38. Tiistaina 17 p. kesäkuuta
·k:lo 10,15 illaUa.

Päiviijärjestys.
Siv.
I 1m o i t u k s i a:
Ensi mä i ne n

käsittely:

1) Ehdotus Suomen Haliirtusmuodoksi . .
Asia k i r j a 't:
Perustuslalkivaliokunnan mietintö n:o 4; ed. Ritavuoren y. m.
edusk. esit. n :o 1.
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Nimenhuudon asemasta merkitään läsnäolevikai ne edustajat, jotka ottivat osaa edelliseen
istuntoon.

Päiväjärjestyksessä oleva asia:
1) Ehdotuksen Suomen Hallitusmuodoksi

sisältävän ed. Ritavuoren y. m. eduskuntaesityksen n :o 1 johdosta laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 4, joka viime täysi-istunnossa
pantiin pöydälle, esitellään mainitun lainsäätämisasian e n s i m ä i s t ä k ä s i t t e 1 y ä varten.
Keskustelu:

Ed. E s t 1 a n d e r: .Jag vill icke uppehålla
mig vid den upprörande form av ma.ioritetsförtryck, som detta framdrivande av ett nyss avgjort ärende tili förnyad behandling innebär
gentemot minoriteten. Jag vet, att d-et skulle
vara att tala för döva öron. J ag vill endast
säga så mycket, att detta förtryck gör det nöd·
vändigt för medlemmar av lantdagen med
s.iälvaMning att taga i betraktande, huruvida de
öveDhuvudtaget vidare kunna fullfölja sina mandat såsom folkrepresentanter. Men härom må i
detta sammanhang vara nog sagt.

