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Läsnäoleviksi merkitään ne edustajat,
iotka ottivat osaa edelliseen täysi-istuntoon.

Ilmoitusasiat:
Vamautusta: tämän illan ·täysi-istunnosta
sairauden vu01ksi saa ed. Särkkä.

Välikysymys erotettujen valtionpalvelijain
ottamisesta toimiinsa.

P u h e m i e s: Ulkopuolella paiva]arjestvksen esitetään .pöydäJllepanoa varten
ed. Woionmaan a.siarnomaiselle ha1lituksen
jäsenelle osoittama väiliikvsv:mys.
'Sihteeri lukee:

E d u s k u ru n a 11 e.
Esitellään:
14) Ha:Uituiksen ·esitys n:o 16 yhteensä: ,2,000,000 markan suuruisen

Asetukstella, 19 •Päivältä heiookuuta 1918
silloinen senaa~i antoi a,settaa erityisen ,Jmrinpitotuomioistuimen tuomitsemaa;n v,aJ_
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tiomautateitten palvelukseSsa olevi,a henkilöitä kurii!IPi torall(g1aistuksiin virkavil'heistä
ja virkavelvollisuuteen sopimattoma.stru käytöksestä, mikäli rikkomukset olivat tal)ahtuneet kapinan aikana eivätkä olleet tuomioistuimen käsiteltäviä. Kun täJmä valtioUisesti j,a yhteiskunnrullisesti yhtä epäoikeutettu kurinpitotoimi suoritettiin piintvllleen
virka,vallan ja. ä;ärimmilleen kiihtyneen kostonhimon yhtyooillä voimilla, kun siinä käytetty oikeusmen·ettely muodos·tui n!iin mielivalta.iseksi, ettei syytettv.ien airua sa:llittu
edes esittääikään todistuksian:sa., kun vie,lä
rang-ais:tuksien al,aisi,ksi tulivat s~ellaisetkin
teot, joista rautartieh.allitnksen puolesta oli
kirjallisesti luvattu· täydellinen unohdus .ia
kmn annettuihin ,päätöksiin ,asetuksen muka;an ei sa,atu hakea muutosta., oli tulos sen
mukainen. Monet sadat vakinaiset rautatieläis~et, ylilmääräisten suurista .ioukois,ta
puhumattakaan, erotettiin toimes:taan, häädettiin asunnoista1an .ia kaikilla ma:hdollisiUa
tavoilla vainottiin lainlman väJlittämruttä
siitä, mitä tampioita valtiolle tuotti va.nhan
kokeneen .ia kunnollisen henkilökunnan erottaminen r.auta;teiltä .ia mitä puutetta• ja hätää
taloudellisesti ilmamkin vaikeina aikoina taha.llisesti tuotettiin tuha•nsiHe viattomille
rautati·eläispe~heitten .iäJsenille.
KokonaisuudesS!aan tämä 'hallinnollis'en mielivallan
kuuluma.ton ·purkaUIS ollJ mitä räikein todistus valkoisen terrorin luontees,ta ja tarkoituksis·ta.
SamanJa:isen valtiollisen ja yhteiskunna.lJ]s,en vainon alaisiksi ova:t kapinan jälkeen
.iou:tuneet valtionma.lvelija:t monilla muillakin valtion h!Lllinnon Hloilla, ,kuten posti-,
tulli-, koulu- y. m. hitoksissa.
Kun emme voi edellyttää, että hallitus
edelleenkin hyväksyisi mainitunlaisen valtionpalveli_iain joukkoerottamisen ja vainaarnisen tai tahtoisi siitä vasta:t!lJ, saamme
Valtio;päiväjärjestykseru 32 § :n 3 kohtaan
no.iaten asianomaisen halli.tuksen jäsenen
vastattavaksi esittää seuraa.van kysymyksen:
~Tietruäkö !hallitus, että suuria joukkoja va[tio11ipalveli_ioita on edellisten
hrulli:tus,ten aikan1a mielivaltaisilla
hallinnollisilla toimellfPi teillä eroitettu virastaan ja että heitä virrunomaisten taihaita yhä vieläkin vainotaa.n, _iru
mitä on nykyinen ha:llitus tehnyt
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trui 'aikoo tehdä tämän huutavan valtiollisen _i.a yhteiskunnallisen vääryyden kor.ia:amiseksi?
Helsing-issä, 4 'P· touJmk. 1920.

Väi~ö VoionJmaa.
A. Lehikoinen.
J. W. Keto.
T. A. Turtiainen.
Heikki T'örmä.
Ha.nnes Ryömä.
J. La;herma.
Väinö Hakkila.
M. Heinonen.
Artturi Aalto.
0. V. Elfving.
Olavi Puro.
Mrutti Paa.sivuori.
VäLlliÖ Hupli.
Fwlliny Ahlfors.
Edv. Helle.
Penna Baunu.
Toivo Riruta·la.
Olg-a Leinonen.
A. E. Mickelss.on.
0. Hiltun'8n.
K. N. Aalto.
G. Luukkonen.
Puh e m i e ,,s: .Valtiopäiväjärjestyksen
32 § :n mukaan tulee asia;n olla pöydällä
iohonlkin seuraavaan täysi-is-tuntoon.
Asia; pannaan pöydälle
raavaan täysi-istuntoon.

seu-

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
Muutos päiväjärjestykseen.

P u ih e mies: Päiväjärjestykseen tehdään sellainen. muutos, että ensimäiseks,i
asia1ksi otetaan 15 :s asia p.äiväjär.iestyksessä.
15) Ehdotuksen, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi

sisältävä hwllituben ·esitys n:o 17 e1sitellään.
Puhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa asian läJhetettäväksi ulkoasia,invaliokuntaan.
Tois€n varapuhemiehen' V i r k k u sen
ryhdyttyä 'Puhetta. johtamaan syntyy seura.ava
60
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Keskustelu:

Pääministeri Erich: Kun hallitus
nvt oh_i.elmansa mukaises,ti 'puoltaa, toimenpiteitä,, jotka tarkoittavat 'Suomen :v:htvmistä kansojen liittoon ja pyytää eduskunnan myötäva~kutusta tithän laajaka.ntoisee'l
valtiotekoon, niin se tekee sen siinä varmassa vakaumuksessa. että meidän maamme liittyminen tähän, olemubeltaan ja tarkoi tus:peril tään y leisma.ailmallis·een järjestöön, ilmeises•ti on meidän omien etuj001me
mukaista. Tätä on esityksessä jotenkin
la:aj:;tlti .perusteltu. Mutta esitykseen sisältyy sen lisälksi liiton rakentees·ta selonteko.
joka 'Val1maankin on ollut tarpeellinen,
koska meille ei ti-etenkään voi olla. yhdentekevää, minkäluontoinen ja rakenteinen
tämä yMeenliittymä on, jolla. laaja:peråisv:vtensä ja ta.rkotusperänsä \puolesta tähän
as;ti ei ole ollut 'Vertoja:an ihmiskunnan
ai-kakirjoissa.
Politiikassa on otettava. lukuun tosiasiat,
eikä hallitus• luullakseni ole liioitellut niitä
etuja, mitkä kansainliiton iäJsenyvs sisrultää,
e~kä myöskään liian vruhäksi arvostellut niiden muutosten kanta;vuutta, joita täJstä yhtymisestä muuta;milla valtioelämän aloilla
aiheutuu. Mitkää;n yleiset ,iärkisyyt eivät
kuitenkaan pakoita ·sitä pess~mis:tistä kan.
taa omaksumaan,. -että se, joka rohkenee uskoa onmellisen .i'a menestyksellisen tulevaisuuden koiHavan eri kamsain väliselle liitolle, niin laajasuuntaiselle kuin suinkin,
muka vain antautuu turhain, kovan to.dallisuuden edessä hamtuvain ikuvittelujen ·valtaan. KaDJsainlii•ton täytyy - sen verran
voitanee luottaa siihen että ihmiskunta
pystyy löytämään oikean tien sen tuskiil
vielä päättyneen, väkivaltaa ja kohtunttomuutta ja vuosikausien kärsimyksiä kuva.sta.varu a.ian jälkeen, joka. on ollut niin momm kansan kestettävänä ja ionka vaikutukset vieläJkin ovat niin voimakkaasti 'tuntuvissa- väJhitellen yhä runsaammassa määri,n •Saattaa ·kans•ainvälinen oikeus ja oikeudenmukaisuus a.rvoonsa, sekä .pa.lautta,a, tai
o]kerummin sanoen, luoda vahvat edellytykset sille solidaarisuudelle, jonka lopultakin
täytyy olla kaiken kansainväli·s-en oik€us.iär.iest:vksen 'toS<ias~allinen perustus.
Kun väJhäväJkinen kansa pyrkii tällaiseen
yh.t:vmään, ,johon m.m. kuuluu suuria
maailmaruvalto.ia, tekee se sen vielä! lisä.ksi
siinä vakaassa toivos·sa, että pienetkin val-

tiot liiton ·Puitteissa Hivät ainoastaan säily
omintakeisina yksilöinä, olemuk.sel.taan ja
elämä;nehdoiltruan turvattuina, vaan myöskin kaDJSojen liiton jäseninä saava:t äänensä
kuuluville ia ·että näin voipi ta.pahtua huolimatta siitä. että tähän asti ·tuntemattomalla tavalla vaWoille liittosopimuksess::~
määlrätääm vaihteleva ääniasteikko S>ekä
muodollis-oikeudellis•estikin
erisuuruinen
vatikutusvalta, mikä tietenkin g.ellaisena.an
sisältää tuntuvan poikkeuks·en aikaisemmin tunnustetuista, joskin todellisuudes·sa
useasti s·vr.iäytet:vistä, .periaa·tteista. Liiton iäsenenä ei pienenopuoleinenikaa;n valtio
saa awtautua toimettomaan välin:vitämä;ttömvvteen, eikä heittäv.t:vä siihen kylläkin
mukavaan lkäsitvkseen, että tästä läJhtie:1
muka ei -enää tule olemaan mitään niin sanottua. suur-politiikkaa, tai että oikeus sellaiseen politiikkaa'n olisi joillekin määrätville valtioille monopolisoitu.
Aivatri: erikoinen tehtävänsä täytyy ·vihdoin 'kansainiliitolla olla itse valtioaa.tteen
puolta.misessa. Meidän aikamme ti-etä raivmavat periaartteet ka,nso.ien itsronäärää.misoikeudesta ja ka.nsa.llisten vä'hemmistö.ien
turvaallllisesta eivät suinkaan: merkits·e sit'i.
että luovuttaisiin kannattll!masta :ia puolta,malsta its-e valtiota ka.iken .iär.ies:tetvn vhteiskunta.eläJmän välttämättömänä elinmuo,tona.
Kysymyksessä oleva liitto on valtioitten
välinen vhtymä ja sen tä:vtv:v oman o1€mukseDJSa mukaisesti niin sanoakseni tuottaa oikeusturvaa valtioille itselleen, ntiin
suurill-e kuin ·pienillekin, turvan niitä voimia vastma.n, jotka rohkenevat suunnata
kärkensä ihmiskunnan loukka:ama.ttomimnia ilmlttuuriarvoja vastaan. Ka,ns·oien
liitto nvkvisessä muodossaan on oikeastatcin
vain kvlläkin huomatta.vat .ia suuriM'voinen
va.ihe sen suuren ja .io va.nhastaankin: harrastetun aatteen k!fuitvksessä, joka tarkoitta,a. :kansojen solidaarisuutta ja. kansainvälisten oikeussäännösten tarkoittamaa pysyväistä rauha.ntilaa. Se kehit:vsperiaa.te.
ionka ·tä:ytyy oUa ·senkin suurenmoisen ka.nsainvälisen y;hteenliittymän tunnusmerlkkin>iil, josta tässä on kvs·vmvs .ia joka oikeastaan vielä on s·vrutymisvruiheessaan, ilmenee
eritvisesti siinä että on mahdollista tar.kistaa liittosopimusta. snna .iär.iest:vksessä,
ioka sopimuksessa itsesS<ään sääd'Eliään.
Asian luonnosta johtunkin, että liittooopimus, ionkru on laatinut vain1 •Osa liiton iäise-
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nis:tä. on a:ikaa myöten ehdottomasti alistettava tarkastflttavaksi sell! järjestysmuodon
edelleen kehittämiseksi .ia täydentämiseksi
sekä niitten puutteellisuulksien poistamiseksi, jotka eräissä suhteissa sopimust.a
haittaavat. Kaukruna siitä, eM;ä itse sopimus .ia sii'hfln merustuva or_g-anisationi tällä
tavoin parutaisiin vaaralle alttiiksi tai että.
sitä hei.keilllllettäisi:in, tulee muutosten päinvastoin lisäitä sen kyJryä ·palvella yleisinhimillisiä .ja kalnsai.nvälisiä etuja. Ja sala.tanee kai -toivoa, että ne valtiot, joillasuuruuteen ja ul~onaisiin voimakflinoihin nähden
on suhteellisesti vaatimaton asema, voivat
useissa:kin ~a1Pauksissa1 tasa puoli ~em:min: a'rvostella, suurpoliittisia ~ysymyksiä s·ekä
myös :muutoin, vaikuttaa liiton tehtävien
onnelliseen suorittamiseen inhimillisen ia
kansainrvälisfln yhdyselä:män palveluksessa.
Meidän: maamme tarvitsee kieltämättä
sekä oikeus•turvaa että myöskin tosiasiallisia: valtiollisia takeita sekä sen lisäksi lwa.iempia malhdollisuuksia, siihen rauhalliswn
kanso.ien keskinäiseen kanssakäyntiin, .iota
liitto voipi tariota .ia [lallitus !Pitää senvuoksi velvollisuutenaa.n ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sekä pyy.tää eduskunnaln suostumusta tähän.

