin, että siitä hetkestä lähtien,
jolloin korkeimman vallan hoitaja on vahvistanut
hallitusmuotoehdotuks-en, ei enää ole olemassa mitään henkilöä, jolle eduskunta on uskonut korkeimman vallan käytön, niinkuin kuitenkin nyt
käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa edellyte.
tään. Lisäksi on omituista, että henkilö, joka on
toiminut kokonaan toisessa asemassa, kuin missä
presidentti tulisi toimimaan, tulisi hoitamaan presid'entin tehtäviä. Johdonmukaisempaa ja asiallisesti selvempää minusta on, että tämä :pykälä laaditaan yhdenmukaiseksi hallitusmuodossa olevan
vastaavan pykälän kanssa ja että siis pr.esidentin
tehtäviä siihen saakka, kunnes valittu presidentti
ryhtyy niitä hoitamaan, suorittaa pääministeri. Ehdotan senvuoksi pykälä.lle seuraavan sanamuodon:
,Siihen saakka kuin presidentti on valittu .ia a.s-