Jag vill endast fästa uppmärksamheten på den
formella och lagliga sidan ·av saken och i detta
avseende åbero'pa den reservation, som jag bifogat
utskottsbetänkandet, samt nu föreslå, att lantdagen i enlighet med den i reservationen fram•
ställda klämmen ville, under uttalande att grundlagsutskottet icke .haft an1edning ånyo uppt~ga
frå.gan om regeringsform samt däri avgiva nytt
betänkande, besluta att betänkandet icke skall
till åtgärd föranleda.
Ed. Horn bo r g: Enär jag såsom suppleant
i grundlagsutskottet d·elvis h:ar deltagit i behandlingen av föreliggande ärende, men l)å grund av
den hastiglhet, varmed detsamma expedierats, icke
varit i tiHfälle att underteckna någon reservation, her jag att få meddela, a;tt jag i likhet med
friherre von Born .ansluter mig till herr Estianders reservation.
J ag vill för övrigt konstatera, att man tyckes
anse förändring-en av 12 §, genom viiken teleg.rafen 'Oeh telefonen bliva delaktiga av sa;mma skydd
som brev:hemligheten, och förändringen av 15 '§,
genom viiken utdelande av titlar ooh ordnar tilllåtes, vaDa tillräckliga sakliga ändringar för =ttt
motivera ärendets upptagande i eljes oförändrad
form. Man förutsätter alltså, att· en lantdagsman,
som ·den ena lördagen •har röstat mot en regeringsform, följande lördrug skall rösta för den, därför
att han har möjlighet att få titlar och ordnar.
Ed. P. V i r k kun en: En tahdo la:ajemmin
kajota viimeistä edellisen arvoisan puhujan käsittelemään kysymykseen, onko katsottava lailli.
seksi, että uusi perustuslakivaliokunnan mietintö
hallitusmuodon säätämiseksi annetaan pari päivää sen jälkeen, kun edellinen samaa tarkoittava
esitys on jätetty hyväksyttynä lepäämään lähinnä seuraavien valtiopäivämiesvaalien yli. Että
valiokunnan uusi alote saattaa herättää vakavia
ainakin muodollisia epäilyksiä, sen minä myönnän. Mutta myöskin lienee myönnettävä, että
asian laillisuus on tulkint111kysymys, jonka suh-
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teen kernaimmin asetun myönteiselle kannalle.
Olen puolestani valmis käsittelemään perustuslakivaliokunnan mietintöä asiallisesti.
Asialliselta, tahi ehkä ,paremmin sanoen periaatteelliS<elta, kannalta katsoen on tyydytyksellä
tervehdittävä tätä eduskunnan enemmistön ottamaa askelta, jolla se koettaa siirtää hallitusmuotoehdotuksen ulos siitä umpiku.iasta, johon ')en
näillä valtiopäivillä on täytynyt joutua. Yritys
pelastaa asema uudella es~tyksellä on ainoa, jolla
nykyoloissa on joitakin menestymisen mahdollisuuksia. Mutta luonnollisesti näitä mahdollisuuksia on olemassa ainoastaan siinä määrin, kuin
eduskunnan enemmistö haluaa ottaa huomioon
sen väbemmistön oikeutettuja vaatimuksia, j<Jka
on äänestänyt äsken käsitellyn hallitusmuotoehdotuksen lepäämään.
Siitä tavasta, millä nyt esitettyä uutta ehQ.otusta on valmistettu, olisi paljonkin sanottavaa.
En tahdo siihen asianpuoleen tässä yhteydessä
kiinnittää huomiota. Olkoon S!llnottu ainoastaan
se, että kokonaista kahden päivän työ on perustuslakivaliokunnalle ollut ilmeisesti riittämätön
sellaisen ehdotuksen valmistamiseks1, jolla näill'ä
valtiopäivillä voisi olla suurempia menestymisen
toiveita kuin edeltäjällään. Valiokunta on tyytynyt, kuten on ilmoitettu, eduskunnan enemm,istön tekemän e:nna.}rkosopll;nuksen mukaisesti, k<Jpioimaan lepäämään jätetyn hallitusmuotoeh<}otuksen kaikki pykälät, tehden kuitenkin sisällykseltään toisarvoisiin 12 ja 15 §:iin asiallisen .ia
23 §:ään muodo~lisen muutoksen. Tästä enemmistömenettelystä olisi sanottava vieläkin ·enemmän kuin tavasta, millä asiaa perustuslakivaliokunnassa on ajettu. En tahdo asian tämänkään
puolen valaisemiseksi tällä kertaa tuhlata sanoja.
Se vain on sanottava, että jos eduskunnan enemmis·tö tosiallln on luullut otolliseksi selvittää aseman sillä yksipuolisella tavalla, minkä se on valinnut, niin se luullakseni suuresti erehtyy. Hallitusmuodon säätäminen ei ole ainoastaan yhd·en,
enemmistön asia, vaan se on kahden, enemmistön
ja vähemmistön asia. Asioo voidaan menestyksellä hoitaa ainoastaan molemminpuolisesti,
mutta varmaan ei :Vla;ilmolisesti. Jos on tarkoitus •hallitusmuodon uutta alotetta ,eduskunnassakip. ajaa samas·sa hengessä ja samalla tavoin, kuin
sitj:i. on ajettu perustuslakivaliokunnassa, josta
nyt käsiteltävänä oleva mietintö on valitettavana
todistuksena, niin minä suuresti pelkään, että kaikille yhteinen asia ei siirry eteenpäin askeltakaan. Mutta minä hartoosti toivon, että suuri
valiokunta ja sitten eduskunta ei ole seuraava
perustuslakivaliokunnan huonoa esimerkkiä. Toivon tätä sentähden, että minäkin pidän tärkeänä

päästä lojaalista neuvottelu- ja sopimustietä tyydyttävään tulokseen. Eduskunnan enemmistö tietää varsin hyvin että vähemmistö, ainakin vähemmistön melkoinen osa, on tällä sopimustiellä
helposti löydettävissä. Ja yhtä hyvin se tietää,
missä tienkohdassa tämä vähemmistö löydetään
yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön valmiina.