JJå re_g-erimi_glel]. 'IIIU i överenrsstäim:mehle
med s~tt ,prowam förotd•a'r åt1_g-ä!:rder, 'sOiill
aVJse Fitnl'a1ruds ,i,nJträJd,anld·e i. foThens -:fö11bund
oe'h :pålkrul1la1r rilksda•g'erus rmedVJerkan rtil'l
d>erurua. betydelse:f!ul,J,a s·tatsalkt, sker detiJa i
dteDI faJs,ta, <förv.iiss:ruin_g-, ,aiJt vårt llaJlllds anslutrruillg tiU ·derun'ru, 'tiU si tt väJsen: 'ocih :sima. •svft.en väJrld!somfa:ttande orgaruiiSia.1]on li_g-ger i
IV'å!1t e_g-.ert;. vä/Hörsi1åJdda, iillltresrse. Detta1 :h:ar
i propositionen: räitt u.tfö:riligt. motivera;ts.
Men rpropositionen inMfattar däJr.iämte en redo_g-.örells•e för förbum:Let;s struktur, nivgot tSOIID
förvisso VJa.rit nödväiDid>i~t, .dJå ju a.rten och
beskaffenheten a1v d·enna samma,nslutnin_g-,
som ifråga, om dilmenrsiQilll€ir och :syften hittills icke haft någ-ot mosty.cke i mä.n.sklig-i!J..eoons' häJvd,er, :iJc~e ikam' vaJI'Iai os·.s [ik_g-iJ.ti,g-.
I rpoli tiken rha:r mram: a~t rätknra med realli:teiter och jra•_g- ihoppaiS att reg'erinrwen icke
överskatta:t de· fördelar, s•om medlemskarpet
i folkens förbund in:IJJebär •eller underkärut
bärv:Udd,en: a1v dte omg-esta!ltn.Vn_g-a,r, som !häirruv
föranledas på vissa. områden av statslivet.
In'g'laJ :atl.limäirurua fömufts:s:käl! ltvilllga; oss :a.tt
omlfa:t'tla den !pestsimis~is'k,a Upipfa;ttnJi.ng-, rutJt
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de.n, SOiill v'ålg'la•r 1tro p>å 1en lyokosaJm oeh .väil,sig-ntel'seriik fra,mtid för ett förilmntd meRan
folken:, så omfa,iJtrrunld>e ,som möj.ligt, skuUe
'hänge ·si_g- åJt fåfäJn_g-ru, i·nif·ör 1en. hå11d verklighet bristande illusioner. Folkens förburud
ska,ll, - d,en förtrrö•sta.n 1torde man kun,n:a
.hysa. t~U mäirun!iskosrllälkterts förmå~ru rutt fi.nrr:ta
d·en >rält'ta, väg'en - efter den• kntarpp:t till,lända,lu:pm'l\, ruv våld •och välld rooh års~ånr_g-a lid:a,nden käJn,net:ecknrarnrde tid, som så 1månl_g-a
folik fålt>t utlhärda: oe~h vaJrs verikrui,rug-:rur älnlliU
göra; si_g- .siå käinnilm.rt _g-äiUa:nde, 'efternh,all!d i
alU hög-re _g-md låkar meUam:fo]kli:g rätt och
rättvisra komlillia: rtil'l heders samt återstä!Ua
eNer räitta,re sa1g't .ska~pa, håillrhrura förrntsätt,n,i:n,g-alr för dten' sQihda.rit,et, som y.tterst måst:e
utgoöra den 11ee1la _g-ruoo,enr för aH mellarnfoJ.kli,g räJlitsordnli,ng·.
Då ett litert la1nd sö1k•er in~räidru i d'ernrr:ta
.s:armma.nrslutning-, som •bl. :a. omfa:ttrur stto.ra
väJ:&ds1r~ken, ,sker del. vida,re .i den: frusta, förhoptpnrung-, aJH. inom ·des,s rarm äV€il1 d•e ,små
s•ta1ternrru icke Motrt skOila lfortlbestå såsom j,nc.
td:ivi.d,er, ibet:ry•g:_g-a:d•e rmed hä'Disyn itill1:1 tsilll
exisiel]S och s•1llia\ livsvi>l1Jmr, urta.n 'äiven för.miå g-öm. sig gäJ.liarnd1e :siåsom moo:lemmar a:v
:st.aternrals rs,a.mfunrd, ocih d<etrha .utaiiJJ illitrå'Il:g
dätrav, att den hittills okända rgraderintg- a,v
röstetal och av det icke ·blott faktisika,, ub.n
äiven f or:m.ell t rättslig-a in:flytarndet, so m
fö:r:bundsakten statuera1r, innebär en betydelsefull försk.iutuin:g av tidigare erkända.
om än i verklig-heten ofta å,sidosatta ,g-runldsatse~r. Såsom medlem av förbundet får ioke
heller en mindre srtat ·hängiva sig åt dådlös
likgilt:i.ghet eller invagrgal sig i Bn no_g- så
bekväm urp,pfattning, a.tt det hädanefter
icke läng-re skulle givas något, som kallas
storpolitik eller att rättigheten till en sådan politik vore på någ-ot sätt monopoliserad.
Icke minst gäiller det slutligoen för folkens förbund att .häivda själva s•tatens ide.
Vår tids banbrytande grundsatser om folkellls siälvbes•tämnin,gsrätt och skvdd för
de natiolliella rrninroriteter.nra. avse ingalunda
nå;got wppgivande av s.iälva staten såsom
en oundg-än_g-lig livsform för allt ordnat
samhätllsliv. Förbundet utgör en swmmanslutning- av stater och arråste en>ligt sitt eg-et
vä'Sen s. a. s. meCHöra rättsSikydd f,ör statema s.iälva, de •stora såväl som de små,
skydd mot de kra~fter, som icke tveka. a.tt
rikta si.n .spets :mot mänsklig-hetens oantastbaraste kulturvärden.
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Fo1kens förbund betecknar i sin nuvarande ,gestalt ett skede i utvecklingen av
den stora ooh långtifrån nva idEm om folkens sol~daritet .och ett genom mellanfolkliga rättsins1titut gara:nterat bestående fredstillstånd. Den evolutionsprincip, viiken
måste .känneteckna. även den storslagna mellrunfolkliga •sam.rna:nslutning, om vilk-en här
är fråga, och som -egentligen ännu befinner
sig i vardandets skede, frrumträder särskilt
i mö.ili~heten av förbundssaktens revision
genom beslut, tillkomna i den ordnin..g, som
i fördmget a.ngives. Det ligger även i sakerus na•tur, att förbundsfördra.get, som iu
uppgjorts blott av en del ruv förbundets
medlemmar, efter han,d måste underkastas
revision i svfte att vidare utbygga och förfulls•tändiga dess organisa.tion samt avh.iä1pa de brister, som i vissa avseenden vidlåida fövdraget. Långt ifrån att detta innebure något vedervågande eller försva:ga.nde
av s.iälva. föribundet, bör det tvärtom öka
dess förmåga att t.iäna aHmänt .mänskli.1ra
oc.h mellanfolkliga intress·en. Ooh maJlJ får
väl 1hoppa,s, att de stater, ·som i fråga om
storlek och vttre maktmedel inta.ga en iämförelsevis- blygsam ställning, icke sällan
skola kunna erbjuda för.dele.n av ett .rnera
opartiskt bedö.rna:nde av storpolitiska spörsmål samt äJven i övrigt bidraga till ett
lvokligt fullföl.iande av förbundets UiplJgifter i .den mäns·kliga och mellan,folkliga· samlevnaderus intresse.
Vårt land i1r onekligen i behov av det
ökade rättsskvdd och de faktiska garantier
a.v de utvidga.ae mö.iligheter till fredligt
mellanfolkligt Thmgänge, som förbundet förmår erb.iuda,, och regeringen an1ser det därför •såsom sin ·plikt att vidtaga i sådant
svfte erforderliga åtgärd•er sa.rnt anlrålla
om riks.da:goens samtycke 'hä.rtill.
Ed. La he r m a: Kun on kysymys niin
tärkeästä p<olii ttisesta toimenpiteestä kuin
on kansainliittoon liittyminen, on kohtuullista vaatia, että edustajilla on aika:a harkita sitä ja ainakin aikaa tu'tu.stua halEtuksen ehdotukseen, ennenkuin asia on valiokuntaan lähetettävä. Esitys on jaettu
vas·ta kello ·6 tänä i:ltan•a ja min:ä ol·en käyttänyt tätä väliaikaa ja sillä aikaa saanut
luettua ainoastaan 14 sivua 44:stä. Voi
oUa, että minä ja monet muut, jotka eivät
ole ulkoasiain valiokunnan jäseniä, ·haluaisivat tässä tilaisuudessa jo lausua mieli-

piteensä, ja tuntuu minusta oikeallta, että
asia pantaisiin sitä varten pöyrdä'lle. Pyydän ;S•envuoksi vedoten vra'ltio.päiväjärjestyksen 55 § :ään ehdottaa, että asia pantaisiin
vöv<dälle tulevana rperjant.acina pidettävään
täysi-istuntoon.
Ed. Vai Dl i o: Pyytäisin kannat•taa ed.
tekemää ehdoiush.

La•he~man

T o i n e n v a r ·a p u h e m i e s: Ed. Laherman lausunnon johdosta pyydän huomauttaa, että kun asia on jo kerran ollut
pöydälle pantuna, se on valtiopäiväjärjestyksen, 515 §:n nojalla lähetettävä vali,okuntaan eikä voi·da enää myöntää uutta pröydäll ep:anoa.
Keskustelu juEstetaan päattyn.e~eksi.
Esitys lähetetään u 1 k o a s i a i n v a1 i o k u n t a a n,
1) Ehdotuksen laiksi Valtioneuvoston oikeudesta antaa tarvittavia määräyksiä tavarain
tuonnista ja viennistä sekä niiden kaupasta,
kuljetuksesta ja jakelusta

sisä'l·tävän ·hallituksen, esityksen n:o 15 johdosta laadittu maatalousvalio·kunnran mietintö n:o 6 esitellään siinä mainitun lakiehdotuksen
e n s i m äi i s t ä k äi s i t t e1 y ä varten.
Puhemiehen a·setuttua..iälleen
syntyy ·seuraava

pa~kalleen

Keskus•telu:

Ed. af F o r se 11 e s: Vid remissen av
•proposition, som motsva:r:ar .det betänkande, s•om nu förelig~ger till första hehandling rikta.de jag till de't utskott, som skulle
komma a t t behandla densa:mma, •den uppmaningen, att utsko·ttet skulle utreda, i
vi'lken månr de stadganden, som inne:höUos
uti pmpositionen, möjEg·en kun'de ·stri·da
emo't grundlag. Uti avgivet ·betänkrande
har utskottet emellerti.d icke tagit hänsyn
till denna up.pmanin•g, och är jag därför
nödsakad att en stund upp'ehålla. rik·sdagens .dy:ribara tid. Uti betän kand:e't yttras
visserligen ati ,o bservera,s bör nämligen,
d~m
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att äv·en i någon mån effektivare föreskrifter för ordnande av vanornas användning så
näira beröra grundla.gstryg.gade medborgarrä ttigheter, att därest lagen ej stiftas
i den ordning, som för •stirtanrde a.v gruudlag är stadgat, en effektiv reg·lementering
blir täm'ligen svår". Och senare i samma
betänkande säges: ,av pl'opositinnen framgrår icke närmare, vad slags re•gleme.nterinrg regeringen på grund av denna lag ärnar före'ta.ga". Men något senare yttrar
utskottet vidare: ,U tskottet har Ekvisst
funnit nödigt att uttala förhoppning, a'it
vid in- och uiJfrörs•el a v varor s•amt förde1ninrgen av desamma, såvida såd:an verksamhet överlä:mnas åt enskilda affärer, i
fräJmsta rummet anddsa1ffärer måtte anlitas." Vi1d uttalandet av dess•a 101.1d har
emellertid utskottet totalt förglömt att ett
sMant f·örfarande stider emnt försäikrin\g"en
till borg-erskapet § 2 •som lvder: ,,at aU sådan handel, rörels•e, konst och slöjd, som
f.örut är kär1d, idkad och i allmänhet idkas kan, hädanefter' icke .skal n:åg·o•n eller
nå!gra särskiUe in- .eller utrikes mänr uplåtas eller meddelas unCLer exklnsiva Privilegier, Monopoiier eller Förpaktning•ar - - - -". För att klargöra i vilken
mån andra hestämnin_g1ar i förelig,gands
lagförs1rug tan:gera grund1ag, ber jag få
UT\l')läsra delar av försäkran till ribts borgerska·p och städer a:v 23 februari 1789 och
försäkringen till allmogen av 4 april 1789.
Uti 1 § av Försä'kran för Rike·ts borgerskap
och städerne i allmänhet given d:en 23 ferbrua;ri 1789, försäkras att ·de ,vid theras - - Privilre,gier - - - oqvaldt ocJh
oruhbat--- bibehåJllne och sky.CLdade
varda, så at ing·en them, hvarken i <ans•eende til .theras inne.hrufvande J ord, Hus, Tomter, Hemman, Skogar, Utmarker, Strömar,
Arreiirden, Fisken, Qvarnar, Sågar eller
andra Inrättningar, e.i ·eller i ans·eende tiH
theras Harrdel och Sjörart, näringar och
rörelser, minsta hinder eller förfång tHfvga. ska1". FörsäJkringen till allmogen
av tden 24 april 1·7·89 lyder uti denna. del:
,Skattebondes äganderätt til Ska:tte Hemmanet biJbehålles uti sin helgd altid oförkränkt ävensom tihen dispositinnsrä'tt therå,
som bevilja.d och försäkrad Mifvit - -".
Samma pri vilegie,brevs 4 § tilliförsäkrar allmogen rätt ,inom Riket föra och afsätta sin
egen och sine grannars a1fvel och slögder".
Med hänvisning till ·dessa sbdganden uti
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försäikran t.i.ll rikets bongerskrup och till
allmogen ber jag f,å uppmärksamgöra därpå, att försäkringen genom den i 'somras
autagna regeringsrformen icke har b'livit
upphävd, i det att dessa. försäkringar icke
strirda emot nägon punkt av regeriurgs:formen, och att sålun,da flere av de bes·tämningar :an:gående ins:kränkning av medborgares rättigheter i förelig1gande l1a_g1förslag
strida emot ·dessa sta,dtganden af grund1a.g·sna,tur. Vi hava först a:tt fästa oss vi.d prissättningen, srom strider emot försäkran till
borgerska.pet; maximirprisen, s·om även strida. emot § 2 i försä.kran till borgerskapelt
och CLessutom mot § 4 av :försäkran till al'lmogen; förbudet av :fariygs försäljninrg
st.rider upperubart emot försäkran till borgerskapet och bestämuingen a.IIrgående forsling, ex:port, im:porrt strider emot samma
försä.k,ra'n § 2 till ·borgerska'Pet och § 4 i
försäkran tili rallmotgen. Då det s<ålunda
fra.mgår :at't flere av de i lagförslaget avsedda bestämningarna strirda ·emot gaHande
grundla,g skulle jag för min ·del anse ati
denua la:g bör beha:n.d'l'a·S erfter § 60 av L. 0.
Ed. K a •ll i o: J'oS tämä laki yritetään
käsite1lä valtiopäiväjärjestyksen 60 §:n 2
momentin mukaran, niin voin minä ruavis:taa, että tämän kohtalo on sama kuin s•en
elintarvelakiehdotuksen, joka tää.llä muuta~
mira päiviä sitten hylättiin. Sillä tämä valtuus ·ha.lli tuksrelle, jos se annetaan :perustus~ai<llisessa' järjestyksessä, tule'e olemaan
suoraan sa·noe'n vielä laajempi kuin se, j·oka 'hylättiin, eikä näinollen ole mitään toiveita S'aa'(}a tätä lakila ilman erä.itä rajoituksia laiksi, koska osa eduskunnan jäseni!Stä nimenomaan elintarvelais·sa pe'lkäsi
laajojen valtuukrsien ant.amista. Mutta ehkä ed. Forselleksella onkin tavkoirtus päästä juuri siihen samaan päämäärään kuin
viikko sitteru. Tosti on, että tässä laissa nn
sellaisia kysymyksiäJ, jotka ovat perustuslai,nlluontoisia ja jos la:ki säädetään toisessa
jä;riestykstessä kuin 60 § :n 2 mom. edellyttää, niin tämä:n lain tehokkuus ja vai'kutus
on piemempi kuin, jos se amnettaisiin
tässä mainitussa järjestyksessä. Minä o'len
samaa miel'tä kuin ed. Fors·elles etftä niinhyvin kauppiaiden kuin talonpoikienkin
privi'leegiot tu:Ieva't tässä tekemään vaikeuksia hallitukselle tämän lain käyttelyssä. Perustuslaillisen rajavih11au vetäiminen,
jos tämä travallise·ssa 1ainsäädäntöjärjestyk-
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sessä annetaan, tu1ee epäiilemä•ttä ·tuottamaan hallitukseHe vaikeuksia täytä:ntöönpanossa. Mutta siitä huolimatta ymmärtäälkseni tämän lain säätäminen on mahdoTlinen tavallisessa 'lainsäädä:n'töjärjestykses·säki:n, vaiKka kuten SIRillOin sen te•ho On
silloin 'Plienempi, kuin .ios se annettaisiå,n perustuslain mu'kaisessa .iär.iestybessä. Maalaisliiton eduskunJtar.vhmä;ssä olemme me käsitelleet tätä a.siaa ja eräillä edelly'tyksil'lä
ryhmä voisi olla mukana sää:tämäs'Sä tätä
la:kia perustusla,illisessa:kin järjestyksessä
.i·os eduskunnassa näyttä:isi olevan takeita
siitä että tämä tu'lisi ju'listetuksi kiireel'liseksi niillä .e,hdoillta, mitä me aset1amme.
T-'akiin täytyisi kumminkin silloin saada
sellain,en muutos, että lain ensimäisestä PYkäläs:ä ensimä•isen momentin viimeinen
lause olis.i poistettava .ia sen siiaan otettava
säännös: ,A l k ö ö n h a l 'l i· t u k s e l 'l a
kuitenkaan o1ko tämän l1ain
n o j a ll 'a o i k e u t t a m ä ä r ä t ä k otimaist,en tavarantu·ottajain
h a ll u s s a o l e v i e n o m i e n t u o t1 u o v u t u s v e l v o ll i s u utei den
d e s t a, t a k a v a ·r i k o i m i s e s t a. e ik ä r a j a ·h i n n o i s t a e i 'k ä m y ö skään oikeutta rajoitta~ he~
dän tuotteidensa käyttämistä
h e i d ä n o m a s. S• a k o t i t a l o u d 'e ss a a n." Ja si täip:aits.i katsotti'in ry hmäHsä
myöskin ta.rpee'llise'ksi ensimäisen 'PYkälän
ensimäiseen mo'ment.tiin tehdä se muutos,
että kul'jetuskie'lto koskisi vain rajas•euduiHe ta;pahtuvaa kuljetusta. Mutta minä
myö•n•nän ·että e'duskunnalla voi olla epäilyksiä näiden raj:oitusten suJMeen, mutta
suurella valiokunn,alla on syytä harkita
asiaa, o'lisiko mentävä tällaisiin rajoituksiin' 'kuin dlen tässä äskm1 maininnut ja
säätää silloin tämä 1a'ki perustusl,aillisessa
järjestyksessä.
Fid. R a m s a' y: Då f:våtgan om förlä;ngnling a•v liw~m~delslagen för någon tid· »edan var flö're, had.e ,iag til:lfälle att uit.tal'a.
såsom min up•pfattnin~ att ja,g, ehuru
.ia.g väl är en väin av frihet 1plå ha.ndels- odh DJärinl_gslivets områd<e, likväl
arusåg det .önskligt ooH nö·digt a.tt en
viss övengån~s·tid skulle finnas för avvecklilllg" a:v reglementeringen :på livsmedels- och handelsområdena. Utgår :ma.n därif•rån artt det f,ö,religgande la,g)försla:g"et &vser
en aV!Veckling mv d'e nu rå~dande förh'åHan-