Ed. · R i ta v u o r i: V altiopäiväjärjestyksen
mukaan on valiokunnan eduskunnalle annettava
mietintönsä niistä asioista, jotka eduskunta on
valiokunnan valmisteltavaksi lähettänyt. Eduskuntaesityksestä n:o 1 ,ei perustuslakivaliokunta
antanut lausuntoa mietinnössään n :o 2 hallituksen
esityksen johdosta n:o 17 Suomen hallitusmuodoksi. Asianmukaista on niinmuodoin ollut että
perustuslakivaliokunta senjälkeen on antanut
eduskunnalle eduskuntaesityksestä erikoisen mietinnön. Mutta jos valiokunnan on kerran ollut
annettava mietintö eduskunta.esityksestä, on valiokunnalla myös ollut oikeus määrätä mietinnön
sisältö. Ehdottaessaan mietinnössään että ellilskunta hyväksyisi esilläolevan hallitusmuotoehdotu:ksen, valiokunta siten myös on menetellyt ·täysin laillisesti. Myönnän että perustuslaki<valiokunnan menettely on tavallisuud·esta poikkeavaa,
mutta se asiakaan, josta on kysymys, ei ole aivan
tavallinen. Perustuslakivaliokunta on katsonut
tärkeäksi että hallitusmuotoasia reduskuntoosityksen nojalla tulee uudelleen käsiteltäväksi eduskunnassa. Olen vakuutettu siitä että ·suuri enemmistö eduskunnassa on ,samalla kannalla ja että
tähän elllemmistöön eivät kuulu ainoastaan ne
edustajat jotka 15 .päivänä tätä kuuta äänestivät
hallitusmuotoasian kiireellisyyden •puolesta, vaan
OSft niistäkin edustaji,sta, :iotka äänestivät kiireeilisyyttä vastaan. A,siallisestikin on perustuslakivaliokunta mielestäni menetellyt siten aivan oikein.
Ed. E s t l a n d e r: Det är karakteristiskt, att
ord:föranden i grundlagsutskottet vädjar tili majoriteten i lantdagen och dess åsikt angående en
.iuridisk fråga. En .iuridisk fråga bör llock avgöras icke genom hänvisning tili sådana fruktorer,.
utan genom en förnuf.tig tolkning a!V lantdagsordningen. Det är iC:ke riktigt såsom herr Rita~
vuori yttrade, att utskottet icke skulle hava a.vgivit betänkande rörande jämväl motionen n:o 1.
Denna motion, innefattande förslag tili ny rege~
ringsform, ,sammanföll sålunda med d·et initiativ,.
som propositionen n :o 17 inne'bär. Då grundlagsutskottet avgav betänkande rörande en ny regeringsform, avgav det betänkande såväl om dret ena
som det andra av dessa. tvänne initiativ, och det
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e.i:Lda aom återstod för grundlagsntskottet hade
varit att formellt koiistatera dettä och föreslå, att
mdtiontm numera icke skulle ftiranleda tiil någon
åtgärd, enär densamma blivit sakligt if>ehandlad
i .sam::itui.finttn.ct med pro:w>siti:onen. V ad utskottet
nti har tiilÅt:i:t sig är att s.ialvt t)"tga initiativ till
ny beh!tndling arv saken, ·och detta är icke i Emlighet med lantdagso:tdningen.

Ed. R i ta vuori: Tal'!koitukseni ei ole ry:htylt väittelemään tästä asiasta ed. Estlanderi:i:t

kanssa. Tahdon ainoastaan huomauttaa, että

oi}reudelliseeil puoleen nähden olisin vedonnut
eduskunnån enemmistöön.
Ed. af F o r se 11 e s: Sä.som nykomling i
har jag redan varit i tillfäUe att konsta.tera ett och annat, varöver .i!lrg varit förvåp.ad,
mim att kam:maren skulle 'utsättas för en sådan
kolli~di från ~fundlagsuts:Kottets sida som att nu
få mottaga •ett 'be.tänkande öve:r en motion alldeles i samma form som ett förslag, vilket av lantdagen några dagar förut •blirvit lagt vilande, har
jag icke väntat mig. J ag är i denna fråga fullkomligt av samma åsi!kt som hr Estlander och
ber att få fö:forda kli.t'nimen i hans reservation.
K:~mmaren

Ed. rv o n B o :r n: :För den händelse herr Hornborgs yttrande icke skullte uppfatta.s såsom ett
uttryckligt understödadde av det utav herr Estlander häi: framstä+l~a fotslap;et, skall jag be a.tt
föt min del få undetstöda detsamma.

n:

ed.