dena, så ä:r ju förSilaget i harmoni med den
urpp±:attining jag har a1v huvndfrågan. Av
regeringens proposii.ion kommer man emellert'id:, om man håJller sig till dess kortbttade motivering-, tiJ!l den U'ppfattning att
här är fråg1a om niå,go.n.ting a<nnat äm en positiv övergång til'l den firiihet, som rådde
:IJöre kri:get, ty det står i motiverin.g.en såsom :Eörsta motiv a!tt ma,n av:ser att, förhirrdra en förs<älmrin1g av den finska. valutans värde, smy,g)harudel ocih lurendre.ieri.
Det är .S<Medes nega:tiva synpunkter, som
först an:lä.g;g13s på fr'åga.n, odh den erfarenhet man hä:rintills ha·r vunnit unlder reglement.eringstiden har vä:l varit att sta,ten
fög-a kan hindra valutans försämrirrg, srnyghanld~l ooh lurendre1.ieri. Först i anldra rumme1! kommer den ip'Osi'tiiVa motiv·ering>en,
nä:mli:gen önsk~u11 att främ.ia en jämn förd-elning 'av varor meUan k.onsumenterna.
Det ä>r väT d·et!ta senare moti v c1et hade varit sikä.l a.tt ha<va så,som första och det på
vi<1ket hruvudiviMen :sku!lle ligga. Dess bii:ttre
har hande~s- ooh inHusti~ministern vid plenUJm i g1år när'mare u1JV<ecklat sina synpunkter och förtagit det abe:haglig1a intryck som
prQ!positi,onens motiv ha,va kv<arlämnat. Han
har fram'hållit atlt avsikten .är .iust en avveckling ooh en avveokling- un:der iakttag:ande mv vars•amhet ooh förstånd. U m1er
fö,rntsälttnin•g :a;f,t så blir fa:llet kan ju d·enna
bg g-oCLkännas och Iänida till nytt·a och
,gagn.
Frågan blir då :d!en, vi1lket måt'i: av takt
och Uippfattning av förhwl'landena., som kan
görrus g>älllande vid t'illämpning>en av lag-en.
Det är a1v viktt att vid tillä:mpningen några.
m:on:Op'Ol i d·en ena' eHer andra ri1ktningen.
icke til:lskarpa:s. För aH ioke exempelvis
s.pannm'ålspro-dmoentern•a i detta la.nd sk,ola
komma i en monOipol.st:äUnin·g ä:r det nödvänd~t att importen g-öres så fri ooh vid
som miöljlli,gt atJt: icke piiosstegring- fö:ljer. Vidar.e bör tillses· altt imtporten av sådana varor, som landet oavvisligen behöver, såsom
tilhnerkningar av jäm, jordhruksredskarp
och anna.t, som älven av industrin här i landet kan framställa<s. måtte tillåtas för art:t
icke järnindustrin, för att nu hå!lla oss till
ett område, måtte k01mma i en mono·po1stäJUning-, gen•o.m vi'llk:en prisen på rrö.dvä:ndighe.tsaflt~klar ror 'jofdibruket U\Plp Skmvas.
Kons,tenJ ä·r för (ha.nJdels- och industriministeriets ledning <at1t så utbalansem import- ooh
eXIp'Ort:f:1öroålia.ndena., a.tt en prisstegring
1
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genom ·en regl:ementering icke upps1år, och
däri Egger huvudsvårig'het-en, och den ·svårig'he!ten accen.tuer&s ännu mera, om regerilllglen så!som härintills allt:flör starikt stirrar
på den ·olyeikliga va:lutaJfråJga;n. För att få
en rätt balalllserin!R" av ~mporten i svfte att
pl"isstegring ioke ska:l1l bliva ih'åHande el'ler
ytterligare skär;pas, ä:r d-et nö:dvällidigt att
frihet åt\minstone inOiill rätt vi•da ~rä:ThSer
giv>es på valutahanldelns OIIThr'åde eller att
statsverkets reg<lementering icke g<år därhän, att valuta-anska:f1fnå.ngen blir ett mål
för s~g utan anv.ämdning i det pr:a;ktiska livet. V:aluta skall anskaffas, m:en anska:tfas
för att impor:t ska1l va:ra mo.iEg. Ja.g viH
hQpfpas att handels- och industriministeriet,
om denna lag blir antag-en, vilke:t jag för
min del :vill medver:ka til!l, med takt och
jämruviH skal'l kunna harudha:va de·s•sa v~k
tiga frågor. Det är således enligt min uppfattnin:g näirmas1t .av vikt a tt man strä.vracr
tiU en rätt sna:l:fu, systematis•k ocih fövstån- ,
dig- öivergårug tiU fria f1ö:rlhålllanden.
.
Den ståndp.ulllkt, jag inl!ager och som jag .!
sålunda har ma.vkerat, harmonierar icke '
fu]:lt med slutlmeningen i utslw:t;tets motiveriiLg. Utskottet säger uppe på si,d. 2: ,.Utsko1tet har likvist funnit nodfugi ·att uttala
förhoppn:in·g<:m att vid in- och ut!fövseln av
varor sa:m:t fördelni11gen av desa.mma kunna,
sav.i·tt såd:an ·verksamhet Överläimnas åt
enskilda: affärer, i främsta rnmmet andelsaffäTer måtte a.rulitas." Det·ta är en viss
gTad av .ofördragsamhet. J ag skulle vilja,
att i främsta rummet dugliga affärer
anvä:11das,. sådarua som hava blivit beprö:vade och bevisruts äga a:ffäirsmoral och
affärsskickli_g,het, de må sedan vara :m:delsaffäre'r eller a;ffärer :1 annan form.
J ag ville att från u:tskottets ibetänkande den av mig U1J·plästa menin:gen
skulle uteslutas, såsom utgörande ett
menligt regulativ för re,g€Jrin(g'en, vilket
kundoe b:inda hä11rderna fö,r regeringen utan
att sa.ken. s:kulle g;agn•as däirav. Det dugliga.
.m1å a;nvä.nidlas, det odugliga uteslutas, men
ait pås1Jå, att en viss grutp'p a·v af1färer vore
duglitga och andra odugljga, d:et är för långf,
gånget.
1
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ter, som äro förkniJffiJa·de med doenna f:rå.gas
behandling.
.
Den förra omstäntdigilieten är så a tt sä.ga
krronologiskt. d:en sista. Det är den att agrarut•skottets högt aktalde or.CUf1örande, som
.iust avlämnat betän:kande i är·endet., upptr:ä'der oclh föreslår .erht helt annat laQJförslag än det som vi i da;g fåkt motta.ga från
utstkott:et. Jrag hor m']g veta, att detta frörslag ieke är - ±1ör att använda ett i stora
utskottet gängse uttryck- frälmmande fö.r
regerin[gen. Om det för:hål'ler sig stå., skulle
det tvda på a.tt regerin:gen i .denna. fråga
driv'er som ett rankigt skepjp plå böljan blå
utan ait r:iktigt v·eta, var den skaH ka·sta
ankaret. Den and.m omständi,gheten är d·en
at.t elmnomiutskottets betänkan.de av 2 decemJb.er 1•9tl9 röra,ndie den av den tidigare
reg:eringen övedäJmna:de tlivsmedelsl:agen,
vilket betäntkande äin'tligen blev beha.ndlat i
stora utskottet :f1ör el1 vecka sedan, ännu
icke har bli:v'it jfum:t.e stora utskottets betänkande här vid pl•enu:m för andra behandling- föredratget. J:ag ·har mig ändå alldeles
säkeTt bekaut, att stom ut·slmttets betänkande htar kommit riksda:gens kansli tillhandla.
Ed. Kallio: Edustaja Schauma.n:in
lausunn:on jo.hdosta pyytäisin huomauttaa,
että minulla ei ole ollut mitään syytä aijaa
tätä ehdotusta · maata1ousvaJ:iokunntassa,
kos!ka ei o'l lut t'ilaisuutta e.des ·oman ry:hmäni kanssa neuvo·tella, saisiko seTlain elll
eohdotus ryhmän taholta kan~mtusta. Minä
asetun sille maunalle ti1ssä .a·sriassa., että
tästä laista olisi jotakin tuleva. Jos maatalous•va'liokunta jo etukäteen olisi asettunut tälle kamualle ja ·ehdottanut tämän
la-in säädettäväksi: :v.erus'tusla.illisessa j'ärjesty:kses'sä, ·ohsi sitä kohdannut ne vaarat, että se olisi täällä tullut uudelleen
hylätyksi, ja minä en ta.h1do olla tosiaankaan sellais·ila olotilaa luomassa. Ny'tkäiän
en ole tehnyt .elhd•otusta, vaikka o•len: ilmoittanut, että :ai1noasila.an ni'illä edellytyksillä maaJa:isliiton •eduskuntaryhmä voi
olla mukana luomassa tästä l.a'k:ia perustuslail'liS'essa järjes·tyksessä.
1

1

Kes'k:ustelu juilisteta.an päättyn.eeksi.
Ed. S o h a u m a n: Jag skall ioke uttal:a.
mig- i sak, då ja,g är i tiHfMle att i sttora ut-.
skottet behandl1a äJrendet. Jag ska.U endaat
utta;la mig angåe'lldB ett par omständi'ghe-

Puh e m i e s: Asian ,ensimäinen käs:ittely julistet:mn .päättyne·eksi ja a·sia menee s u u r e e n v a l i o k u n t a a .n.
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2) Ehdotuksen laiksi Presidentin kanslian
virka- ja palvelusmiesten eläkeoikeudesta

sisältävä hamtuksen esili;ys mo 50 (1919
vp.), jota on valmis·televasti käsitelty valtiovarainvaliokunnan mietinn'ossä n:o 1 ja
suuren va:liokunnaJlJ mietinnöissä n:o 8 ja
8 a, ·esit'ellään k o l m a ru teen käsi tt e l y y n.
•P u h e m i e s: Eduskunta päättä.nee pysyä to·isess;a lukemisessa tekemässään päätoksessä esilläolevan la:kiehdotuks,en ·hylkäämisestä.
Hyvaksytään.

Ed. H e l o: Minä kannatan e·d. AaHom
tekemä'ä ehdo•tusta.
Ke•skustelu julistetaan p'ää'ttyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on
ed. Schauman ehdottanut, että eduskuntja
lausuisi, että ·e·smwolevan lain kanssa 'S'amasanai,n·en asetus 23 päivä1rtä •heinäkuuta
19119 on syntynyt perustusl,ainvastaisessa
järjesty'ksessä. Tätä ehdotusta ·ei •ole kumminka•an 1mn:natettu, goten :se l'laukea:a.
Edelleen on ed. A. Aalto ·ed. He'lon kannattama.na ehdotta-nut, e:tli;ä esilläoleva
lakiehdotus hylättäli.siin. Kutsun tätä eh1dotusta ed. Aallon eh'dotukseksi.

Asian 1m1mas käsittely julistetaan päättyneeksi. Asi1a on loppuun 'käsitelty.

:Selostus 'myönne.tä.än oikeaksi.

3) Ehdotuksen laiksi eläkeoikeudesta kirkkoherroille Utsjoen, Inarin ja Enontekiön
kirkkoherrakunnissa

Äänestys ja päätös:

sisältävä hallituks-en esitys n:o 51 (1919
vp.), jota on valmiste1eva:sti käsitelty valtiovarainvruliokunnan mi'etinnössä n:o 2 j:a
suuren valiokunna-n mieti1nnöissä n:o 9 ja
9 ·a, e·sitellään k o l m a n t e en k ä s' i tt e l y y n.
Puh e• mies: Toisessa. käsittelys·sä hyvälksy1ity l·akieh,dotus V'oidaa.n n,yt hyvä'ksyä tai hyljätä.

Ken ·hyvä.ksyy esil'lä •oleV'an 'lakiehdotuksen sellaisena, kuin se tois·ess;a käsittelyssä on päätetty, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voiUaa, on ·ed. Aallon ehdotus· hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 93 ,jaa" -äänitä
ja 84 ,ei"-ääntä.
'Puhemi•es: Eduskunta. on tsns hyvaksyny:t lakiehdotuksen.
'Asian kolmas käsittely julistetfllan 'Pää.tty•neeksi.

Keskustelu:

Asi'a on loppuun käsitelty.
Ed. S c h a u m a n: Då det ick<e tor.de
finnas några utsikt-er för lagförslagets förk<as.tande, skulle jag ·eindast he att få röreslå, att riksdagen samtiditgt •so•m riksdagen
antager laigeu ville uttal·a, a.tt den me1d
förevarande lag lika lydande förordningen
av ·den 23 juli 19'19 till'lwmmit i grundlagsstridig ordning. Om själva fa'ktum,
att dem lik<a lydande adminis'trativa förOl)dn~ngen till'lwmmi t ti grundlagsstridig
ordning, torde icke kunna ·råda nrågot tvivel, och ja:g anser det V'ara nödvändigt att
riksdagen hål'ler P~å sin konstitutionella
rä'tt i .finansi:ella frågor.

jotta on valmisteleva:srti käsit·elty pan:kkiva'liokunnan mietinnössä n:o 2 ja suuren
V'aliokunnan mietinnöissä n:o 13 ja 13 a,
esit1e'llään k o l m a n t e e n k ä !S• i t t e1 yy n.

Ed. A. A a: 1 t o: Minä pyy.dän ehdottaa,
että •eduskunta hylkäisi tämän esillä.olevan
lak<iehdotuks·en.

'Eduskun'ta ·hyväksyy lakiehdotuksten
sellaiseD!a ku'in se on 'toisessa ·kälsittelyssä
päätetty.

4) Ehdotus laiksi Suomen Pankin Ohjesäännön 3 § :n muuttamisesta,

Puhemies: To,isessa käsitte'lys·sä
hyväksytty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä bi hyljätä.
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·Asian• lmlma.s käsittely julistJetaano pä;ätiyneeksi.

kommer a.t't rösta mot såväl ärendets behandling i b1.1ådska-nde ordni'lllg som bgförsla.gets antagande.