E·~tlandet erehtyi, ,1mn hän väitti, et~ minä asia.n

Ed. R. Erich: Asiallisesti, säännönmukaisen
e(iuskuntatyön kannalta, voidaan tiete~kin esittää våkav:ia muistutuksia sen johdosta, että hallitusmuotokysymys on otettu uudellt-en kasiteltäväksi a.ikåisemm.an edusli:untaesityltsen pohjalla,
vallånkin kun tiedettiin, että oli odotil'ttavana ha.llituks'elta uusi esitys. 'Muodollis-oikeud~lliselta
kannalta, vältiopäiva.ilir.iestybe:i:t sl:Ui;önöksim arikatan tu~kinnall kannalta kats,oen sitä vastoin en
voi väittää täman menettelyn olleen ristiriidassa
vai tiopäi väjär.iestyksen säännösten .kanssa ja
saatan siis tässä kohden yhtyä siihe:ti, mitä ed.
Virkkunen on asiasta lausunut. Muissakin kohdin
ed. Virkkusen lausunto vastaa ,minunkin käsitystäni, ja .saatan myös yhtyä siihen, mitä hän on
:inajninnut niistä toivomukSista, .iotka liittyvät
hallitusmuotoehdotuksen tulossa olevaan käsittelyyn suuressa valiokunnassa j,a eduskunnassa.

Ed. s c h a u m a
Pen taktik, som lantdagens
majoritet nl!- har varit tvungeli a~t följa, stöder
.sig otviv,elaktigt på lag, såsom ock herr R. Erich
här har erkänt. Men jag 'medgiver tillika, att förfarandet ät ett sådant, sdm endast i yttersta nödfall bör tillgripas. Det riktiga förfaranqet h;tde
otvivelaktigt. våtit ått anhåll~ hos re~ringoen,
åtrninstrirle eW~kilt, om riy proposition. Men d·en
SVåghet SOill reg~ring'en ådag'aJitgt i dennå sak,
den o~s~än,digheten att regeringen uppträdde infffr la.Iitdii.gTen vid dabattens ,slut i lördags och taliide ic:ke om regefingen, rit;in om regeringens
flertal, vilket förutsätter att det finne1l ett mindretal, denna Sltk har gjort, att initiativet med natur:nöaväildighret glidit övef ft~n re~~ringen .tilllantdageii. La.ntdagens. majorltet get uu tillfälle åt
~inoriteten att 'P~ grtirid av ett initiativ, soni inte
blivit ibehandlat tidigare, än en gång ·betånka sig
i frågan, innan frågan inträder i e.tt nytt shde,
under villk~t regeringen må.ste vara enig om att
denna fråga är av :brådskande natur och s k a 11
genomdrivas.
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Ed. setä l a: S3n mukaan kuin minä voin
ymmärtäå, tämän a:sian käsiteltäväksi ottaminen
perustuslakivaliokunmissa
ed u'skuntaesity ksen
nojalla jonkun verran kyllä liikkuu laillisuuden
äärirajoilla. Kun hallituksen esityksen käsittely
oli päättynyt, oli nimenomaan kysymystäkin siita, eikö olisi samallit annettava erityinen mietintö
eduskuntaesityksen johdosta, mietint.ö, joka sisältäisi, että eduskuntaesitys näin ollen ei anna aihetta mihinkään toimenpiteeseen, mutta arveltiin
että kuitenkin riittäisi sekin, että siihen hi~tte-.
loon, jonka valiokunta antaa istuntokauden päättyessä, vain merkittäisiin, että eduskuntaesityksen käsittely oli aiheettomana keskeytynyt. Asema oli siis ,semmoinen, ·että eduskunta-esitystä todellåkin voitiin pitää jo samalla ikertaa ha.llittik.:
sen es.ityk~n kanssa loppuunkäsitelt.ynä. Nimenomaista.- päätöstä. tästä ei kuitenkaan valiokunnan
pöytäkirjoissa näkyne, vaa.n pöytäkirjoihin lienee
ainoastaan merkittynä, etta eduskuntaesityksen
käsittely on keskeytynyt. Muodollisesti kai siis
.iolltdrin tavaUa voidaan puolustaa sitä valiokunnan menett~l:vä, että se on jatkanut eduskuntaesityksen käsittelyä siitä, mihin tämä keskeytyi.
'Täsilit ei kuitenkaan muodollinen puoli ole pääasia, vaan asiallinen. Sen pitäisi olla kaikille selvää:, että' tämäntapainen asiallinen käsittely ei voi
tyydyttää .niitä, jotka ovat äänt-stäneet kiireellisyytta vastaan. Jotta se, joka. edeiiisellä kerralla
on äänestänyt kiireellisyyttä vastaan, nyt :voisi
äänest.ää toisin, vaadita.a.n välttämättä joitakin
sellaisia muutoksia, jotka todella vaikuttavat
asiaan.
Ed. J u u t i 1 a i ne n: Se seikka, että uudestaan on yritetty saada hallitusmuoto ratkaistuksi
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övertygelse? Det förefaller mig soon vore det fa.ktum, att :majoriteten föreläJggar lantdagen ett sådalllt förslag som det rvi nu iha.va under behand'ling, nä~ma.st ett bevis på bris·t 'På politisk framsynt!Jhe}, för att icke säga omdömesf(;)rlm:ålga hos
ma:joritetsparti.erna. Så lätt torde vä.l ändå icke
någ:on enida Jantdag:sman's övel'ltygelse 1kunna robbas. som man här tlwokes hava; föru'tsatt.