Asia on lop.puun kä!sirtelty.
.ii) Ehdotuksen laiksi edustajanpalkkiosta 1920

vuoden varsinaisilta valtiopäiviltä

.sisältävä hallituksen. esity.s n:o 12, jota on
va.lmisie'levasti käis•i telty perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 2 ja ·suuren 'V'aliokunnan mietinnössä n:o 14, esitellään
k. o 1m a n t ·e en käsi t te l y y n.
P u h e m i e s: Ensin salliotaa•n as•iassa
Kun se on julistei:tu päättyneeksi, tehdään lip'puäänestyksellä pää'tös
.suuren v.:vliokunna:n ehdotuksesta, että
lakitehdotus käsitellään kiireeUisenä. Jos
mai•nirttu ehdotus hyväfk.sytääru, toi'miie.taan lippuäänestys l·a~iehdotuksem hyväk·symisestä; tai ;hylkäämisestä. Ellei kiireelliseksi juhs.ta:mista. ta:pah'du, toimiietaan äärues·tys s'iitä, onik•o lakiehdotus jäiet'tävä }lepäämään ensimäisiin uusien valalien jälkeen kokoontuviin va,ltiopäiviin,
vaiko hylä;ttä'vä.
k~skustelu.

Menettelytapa hyväk·sytääm.
Keskustelu:

Ed. H o r m b o r g: Med anmärknings-väl.ld konsekvens höjer riks·dageru a:Uti·d det
:arvod:e, som av regterirugen ·har föresla1gits.
J ag har tidiga:re vid 1ikntande tillrfäille up.p::trätt emot ett såidant föl'farande och är
S'inmaJd a.tt göra det också nu. De moiiv,
,g.om man kan an:Eöra emot en ih'öcinring av
ri:ksda_e:smanllla-arvodet, ha tidi_e:are vid mer
.än teit tillfälle framförts. J a:g bryr mig
icke o:rn att upp'repa 'dem nu. J•a:g villl enda·st säga, att nu yttediglare ett moti·v tillkommit, nämli.gen• d:et ·fa:ktum, a:tt rikszdrug•en vi·d budgetbehandlilllgen redan har
fastställ't ci!ksda_e:slillannta-rurvodet. Denna
formella omständi_g:het väger ganska..tungt
i vågskålen. En höjning av riksdrugsnlianllla-arvodet betyder nu, att riksda1.e:en bega~~nar första. tillfälle till att sjä1lv överskrida budgeten. Det torde va::r:a onödigit
.a.tt slösa o1.1d på ·att belysa e·tt sådant .f•aktum. J a,g· vill emlast 'förkl.ara, !a.tt jag

Ed. R. F u r u h .i e l m: J ag kan uttala min aruslutning till min ~;idokam
rat. hr Hormborg, i avnnerhet som
han var vänlig ooh up;prepade den
mo'tiverin_g, som j3(g' vid and·ra behandlilllgen a,nförde föv förkastand:e aN
försla_e:et om 80 mark om dagen. J a.g
vill :häni ytterli_e:are ti1lä4l.'ga,. att riksdrugen bör .hus:hålla. med statens medeJl oC'h
att ri:ks·da.gen hiar vis·ai sig vara s·ynnerligen njugg tidigatr·e, ·då det har gällt att
bevilja medel åt andM, än åt •sig själva.
Des·sa omständiglheter göra ·att ja•g rör min
de1 'anser mi·g tböra -på ·det allra krru:ftigaste
mota:rlbe:t•a. a.nta.gandet av detta lagrörsl:ag
och tdä11för 'kommer a tt rösta mot ärendets
b.rå:dskande behwndling. Jag .hoppa·s· att
det s'kall finnas så många. rättfärdiga själar i denna försam'ling, att förs.Jatget verkligen kommer aft s'tranda. Gå:r ·det så och
b'lir nu denll!a lag i s·in nuvarande ~orm
förkastad, ·så imnebär :dett•a icke, ·att riksda.~smännen få lov att nöja sig med det
arvo·de om '30 mark per da;g, som enligt
L. 0. ti1lkommer dem. Regeringen, som
ju alltid är ferm, -då det gäller att giva
nY'a propositi•oner, kan i mor.gon förelägga
·os•s en ·ny proposition, som vi änmn kun~nta
a.ntaga, innJan riksd:a•gen åtskils. Det k•a•n
hända, att vi :få sitta några dagar läingre
än herr talman:nen- och land:s.hövding·en
öns•kar, men detta knmmer ändå a'tt kosta
mindre än om ·arvod:et nu höjes f·rå:n 60 ti'll
80 mark om da•gen.
1Ed. I1 a ·he r m ·a: Minä pyytäi·s·in edellisille arvoi·siUe puhujille huomauttaa, että
si'lloi·n kun valtion tulo- ja me1noarvio te h·dään etukäteen seuraavaa vuott:a varten,
tehdään se silloin voimassaolevien la'kien
perusteella. Se ei vielä ti·edä sitä, että
kaikki myöhempi lainsäädänitötyö tehtäisiin mahdottomaksi. Nyt on juuri säädetty
laki A:nvenaln'maan itseihailinnosta ja se· tulee tietämään suuria :rnenoj•a valtioUe. Ei
suinkaan budjetin hyväksyminen tiedä
sitä, että tätä lakia ei voita:isi parullia täytäntöön. .SaiD'a on laita kaikkien 1aki'8ll ja
myöskim edustajapalkHon. Jos kerra;n on
niin, että edustajat eivät voi tulla toimeen
entisellä pa'lb.llta, täytyy myöskirr heitä
1
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varten varata tarp.eellinen rpalkkausmäärä.
Sitäpaitsi on v•altiopäiväkusta·nnukset merkitty arviomäärärahoiksi, ja stitloin siis
otett·u huomioon, että •nä!mä menot voivat
tulla 1isäälntymään. ·Muut•en ruotsa1ais:en
porvarisyläluok,an ~dustajien ainaine·n• veto-aminen näihin syihin, joita he nyt täällä
esittävät, nn niin vauha: ja kulunut, ettsi
se tahdo tepsiä. On kyllä 'käsitet:tävää, että
he hels'inkiläi.sinä j•w muutenkin :hyvätuloisina ·voiva:t tulla toimeen :pienemmällä palka'lla. MuUa mitä johdonmukai.suutta on
siinä, että ·he myöntävat valtion virkamiehille suuria ·k<alliinajanlisiä, jotka tekevät
virkamiesten ;palkat ainru kaksinkertwisiksi
siitä, mitä nyt ed:ust<ajille ehdotetaan, edustajille, jotka 'tuleva:t kau'kaa maasewdulta
ja ovat pakoitetut elättämään sinne perheensä ja maksamaan täällä tilapäis·estä
asunnost·a 1j1a ruuasta. korkeita kus't.am·nuk·sia. ll\o[inä en se'llais·ta jo'hdonmuk1aisuutta
käsitä.
Ed. E k li n n d: Jalg måste ,bekänoo>, 1aitt
,iaig i•oke lhö·r ti1ll d·e rälttfäirdi·ga., som herr
Furuihj.elm :häir 1har ta:l:alt om. Det älr .iu ·en
tråkig sak, att frågan om riksdagsmanna-arvodJert; så ofta. kommer u•pp, m:en SlaJken är ju
läit:t lfö.rkl'rurilig. Den lberor CLelvis. på förä;ndri,n•garna i vår v.ailutrus vä:rdle ·ooh d:el1s därpå
a:tt a:rvodena1 f,ortfara.rude älro myoket blygsaimiffila,. NäJr ma1ru .t. ex. tl:äinlker ,på att •arvodtet för d·e fmm1ska deputeraid·e, :en:li1gt 'en
rup.p,gift som ja.g •alnlt•a:~er a1tt häiillför ·si:g tin
tiden före kriget, va;r 15,000 Frcs om året,
så fö·rstår ma.n. att vårt •a:rvod:e v·erkligem1 'är
bly;~sarrnt. Delll cpri'lliC:Up, en1:~~. viJk,ell' a:rv.odet hör berälkllla:s, 'ä:r den, •a.tt in~en· m1wn
i'·ka.}Q ,plå gru,nd llW ekoruomiska s~äil Va!ra
hindmld .a~t 18.Ja1 •väilti·ru 1sig ~iU riks:da.g.sma•n.
Detta ä:r ·elll dtemokra;tiiSlk vrimcip.. För min
del: äJT :jra.g icke iförtj.ust i demokra:bi, men då
vi e•n ~årug ha1v.a. delffilolkra,ti,, måJs,t:e vi v•ara
kon.s•ekvenrtw.
1

Ed. C o ,l ]' 1 a llll d e r: Ja1g rrnåsiJe för mi•n
d:el lbe a,tt få uMala min 1g-läJdje. öv·er ·rutt d•et
clenrn•aJ :Jrå,n:g fi,nrueiS ip•ensoner :som V<å~a för~vaira CLentna förhöjn~rug., :Det är 1mycket
ova:rulligt.. Det ha1r vrunliigen :gått :så rt:jill atlt
ma:n i st.öPSit•a· ,tystlh<et :röstalt if.ör dEJnSoamma·.
;Genitemot Jb:e~rar Fu•rulh[jelm ·odh. Hornborg vtiH ~iag säga art;t i oeih för sig 80 ma.rks
a•1wod·e ioke rkrun •rullfs•es osikäll:igt hogt. Det
!01mlile göra :herälknait •per lår ·29,000 mark,

och d,et äir icke -ett rulldelies OJ3!kä:ligt a'rvode
un.dter .nnvaii'IBJlllde tider. ·Me.n dä:remot äT. för
m}g d:ellftsaJken. alv.gö,vanlde, a:tt vi s.iällva fa:stsltäJUt wrvodet 1 ibud,g:eten till 160 mark ·pier
drug, :och på den grund kommer jag altt l'ösrt.'l
mot. :den ·nu föl'es1agna. fö1.1höjrniin!g'en.
·Erd•. H o r ,u b 10 r g: J rug: lber a,tt få u,tta[a
miru anSI1utruing rt:ri1li1 va•d herr C01Hi.aJ1Jd:er yt~
rad:e. Ran välnlder :s]g mot. .herr FUiTuhjelm
ocili. milg, •mJeru ja~g 1hwr ]ll!gailrmda •sagt, :att
jag anser 80 m:rurk i och f.ör sig va<I1lli ·ett f'ör
hög:t .alllvode. J:ag opponlera;r mig :fr!äimst
ml()lt ,a,e;t •eniri.gt min uppfaihtmli1111g •otiHstand~·ga: .s:ältt·, vaPpå m:vode't Mjes.. Det ha1d1e väl
ämldlå knn.lllaJt sk•e rpå d1e t vi,set, a.tt man haid,e
Låt~t reg;ering·elll för:stå., :altit en, förhö.inintg"
vwe nrödväll!d·i:g, 6å a1tt reg>er.imlge.n ihade fö[lesla.git ·d~tta 1högne ~wrVJoCLe. Nu, irnlträlflfar
det g'ång på 1gåug, a:t~ Peg1erillligen i' an\SlutninJg til:l vaJd a!lWOd,et ma•r IVIami.t vi.d före,g'åJendJe s:e:ss~oner föres:lår -ett viss~t. belo:p,p.
ooh ratt ri:ksda,g>en s~iäll v höjer d-et. Detta, är
oti1Nstämdig~t.. Denrna' form mas~e ma1n åtmiruSitorue if'eaJg.erlru emot.
För ·övrigt vi,Nie j1at~r påpeika., a;tt ih·err La·hermru 1påta.g>l:~g:en':JJ tag-er miste, då han angiver :de ipmllliCiip·er, •eniig·t. vilkBI man upflgör
ibuJ(lg~etell!.• Det •vore vä:l' ett mlä:rkvärodigt s.äi:t
a1t1t upp,g;öra. •eit,t ibudg·etfönSila~ a,t.t en.dast
tagru ,hä'lliSYll' til 1 utgi'filePn.a un1d1er det
.gångna år~et •ooh ,all:s icke fäJsta, si,g vid, vad
utlgifternJa under bnd·~etamt, :d:et. år för vilket man :wpp,gör bud.getförslla.g:et, 'an:taJglirg-en
ikomma a•tt •Sitiga. •tiU. •Såd,am~a, pri~nteiper älro
åt!:mmstOillle iCAlm !SIUnld,a. Naltmdi~gt:vi1s. må:st1e
mwn j.u: ju:s1t ibePälkruru; v'ad ui:giHerna. uruder
d€1t kommande •året kun.na: :runt,agms komma
att s1tiga :t:i:l:l •. Det bord1e ~iu vaora, g:a,fllska• enkoelit ooh ~dart.
1Herr Laherma1 ·w.ior,de, som ma,n kunde·
väJlllta:, •el11 l!iJten a1rut:vda1n om a:tt CLet •för dem,
s.om mots1äitt:ru sig höj.rillmgen, rav arrwode't icke
är •av någon 'bety:delse, tilt .vi.Uk:et beliopp aorvodlet st:i.ger. Det d.är 'älr :a:t:t gtå i.n tpå ·personl.Uga, fönhålla.n:d•en, :Siom ja,g ioke 1bryr mi:g
om att lberöra, anen1 'jag am:ser m]g likYäl
höra uttialla, ,aJtt ja:g just med hämsvn ti.U de
omsltänid:i,gheter,..som he.rr Lruherlffila •aJJ!t:vCLd'e.
am,soer• mig 'ha,va fuN moraolis:k rältt a,tt uppträ,da mot ;förhöjru]rugen.
Sl·ut]igen vi.l[le 1ja;g SliLgm.:, a.tt ja.g icke äJr
med 01m herr FnmhjeJ:ms ~·ermin1oTogi, då
ihan ta<lrur om :r!äti.lf'älrcli~. Det ä'r icke precis
f~ga; om rältHä!:rd~g;het ooh oriätt.fäTdi~hei
1
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hälr, men ,nJog aiuser .i•fll.!!." at.t dte, som .nu rösta
mot .arrv10desföriliöjniru_glen, gö:rra• V13id dle kumm
för a!t:t försvam ri·k!sda,~nis vardit_glhet.