ja että eduskunta niin valtavan voimakkaasti
esiintyy esilläolevan mietinnön takana, 'Paraiten
osottaa, kuinka vilpitön ja vakava harrastus eduskunnalla on saada hallitusmuotokysymys ratkaistuksi. Minä erikoisesti tahdon muistuttaa tässä
siitä, että kun me viime kesänä vaadimme, että
hallitusmuotokysymys jätettäisiin uusien vaalien
ratkaistavaksi, niin me ilmoitimme täällä aivan
julkisesti ja vakuuttavasti, että .ios vaaleissa kansa ratkaisee niin, että me tasavaltalaiset silloin
joudumme häviöön, me. tulemme heti lojaalisesti
alistumaan siihen ratkaisuun, minkä vaaleissa
valitsi.ia.t antavat. Nyt kuitenkaan eivät toisella
kannalla olevat, jotka ovat vaaleissa jääneet vähemmistöön tahdo olla lojaalisia.

Ed. iN i u ik :k a n e n: 1Täällä on vähäJksytty sen
toimenpiteen merkitystä, että edu·skunta on ottanut halliVu.smiUodon uwdelleen lkäsiteltäiväJksi.
Minä pyydän huomauttaa, ·että jo se 1seikka, että.
nykyinen ·perustuslrukirvaliokunnan mietintö on
me]kein yiksiJmi,elinen, (siilhen liittyy vastalau.seita ·ainoa:sta:an 5 1sivua, kun 'Sen sijaan edelliseen
mietintöön niitä liittyi yli '60 sivua) osoittaa, että
se 1saaNUtus, 1ml!kä tässä asirussa on muutamassa
päivässä siaavutei:itu, on tode.Uaikin suuremtmoinen.
Jos niin onnellrsesti kävisi, että tämä mietintö
menisi ·eduskunnassa läipi ()liisi se sellainen saavutus, jota ·ei olisi kuJkaan aikaisemtmin voinut
aav:i!staa.

Ed. H u 1 t i n: Täällä ovat edustajat Ritavuori ·ja Schauman lausuneet, että tämä esitysehdotus on annettu sitä varten, että vähemmistöllä olisi tilaisuus tarkistaa kantansa. Sama tilaisuus tarjoutuu myös enemmistölle ja syytä on
s-enkin käyttää sitä. Muuten ei voi syntyä toisenlaista päätöstä kuin se, mikä viime lauantaina
syntyi.
Ed. J u u tila i n en: Minä kyllä toivon, ettei lausuntoni olisi mitenkään jäänyt siinä suhteessa keskeneräiseksi, että kun minä puhuin siitä
ratkaisusta, mikä viime vaaleissa annettiin, tar.'koitin niitä, jotka eivät nyt voi alistua eduskunnan valtavan enemmistön kantaan, jolle he ovat
saaneet valtuuden vaaleissa.
Ed. P '1' o c o 'P ,e: Det f.~tum, från vi:Jiket vi
hava att uitlgå vid bedömandet av denna fråga
synes 1mig :vara, att lantdagen senaste Jördag, na:tI!Jen mot söndagen, fatta;de beslut i regeringsformsfrågan. Hä'r ·fö:rteligger aHtså beslut av lantdagen. 69 § av L. 0. strudgar emellertid, aiit talmannen hör vägu-a proposition i fråga., .som tstrider mot
aN lantdagen redan fattat ibeslut. J ag undraT
huru herrarna skulle hava förhållit sig, om n&gon
föi'ISibockoo högerman lhade funnit beslutet av S'enasie lördrug JValra orsalken ltill a;tt in!koonma med
en motion uti låt oss säga monarkisk riktning?
Jag a,nser s·å;lunda, att ±1ol'lillellt hr Estliander ihaT
fUJlllkiOmligt ll"ätt. J ag ,finner emellertid ic.ke någ.o't s'kä:l före.Hgga arot •göra förslag i saken, - ut.gångyen är ju äTiidå på förhaJJJd giiven - men jag
kan iCJke underlålta att cpå:peka, att det synes mig
som skuHe mwjoritetspa,rlierna inom 1antda;g.en
ändå i bra hög grad underskatta den övertyJgelse,
som stod brukom miJlloritetens ·handling.ssäJtt vid
p1enlllill i ~ördags. Tror man verlkHgen, att d~essa
nästan lö,iliga ändringar skola ::kunna ruJbha denna

1

1

Ed. R. E r i c h: Kysymys 69 § :n tulkinnaSta
on, kuten tiedetään, ~jokseenkin vaikea ja eriälviä
mielipiteitä on olemassa siitä,. mitä on käsitettävä
tällä ~säännö:ksellä, että puhemiehen tulee kieltäytyä ottamrus'ta esiHe joki'n ikysymys silloin, kun
se on vastoin eduskunnan jo tekemää päätöstä.
TälilläJhän on sangyen ,vaikea ja tulkinnanalainen
kysymys, jota en tahdo tässä tarkemmin kosketella. V:~idaan kuitenkin il:uulla!kseni tulkita i;äjtä
säännöstä niin, että tässä läJhinnä tarkoitetaan
sellwista päätöstä, joka käyJpi asiallisesti ]YO'Sitiiviseen suuntaan, e~kä sellaista päätöstä, joka tar·kottaa v:ain lecpäämään jä:ttäimistä. 59 § :ssä sanotaan: ,Lepäämään jäänyt ehd'Otu'S .ei •estä a;ntamasta uutta esityJstä, eikä antamasta eduskuntaesitystä asiasta, jota ehdotus koskiee." Tämä nähtävästi ·lähinnä ttatllmttaa [epäämään jäte'tyn eh,dotuksen !käsittelyä niillä rvaltiopäivil1ä, jotka
uusien vaalien jäJllkeen läJhinnä seuraavrut ja jolloin tämä lepäämään jätetty ehdotus taasen tulee
esille. Mutta se antaa kuitenkin jonkinlaista
tukea sille tulkinnalle, jonka mukaan 6·9' § ei
estä ottamasta esille sellaista alotetta, jolla on
läheinen asiallinen yhteys lepäämään .iätetyn
ehdotuksen kanssa. Samalla kuin myönnän, että
tässä asiassa tietenkin voidaan esittää eriäviä
mielipiteitä; minun ed.elloonkin täytyy olla sitä
mieltä, että minä puolestani. ainllikaan en V10isi
nyt noudaltettma menettelyä ·väittää . perustuslain
'kanssa risltiriitaisektsi, :va~l&a asiallisesti, niinikuin sanoin, voidaankin vaAka,via muistutuksia
sitä vastaan esittää.
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Ed. A m p u j a: & maltillisuus ja luottavaisuus mitä vasemmisto on tätä hallitusmuotoa !käsiteltäessä osoittanut, tulee mielestäni väärinkäyt.ettyä, kun oikeistolle annetaan tilaisuus korjata
muka erehdyksensä äänestämällä viikon kuluttua
samanlaisen hallitusmuodon puolesta, minkä se
viikko sitten hylkäsi. Minusta vasemmisto käyttäisi a:semansa ollkein, jos tekisi toisenlaisen hallitusmuodon huoo:nioon oilt!lJIDalJa ne muutosehidotJukset, mitä oli esitetty sosialidemokraattien ;vastalauseessa silloin, 'kun (ldellistä ihaUitusmuo1loesitystä .käsiteltii'll. Tällä rtavaJlla saataisiin aikaan
hyvä hrullitusmuroto ja sen'Vlloksi kun oi\k,eisto
tahtoo 'käyttä:ä valtaansa. äänestä:mäJllä yli,
voiiDJme läihteä myös a.siallisilla per:ustei1la vaaleihin ja voimme olla myös varr.mat, että sruamme
muuiaiman kuukauden .kuluttua 1kelvoHisen haJlitusmuodon. Kun asia menee rsuureen valiokuntaan, toivoisin rettä siellä iol;etaan nämä nä!kökohdat huomioon ja tehdään hallitusmuotoon nämä
muutokset.
Ed- La h e r m a: Minusta on myöskin perustU!slaikivaliokunnan nyt tek-emä ehdotus aivan
liiallinen arttiionosoitus oilkeistolle. Se ei ole mitenlkään sitä ansainnut. Minunu käsittäälks:eni
olisi tehtävä juuri niinkuin ed. .Ampuja tä1ssä
mainitsi, ·sitä sumemmalla syy'llä, !koska tmirm:;<ta
ei näytä olevan toiv:eilta saada .tä;tä:kään asiaa nyt
parem-paan ratkaisuun kuin edelliselläkään 'kerra-lla. J ol1ei tule esteitä ollkeistosta, voi tulla vasemmistosta.
KeSkustelu julistetaan -päättynee:klsi.
P u he m ies: Keskustelun kuluessa on ed.
Estlander, ed. Hornborgin kannattamana ehdottanut, että eduskunta, lam.suen .että per:ustusiJ.rukivaliokunnaJi1a ei .ole ollut aiib.etta ottaa haUitusmuiOtokysym~stä uudelleen !krusitelläkseen eilkä antaa
siitä uutta mietintöä, lta,htoisi ·päJättää, ettei mietintö anna aihetta mihinkään toimenpite€seen.
Selonteko myönnetään oiikeaksi.
T~b.dyn