iEd. H a iJ!m e: Nilli1e •edturstajille, jotka
ovat vastustrunoot •pailtk;kionikol1oi1taanis·ta 80
mtalikkatamt, pyytä~tsin la•utsua. ;sen y,stäNäJl[isen 1Joivom uksten, diliåi he l.ahjoitta.v.att tuon
liian os:an pallkki•ostlruaill v•rulftiolllier. S1Hoirnl ttulits~ heidän •ni:menlsäi •ai:kalka:ustkLrjoilhin. EUteivät kokonaan palkkiota.an, niin ainakin
osan.
Ed. R. F U' rurh'je ]1m: Det kan ju
.hätnda. att d•et fönesla.gna. ·aJ"Vodet, 80 mtau'k
om da,gen, icke ,aibsrolut t,rug'let äir f'ör stort,
meru .d•et älr ick•e ur den synpunikmen man
ska;ll ,s•e dielliruru fr11åga.. Vi skola, i riiksda,!!."en
•s'e tiU, a~t •vi ioke höja: v'årt a'I'vorue i srtörne
·prtopo·rtion äJDJ v.i: h-ö.ja, .t. •ex. ttjälnstemämm·ens
:lön.er. Om tatrvodlet nu för rik•sd•rug,sm.ä;nnen
öka•s trl:l 80 ma.rk om d:agen, så ibl!i'r. CLet över
fem •_g1ånger .så sto11t som d•et v•a·r ·nrud·er tiid.en
före kriwet, mediatili dret :dänemot ä:r f.a,li1et mled
tiärustiemäm!, viika. äiro ut,i ungefär samma
ilä,wekait.ego•ri., •att ruel"aJS 1öner ick·e hava
•i.Ykwts ·ens nlä!rmels~evi.s •i s•amma prQportioLil!.
J·ag her bl'ott att få häinvisa .til'l a,tt skollär,a,rnta;s lö.ner :hav.a1 'hä'jts med t-vå ·eller .t.re
gåruger det ursp•nu.d~ga belop.pet oeh att. mi:nistra.rna.s löner ewdast äro något mer än
duiHb!elt .så si:ora: ,som de •varo för.e kriget.
Srukeru :ska,IJ! 1bed'öma.s på d•eHa• !slät.t. Arvod,et
s'mailll 'bedöma.s r.el,ativt .ti[!J. ·d•e lön<er, som
i:'iämsrte<mämiruen u p pbärva.
E·d. vollll Bo•r•n: SåsDan medl;em, ·aJv
grund.J.'a,gsut:sikottet•, :s1om utan meni'Ilgs,ski.'lljaktighet ·b~sl'öt föro:vda, reger.imt_g;en:s propo·sitioru 1meid eit.t a.rvodie •av 60 ma.rk, kommer
ja1_g fö•r. min1 del ,aH ·rösta1 emot dBt fövh:ö.ida
arvoU:et.
'EcL T a,!klk:uila: E-d. Co1Earud.er'in 1aJusururuoru johdro.sta mi.när ·pyytä•i!srin hu:omautrt.alil., .etM :se v.aJiklffilemimten, mikä teduskunna,s.s•a on o:mut tälmäin JJaJkieihdotukseni su!h·ttoon, ci tjohdm .siitä, etrter ol:isi uska~Uettu
siitä m::irtälä:n 'V'irkka.at, vatan eduskunta! kai on
hvvälllibhtroieest:i iJa,Moruut omistaa. ruotStala:isiMie •t1i1Illläin a.inioa.n ·agitat,siooniti•l.aisuud·en. .Sama11'a olisi: hyvä tieltä:ä, kui•nilm. rpal1

------·---------·-------

.ioru proftessorirl; oikeail!l& nosta.VJat muu'IR
rpailkkaa sen 80 markan lisäilnsi., miikä rtu~isi
·i ä;mä.n 11atin mulkaan.
Eeskus~elu

.iu'lustetoon päJäittyneeksi.

P u hi e rm i e •s: Edwsilmnltru ryh.tym.ee toimitta.ma.an äänestystä kiireelliselksi julistamisesta. Siihfueri• J:ukee äälnestysahdJotuksen.
K·en hyväiksyy e~hdotuks€1ru asi;arn: kiiooetl1iseksi jutlitstaJmis•esrta., äläiniestälru ,.i•aa!'; iken
e~ sitä hyväikis:y., äliilnestää ,,ei". J-os välhin·Miin 5/6 a.nJootuistta äiällii.s.tä ~lronn.a.ttrua, mlaliruirt:tua: ~ehdoi<U'Sfu,, on :se hyvälksy:tty, mutta.
muuten ·ehdotus onr lhy läitty.
Åäne.stYihers•sa •allllll<etaliln 1.67 ,ja;a"- ja 18
..·~i" -'åJäJnrt:·ä:. :Sitälpaitrsi on .iäJtet:ty 1 .t~jä
va:a!lillippn.
~ u ,h Ie m r e s: Eduskunta on .si-is rpäälttärny.t että •esiil<lfi,olev.a. laå.nsä:äJtä:mlitsa,silia: käJsitel:l'äJäin såJi,ruä: .iäJv.i·estyks~es.sä 1k111in rv~a]t:itopäi
väij'ä'r_i.es,t:y,ksen 6:0 § :w 2 momlen't.i.ssra o~ •Sålåidettv, e:Iii kiiveell:isenä.

P u h e m i e .s : N vt seuraa äänestv.s lakiehdotuksen ,hyväksymi.s.estä tai hylkäärrnisestä.
Äänestys ja päätös:

Joka hyv~syy '1alkieihdotuksen .s€1l1ais•ellla.
,ku_i.n s'e oru turs•essa ik:ä:sittely:ssä 'Päläileltty,
·åJäineSitäJä ,l.i•aaJ" ; joka .siJtä ei ibJy:väikisy, äläln.estä:ä ,•ei"; Jos väihirutääm 2/3 a;runeltuisrta.
älämti.stäJ on j.a,a-äJä•n,iä, o•n l:ail>:i·eh:dotus, hyvä!ksytty. mutta muuten se on •hyilätty.
Å:ä!nestylmses:s!ä antme:faan 1'51 ,.jaa" ->äiälntä
ia. 2 7 ,ei" -fuä!lltä.
Eduskunta on .sns hyväiks:yn:yt
tuks.en.

~;aiki·~h<d·o

As·]a.nr kolmars käJsit1t•ely on rpäiälttyncviJ .ia
a'siia on lop,puuru käsi•te1ity.
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6) Ehdotuksen laiksi kalastajatorppia koskevien vuokrasopimusten pitentämisestä
.sisältä.vät ed. Öste:riholmin y .m. edusk. es1t.
n :o 31 sekä ·ed<. lliläenin t.i•a A·Jllruerssoruin
·edlusk. esit. n:o 32, .ioita on v.a,1mistelievasti
kälsi•tdty m.aa,taJ1ontsva•l·iokun•naiil! mi•etinmö.SISä
nl:o •4 .iru ,suwneiJJ vnliokunna·n mi.et~runös:s•ä n:o
15, es]t.e~HäJä.n k o l m .a, n t e e n1 •k äJ s i t t ·ElI y yn.

•P u •l:J' ·e m ~ ·e s: Ensin S~al.Iitruan a·s·~as:s.a
kesikusilelu,. Kun s~ 10n. jul:ust.et•i?u p·äJä.tiJyn~ekts•i. 1ehdäiäm l~ppuä!ä:ne.s•tvbellä pä!ätös
suuren vailiokunn:am· eihdot•u'ksesta., •et.tä ·asia
käisitelitäiis~in kii,J:1ee1liseruä. Jos mati•nirttu ehdotus hvväiksytää.n, t.oiillli1:•eta.a.n .llippuääuestys Q.a,ki•ehdot'Uiks~m .hyv;äiks.ymisest:a t.a.i ihvlkäläJmis•eSitä:. EHei kiiveeH~se:k•si juli.sta:mista
i.a!Palhdu, äläinestetään •siitä!, oruko .I,a:kie!hdotus
jäJtettäJvä h=mäläimää.n erusimäisiin uu:sien vaalren iäJlkeen •mokoontuvioin va.lti:Qpä:iviilll
Vlaiik•o h:vlä!t~ävä.

Keskustelu:

•Ed. v on B o r .n: Ja,g lber end•a1s•t få
med.d:e1La1, a1tt jag för min del icke .kommer
aut. .b:i;draig.a tii]l antag.wrudet a:v d·ett.ai .J;agför·S1lag, s01m in1n1ebär ·en sårdrun .u:tsträ0H ti'll•Bmmn"i•n•g :av Detrowk:iivi1:1et·en, som !ia,g för
min del icke kan ,gilla, på sätt .iag redan
vid ·e-bt före~å.enid>e pleruum h.a,de ämn fmmhåHa ..
Ed., :E ,s' t l a: n ,(Le r: Ehuru ciag hör tili
a,e;m, ,som <nnd·erteckmiat •ett a:v initiJa,tiV'ell i
d:e;tta, ·ären1de, h:y'lser ja.g .samma uppfa<ttminlg
·8<0ml fr~herre von Born, vi1'k·81ll. j,a;g ä:ven vid
sEma•sl·e behandliong .aJV 'ärend•et unld,enstödd•e .
•Ta:g kan <dä:~för f.ö:J.'\ElnJa, mig om ha.n;s uHa:h•nld:e.
Ed>. K aJ 1: ,1 i o: On sa.n[g'en me.l'kimiS'täJ,
ed. EsHa•nld.er t.ä.Jäjlrlä tek·ee .sten e'hdoltuksm, ettei: tätä lakia, lhyväiks.yttäisi. vaiJkka
'täimä cm ·ed. E<sHa.nd:erin ctekemä: a:lote eikä
si,inä ole asiallLs-esti muwt·e'f!tu, .mitään.
1

~että

Ed. E .s •t 'l a n d 'e .r: Den :senas•te 'ä'rode
taJaren :ha<r ·rcike riHigt saitt •s-ig in i< förstlaget, •ehuro j.a.g tror. a!tt ihwn: ha.nd•lla·.it d·et

utskottet. Då äl:riend.et .Siena~St ·var före,
fra.mihö1l ja.g ruen äind•riiiJJg, s.om dä!ri sJrett
•ooh v.a.r.i! d.:en översikrider svftet i ·det initiatiw v.a1rtili~ •jag med,V18rkat. J<ag :kam hämvi•sa
<t~t~ deftia mitt utta1larud•e i 1pro~okoHet.
j,