eh:d'Qituksen johdosta lausuu

Puhe m i· e's: Eoslm rperustu1slakivaliolmnnan menettely .rryih'tyessäJän ikä:sittelemään es~llä
olevaa eduskuntaesitystä :miele!Stäni on •sopusoinnussa vaJtilopäiväjär.iesty'ksen säiännöksien ka'llssa,
senvuoksi ja iJmSka vaH~opäiväljärjestyksen 57 l§.:n
mukaan, jos valiokunnan mietintö tkogkee lainsäätämiskysymystä, joka on nostettu eduskunta;esi-
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tyksen kautta, as1a on eduskunnan täysi-istunnossa otettava 1kdl:men eri kä:sittelyn alaiseksi,
katson 00.. Estlanderin e:hd1otnksen olevan ristiriidassa valtiopä:iväijä:rjestyksen säännij}rsien lkan'SS!a,
enkä niin ollen v10i asettaa sitä äämestyiksen
alaiseiksi.
Ed. •E s t 1 a J) d e ·r: J ag rv~H enda;st ikonstaitera
att icke heller talmannen anfört.. n~ot juridiskt
skäl, varför försla,get ioke bör !koo:nma under ()lmrostning. Men .det är naturligt altt jag icke i
denna swk önslkar, ~på 1sätt 69 § L. 0. kunde giva
vid handen, V'ädja tili grundlagsutskottet.
Etd. a f F o ;r s e l l e s: Sedan det nu genoon
talmannens diiktllilll.en förefaller säJkert, att det föreliggande ibetänkandet SkaH av iJ.antdagen UJppi;agas Wl behandlin'g, ber jag få fästa: u'f)-pmänk.sllilll.heten viid, att i g'l'U'lldlagsutskottet vilar ett anna't
lagförslwg, avgivet av ihier.r Rryömä, som iLven ibehandlar frågan angående regeringsform för Finland. Ja·g vill med detta yttrande fästa. stora.
utskottets uJJpn(åirksamhet dräir'J)å, ohuruvida iclre
någon formell åtgärd med avseende å stora utskottets betänkande lkund·e vidtagM därhän aJtt
icke ·ett sådant tillsilånd skulle kunna inträffa, att
för tredje gången sa.mma lagd'arsla~ skutlle inllramma tili laniiJdagen.
Kea'kustelu julistetaan !päättyneeksi.
Asian errsirmäinen !käsittely julistetaan rpäättyneekisi ja asia 'menee valtiJopäivä;järjestyl:klsen 57
§ :n mma'aJn S U U r e e 'll V a 1 i 0 k fl1, n •t a a n,

Seuraava täysi-istunto on huomenna kiello 5
1.

p.

Ed. M a n tt e r e: Pyytäisin ilmoittaa, että
suuri vaJiokunta ilmkoontuu huomenna ikello 9
aaiiD uilla.

Täysi-istunto päättyy kello 11 i. p.
PöytåQ[ir.ian, va:kuudtek.si =
Eino J. Ahla.