Ed. K ru 1 '1 i o: Kv Hä månäl l uwlen tuntevani alotteen ia mietilllllön .ia se muutas,
.iohollt ·ed. E.sHa.nder !tä@l'llä: vcloaa, ei ol·e lalisin<k.a.an -a:si&l['in.e.nl, va!Rn aJ~noasta,an rmuodolili:ruen. E'd. •Estlander koettaa. vel'ukkeide:n
a\VU>na v<et:ä:ytJy,ä; P'OLS Oilllallli a;Jot.toonsa taikaa.
:Ed. W u ·o Jo i .i o k i: Kuru tät.ä lakie!hdotusta käs]tel tiin ma.a talousvaliokunnassa,
ruiii•n IIDinä jo siUoi:n: :l:a,usuin ihmetyksen~.
•että ed. ·Esrt:Jiander nru ·k]~joåltta,lllut nimen:Sä
tällaisen; esitysehdotuksen alle kuin tämä
olli, jossa. tahdota•a<n estää ,kalla,sta.i.a:tol"P'Pari.en ihää'tami!stä. iMinälkin: 'muistrun, •että
.siinä ilaki·ehdotuJk,s.essa ·se muutos, mikä siihen t:ebJti.im, •olil aivalll muodo1l,]sta. lruatua,
ionika, eräs r:uots•al.a1isen. rY:hmäru a.Hekir.ioittaliisrt:<ru es~Jt~ ja: .ionilra. me :hyväJ~s,yrmmre.
~1.~nlä; wi~a.ttelrn jo ·että! :s:ruap.a ntäihdä, oll'ko ted.
Estla:nder v:almis 'hyv;äJk;s.ymää:n tläimän lai·n
v;ai MvtäJälkö hän ~iolllkun ti.en, .iost·ai pä:äsee
l],.,a,ht.ama;a,n pois, j.a, hä,n n.ä;ky:v nyt sen 'löytäneen.
Ed. E s t l a n d e r: Det fägna.r m~,g
rutt n3JR"Din gåJrug kunrua ibtel"eda de sen1rus~1e ta>la.Dena; •et.t glädij.eäJmnre, något som jag kan.ske
ilcke ·aJlrtj,d lm.n s•tå t.11:1 tjä.nst med. I dett.a
fa;l'l föDelimg>er, ~t.rots v.ad ihäJr yttrats., en s~a:k
lig skillmvd mellan det initiativ. som ja,g
medv-el'krul:. ~tiJ[, ooh CLet •nru för.e:l'iggande la·gförslaig·et. Det äJr rneds.amb att lllödgrus uppr81Pa det, men .ski•l·1nad·e.n 1består dämti, att
•enl:igt ·ini,t]arbiv.et ih'ä:nfö.rd•e si.g denura la,gs
retDoa,kti,v:i•t:et ·end•as.t HU :slårua,n•a iegofö11håJh•n,den., som •ll'U lbestlå, medan däremot det
föiielig~allfde :för:slag1et också häJnrför sig tioll
s:å.dan•a, ~s•o:rn tidi~are ibesitått, me:n upphö,rt
ocih so1m ånyo ISikuU.e reko,n·strue:r;as R'enom
cLett:a. Det ät 'rue.nna. :l'etroalktiv~tet, som ia·r-.
icke kan bid:mgal !t:i:H. Eilr.ies hoppms ja,g, aii:
dett.a, f.ö11slaJr, om dlet ,går i•g1en<om~ .ska,J.l
.skä,nka ·l'ätt.viiSta å:t fi,srketor~p;ar.ne, t•y de befirJna sig i en sä1mre s:täJllin1in1g ä.n iordtorPa•nne inrta,ga. Däirför arruser ri.a.g at.t en r·etroa.ktiv •åtgäi!'d inom ·de gr.ä:ns.er mitt initi,ativ angiver är fullt berMti,gad. I det fa1let t•a:r jag icke ti,lllba[lm vad jag j, saJkten
W~l'klig1en ha'r :v1lm:1 eUer gjort.

Laki kalastajatorpista.
--------

Ed. Kallio: Ed. Estlanderin laiUsunnon johdosta .minä .pyydän huoma,utta:a, että
se muutos, joka alotteeseen on tehty, on 1
§ :ssä eikä 2 § :ssä, jonka nojalla hän rpyrkii 'Peräytymään.
Ed. Ta k k ula: Minusta tunt·uu, että
ed. Estlander on kirjoittanut s·ellacisen asiapruperin alle, jotru hän ei ole itsekään lu(kenut.
Ed. Es:tla,ruderr: Ja.g her att få eriura
mina envisa vedersakare om att § 2 icke har
den lyd<else, som den hade uti det initiativ
jag underteclmat.
Keskustelu julistetaan päättyneek.si.
Eduskunta ry:htyy tekemään päfutö•stä
kiireelliseksi julistamisesrta.

n sian
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P u ih e m i e s: Eduskunta on
väksynyt lakiehdotuksen.

SlLS

hy-

Asirnn k·olmas käJsittely on .päättynyt ja
asia on loppuun:käsitelty.
7) Ehdotuksen laiksi vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun
lain 27 ja saman lain 58 §:n muuttamisesta
sellaisena kuin viimemainittu pykälä kuuluu
lunastuslain muuttamisesta heinäkuun 10
päivänä 1919 annetussa laissa

sisältävät ed. Anderssonin ja Mioke1ssonin
edusk. esit. n:o 24, ed. Kallion y. m. ednsk.
esit. n:o 25 ja ed. A. Pesose.n y. m. edusk.
esit. n:o 26, joita on valmistavasti kläs~telty
maa1talonsvaEokunnan :mieti:nnössä n:o 5 ja
suuren valiokunnan mietinnössä n:o 17, esitellään k o l m a n 't e e n ,k ä s i t t e 1 y v n.

Äänestysesitys:
Ken hyväJks•yy ehdotuksen asiarn kiireelliseksi julistamisesta, äänestäJä ,jaa"; ken
ei .sitä hyväksy, äänestää ,ei". Jos vä.hintään 5 / R annetuista äänisrtä .kanna tta.a mainittua ehdotusta, on se hyväksytty, m~·tta
muuten on: ehdotus hylä;tty.
.Äänestyksessä annetaan 166 ,ja.a" -ään:ta
ia. 6 ,ei" -ääniä.
Puhe m i e s: Eduskunta on siis pä;äitänyt, että. esilH1oleva. lainsäätä:misasia käsitellään siinä järjestyksessä kuin valtio.päiväjärjestyksen 60 § :n 2 momentissa on säädetty.
.Äänestys lakiehdotuksen hyväk:symist.ostä
tai hylkäämisestä.
.Unestys ja päätös:

Sihteeri lukee äänestys.esityksen.

.T oka :hyväksyy lakiehdotuksen sellaisena
kuin se on toisessa• käsittelyssä päätetty,
äänestää ,jaa"; joka. ei s'itä hyväks•y, ääne>Stä:ä .,ei". Jos vähintäin 2 / H ammetuista
äJänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hyljätty.
.Äänestyksessä anneriaan 170 ...iaa"-ääntä
.ia 6 .,ei" -ääntä.

P U' ih e m i e s ~ Ensin saHitaran asia.sta
keskustelu. Kun s·e on julistettu päättyIl!OOksi. tt>hdäJän lippuäänesty.ksellä päätös
suuren valiokunnan ehdotuksesta, että lakiehdotus ,käsirtelläiän kiireellisenä. Jos ~a
nottu ehdotus hyväksytään, toimitetaan
lippuä;änestys la!kiehdotuks-eru hyväksy!llisestä tai hylkäämisestä. Ellei kiireelliseksi
julistamista ta:pa:hdu, äänes·tetään siitä hvväksrvtääJnkrö la.kiehdotus lepäämään ensimäisiin uusien vaalien jälkeen kokoontuvi1n
valtiopä:iviin. vai .hylä:täänkö se.
Menettelytapa hyväksytään.
Eduskunta ryhtyy toimittamaan :aanestvstä asian kiireelliseksi julistamisesta .
Kiriaillinen äänestysesitys:
Ken hvvä.ksyy puheenaoleva.n ehdotuksen asia.n kiireelliseksi julis-tamisesta.,
ä;äJnestää ,jaa"; ken ei sitä hyväksy, äänestää. ,ei". Jos välhintäin 5 / R kannattaa mrui.nittua ehdotusta, on se hyväksytty, mutta
muuten on ehdotus hylätty.
.Äänestyksessä annetaan 160 ,jaa"- .1a 7
.,ei" -ääntä.
Puh e m i e s: Eduskunta on siis päättäJnvt että esilläJoleva lairu;äJätämisasia käsitelläiän siinä jä-rjestyksessä kuin V aitio-
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päi'Väl.iär.iest.vksen 60 §:n 2 momentissa on
säädetty eli kiireellisenä.
Äänestys la.kiehdotuksen
sesta trui h.v l.käJämisestä.
Äänestys ja päätös:

Keskustelu:

Ed. Manner: Niillä perus•teilla, jotka,
hyväks.vmi- . on mainittu lakivaliokunnan mietintöön liiwt.vssiil toisessa vastalauseessa, ehdotan,
ettäJ kolmlliS lakielhdotus hyväiks.vttäi;;iin
sellaisena. kuin se esiintyy mainitussa vR&talauseessa.

Sihteeri lukee ä.änest.vsesit.vksen.
Joka 'hyväksyy lakiehdotuksen sellaisena
kuin se on toise~.ssa. krusittel.vssä .pääiteth'.
äänestää .,jaa"; joka~ sitä ei hyväiksy, iilinestä.ä ,ei";_ jos vähintään 2 i:~ annetuista äänistäJ on jaa-ääniä•, on la.kiehdotus ,hyväksytty, mutta. muuten se on hylätty.

Ed. ·S a a r e laine n ei ole saa.puvilla.
Ed. T .h u ne b e r g: Minä ehdota.n·, ett::i
k_.ysymyksessä oleva lmkiehdotm hylättäisnn.
:Ed. Pilkka: Minä. 'PYYdän kannattaa
Man.nmin .wkemää ehdotusta.

~d.

Äänestyksessä wnnetaan 164 ,.jaa" -aän tä
ia 8 .,ei" -ääntä.
Puhe m i e s: Eidnskunta on ~iis hyväksynyt lrukielhdotuksen.
Lakiehdotuksen
kolmas käsittely on päättynyt ja asia on
lcm'Puurukäsitelty.
8) Ehdotukset laiksi eräiden velan korkoa
koskevien säännösten kumoamisesta ja laiksi
Rikoslain 38 luvun 10 § :n muuttamisesta
toisin kuuluvaksi.

Esitelläiän suuren vruliokunnan mietintö
n:o ,18 ja ·otetaan toiseen 'k äJ s i t t ~1 y y n siinä sekä lmkivaliokunnan mietinnössä n:o 4 ·valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 8. joka sisältää yllämainitun lrukiehdotuksen.
P u h e m i e s: Asian ollessa viime kerrallw esillä s·uoritettiin yleiskeskustelu loppuun. Eduskunta siirtyy n.vt lakiehidotuksen yrosityiskohtaiseen käsittelyyn.
Puhemies: Esitellään lakivaliokunnam :mietinnössä olevan ensimäisen lakiehdotuksen lakiteksti.
Hvv•äJksytään keskustelutta se~kä sama1r,
.iär.iestämsä saiillan lakiehdotuksen nimike
sekä samoin lakivaliokunn alll mietinn·össä
olevan toisen lakiehdotuksen 10 § .ia lakiehdotuksen johtolause ja. nimi1ke.
1

Lakivaliokunnan mietinnössä olevan kol.
mannen lakiehdotuksen lakiteksti.

Ed. af F o r s e ll e s: ,J a.g ber att få undersiö:da. det av herr Thun,eberg gjorda
förslaget.
Ed. K a i l a: Minä puolestan.i pyyelän
kanna·ttaa lakivaliokunnan ehdotusta tässä
kohden!, koska mielestäni on mahdollista,
että korko voipi nousta niin: odottamattoman
korkeisiin määriin, että ha1lituksella täytyy olla ma!hdollisuus ja oikeus r.vihtyä sitä
säännös'telemää.n. Kun o1en ollut muka.na
tältä lakia laattimassa, olen whnyt sen siinä
tarkoituksessa, että .hallitus ,todella käyttäisi sille suotua .oikeutta. jos asianhaarat
näyttävät SBIIi br:peelliseksi.
Ed. M a. n n e r: Ed. Ka.ila.n lausunncm
johdosta minun on huomamtettava, että Jmron nouseminen sen jälkeen, kun sitä rajoittmva:t lakimääräy.kset ovat kumotut, ei ole
ainoasta1an mahdollista vaan se on varmaa.
Asia on niin, että korkoa nyt jo on lyhytaika~sistru sitoumuksis·ta otettu hyvän joukon y,li 10 %. 1Seli!ttipä säästöpankkien
tarkas:ta,ja; olleen ta,pauksia, jolloin lyhytaikaisia vebeleitä uudistettaessa. on korko·a
otettu aina 20 % :iin saakka. Kun tälla:isia ta:pa,UJksia nyt jo on ollut todettavissa.
niin minnsb tuntuu, että ~duskunna.n on
pää.stälksaen va~muuteen ,siitä, ettBi tuollaistru kiskomista enää ta:pa,hdu, hyväksyttävä lakiehdotus juuri sellaisena, kuin se
esiintyy toisessa vastalauseessa, siis attä
valtioneuvoston velvollisuus olisi määrätä
kaikessa velanannossa otetta.va.n koron ylin
raja.

Velan korkoa. koskevat säännökset.

Ed. Saarela i ne n: Hanituk.sen esityks·E>s'sä ja l'alkivalåJokurrnan mietinnössä tässä
kQorkoa. 1roskevas,sa asiassa painostetaan ainoastaan asian yhtä puolta, nim. sitäJ, että
kun korko V'a'palabi 'lasket•aan, tulevat kaikki rahalaitokset samaa·n asemaan · ja siten
säästlölJankit on petlastettu siitä tukalasta tilasta, jossa ne nykyään' ovat. Tälmän· puolen
asiassa minäkin myönnän tod•eksi. Mutta.
on otettava h'll'omioon toinenkin puoli ja s~
on s·e, eHä kuka ja :miM; liike niitä kallis-·
kork10isia rahoja voi käyttäJä· Minä pidän
tämäin toisen putoli€n asiaSis<a yhtä täTkeänä
ia vieläJpä tälåeämpänäkin .ia toivon, että se
oteta.an huomioon wsiata ra.tkai•sta·essa. Kaikista näistä väitteistä ja ;p·ainoskuksista huolimatta, joit'a koron v·arpautuk\s.en p<uolustamise·k·si on lamsuttu, olen yhä edeHeenkin
sitä mieltä, e'Uä aina.kaan\ tä!hän aikaan, jolloin vielä ·eletään sota-a,iaru huumaustilassa,
iolloin meidäJnkin kansassamme harjoitetaan
niin palj,orr riis.tämispolit.iiklma, ei olisi
korko bskettava varpaa:ksi. Kun minä vastustan koron va1paaksi las·kemi,s!ta, niin minä
teen sen ennenlkaikkea ·siit.äJ syystä, kun.
mi•rrä pelkään että heikomman' painostus.
vahv;emmalle annehm ·oik,eutd•en noda.Ha eli
kaupan ja keinottelun taholta vähätväldsiä
kuluttajia ja maat•aloutta. kohtaan tulisi,
mahd,ol'lisesti niin suureksi, että: se järkyt.,
täi,si koko y:hteiskuntaa. Käsittäiä;k·seni on
a·sianlaii!l! sellarnen, ett'ä jos korko liia.n paljon nousee, ;yäJhenee yritteliäisyy:s ainakin
väihempituot!toisilla aloilla, mutta jos korko
laskee, suurenoo yritteliäå·syys nälillälcin
aloiilla, joka taas: merkitsee kansantalloudellis·en hyvinvornnirr lisäänty;mi·stä. Jos korlw
on alhaimm, niin kykene'Vat sen ·kaikki elinkeinot maksoalmaan, murt.ta jos s-e huomatta-vasti nou<see, niinkuin todennäköisesti ~Se
tulisi tekemään, niin kykenevät sen maksamaan vain sellaiset liikkeet, jotka tuottavat
..suurem:paa V'oittoa, ja suuremp,aa voittoa;
tuotta.via liik;keitä ov;at ennen1kaik'kea kau:ppa, ia teollisuus, sillä niissä voidaa,n enemmän keinlottelun kautta hankkia liikev<oittoa. Näm'ä liikkeet voivat maksaa korkona
mitä ~sUimmia. tahansa. Toisin on 'laita sel1ais,ten wlojen, jotka niinkuin esim. maanviljelys tuotbvat harjoitbjilleen paljon,
pienemmäJn voiton. Nä'in ollen' j•a kun on
bylvin toruennäJköistä, etJtä maan'Vil~j,elystä
kaupan·, teollisll'U<den ja keinottelun rinnaHa
uhkaa: se1lainen pula'ka.usi, jota ei ole vielä
enn~n oU•ut, tu'lisi tämä ala yhä enemllllän
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polkeelliseen tilaan, joka ei suinkaan olisi
suot-ava. Jos korko varpautetaan, niin si.Jloi11
tiet.y;sti sääs.tupankit j~utuvat samanlaiseen
asemaan. Mutta sä;ä;stöpankit joutuisivat samaan asemaaru.sitenlkin,, jos korko määrättäisiin sekä lvhemmille, että 'Pitempill>ikaisille
lainoille. T a;rikoitus on siis saavutettu. Rahaa IID.'ahld.nlili,sesti virtaisi sä'ästö- y. m.
pankkeihin ehkä en<emmän 1ku•in nykyään
on' laita., mutta nyt syntyy blpai>lu siitä,
mikä liike voi noita korkeakorkoisia lainoja
liikkoeessään käyttää: ria kehittää liikettään.
Että t.äihän k:y~kenee ainoasta,an kauppa,
keinottelu .1a t.eol1lisuus suure:mpaa V·oittoa
tuottavina liik:keinä on aivan itsestää:n selvää. Maatalousala tulisi näin ollen aini:1an
pakotetuksi kilpaile:maan korkeata. korkoa
maksrumaUa 'kanna.ttavalrnpien Eikkeid,·n
k.an'ssa pääomasta ja kun se ei vo]si k~lpai
lussa. kestää, niin se tulisi, niinkuin tälhänkin ast.i ja vielä: pa:]jon enemmän, :kitumaan
pääomien :pll'wtteessa. Kun 9 kuukautta ja
sitä lybempien lainain korko laskettiin n~oin
37 vuatt1a s,itten ·vapaaksi . .iolrtui sii,tä suureksi osaksi se, että pääom.at. alkoivat virra;ta kaupun:keimn j-a a•}koi heti esim. puuteollisuuden kukoistusaika, joka riisti tuhansilta va,pailta talnnpojilta heidän maansa ja manltunsa. Suunkaupungeissa a~lkoi
kohota kivimuuri toi;sensa jälkeen ja niis,tä
:vlhä uusia ja uusia imupi:Ueiä: rakenn-ettiin
salon soJPukoihin: saa·kka, joita. myöten varat luisti,vat kaUJTJunkei1hin .ia liikekeskuks.iin. Täten on syytä p'e:liiltä, ett:ä j,ns korko
tYJkkänään V.afl'auteta;an, tulee tämä suhde
iatkumaan palion voimalkkaammin kuin en~
nen. Maatalousala siten en:tistä enemmän! iulisi tästäl lkä·rsimäiän. 'Monille
y~MeiskunnaJlisi'll-e uudistuksille, joita maasswm~e on viime a.iJk,oina ruVIettu tote•uttamaan, illmenisi entistä enemman vaikeuksia
ja. vaikeudoet, 1jotka yksistään tällä alaUa
i:lmenis.iv'ät, ovat seuraowks.iltaan sangen arvelut-bvia. Eide1Heen minä oletan', että tästä
m~ös kö,yhift kulutta:iat tulisi,vat kä!rs~mään,
sillä koron VIa paak1si laskemi>nen, se on minun käJsitYJkseni, tietäisi samal'La hintatason
nousua. Köiy'h-em'pri .kans.anlw01kka., olkoon
se sit>ten mi'llä a1a.lla 'tahansa, tulisi tässä
em~mmä'n !kärsimään samaan aikaa.n kuin
varakkaat yksityishenkilöt, raha:laitokset,
kauppa ia teollisuus löisivät vain miljoonia
mi]joonien p[ä:Ue. On väitetty, että jos. ei
korkoa va\pautoeta, niin maassamme olevat
noin •puoli mi'l.iardia ulkomaalaisia varoja
1
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viedäli1n: maasta pois. Mikäli olen asian tuntevalta taholta saa.nut tietää, niin: tässä ei
ole perää!, sil~ä~ u:lkomaalai's'et ·VIara,t eri
pankei.ssa ovat juokS>e<valla tiELlä ja että ne
kaikessa tapauksessa tultaisiin aikoinaan
perimään, heti siHoin kun .maamme· rahan
arvo on nyikyistä parempi.
Kun ei ore t·oiveita siitä: että 3:rmas vast,alau:se, [jota minä päärusia'lli.sesti Y'hdyn
ennemmin kannattamaan, tulisi silläkäiän
lisä:ykseUä, jonka olen aikonut tehdä, hyväJksyltyks.i, niin minä siitä aitiotusta ehdotukse,stani lomvun ja y\hdyn· ed. Maunerin
kamtruan, mikäJli se koskee paikallisia määräly1biä ha·lrlitubelle koron ylimmän raja.n
määräämisåsi.
Ed. P r .o c o P' e: Det fö.recraUer, s.om
komme rur[g'umenten från den altlmänna debatten att U1Jprepas. J ag vill icke återhämta vrad ja.g ~då fraimförde, vill endast
emot herr Mann·er frarmhål:la ett .pa.r omstäntdighl8ter. I SijätV'a V'erket är skillnaden
mellan utskottets betänka.nde och herr Manner.s res€'fV'ation rätt hårfin. Om man säger
att regering_1en älr berä!tti.,rad att utgiva regleml8n~t~rande :f1öres.krirfter eller om man säge•r, att reg_1erinlgen ar skyldig att göra det,
kommrer det. urugerär på att ut, ty om reg.erin!g_1en •en .gång ~fin'Iler orrnständ'i(gh18terna
vara såJdtana, att reg1l.emeniterand-e· föreskrifter älro av behovet påkal.lade, så kommer
dell! också artt finna sig skyldig att utgiva
S'åiclana :f.iöl'e&kcifter.
Det är eme'll-erlid fiör det förs'ba ioke fullt
sympatiskt att i en la.ttext på ruetta imperativa sätt f,ö,resikrilv'a viss-a åt,gärder för regerin:gen, och vitdal'e ar det nog ioke lycMigt,
Oim vi binrda rermeringen's händer, om man
nä.mligen i herr Mannl8rs resemation viH
inl'äg1g:a, att regeringen un:d!er a.lla omständig:heter, oberoende av.. om d'en am:ser behovet sådant .påkru1la eller icke, bör utfärdta
ifrå;gavatrande fö,rcskrifter. Det är nog
häsi, att ·lämna reg<eri~en så fria häni:ler
som IIllö.iligt, om man en ·gång vill stifta en
sådan lag, som i utskottsb>etänkandet f.örutsät'Ws.
1Ed'. M a1 n ,nJ-e r: Mi'nru:sta se ·ero, mikä! Oll!
minun alll,ekirjoi'bilaJmatll'i va:sta,lrau!s-een ja valiokunnan ehdtoilukSJen väJli,]lä, ei ole ,ai·van
hiuks·en ihienlo. Mj,näJ ollen 'Pa'll!nu,t merkille,
että hallituksesta on tullut ·eduskunn,alle
ehdotus laiksi, jossa. muun muassa hatlli-

tukselle olå,si pitänyt antaa valtuu.s
säännöstellä koko lailla pitkMle -e1iill'ta.rpeita. Samalla kertoo kuitentkinJ hallitus antoi · ehdotuks·en, että korko vapautettaisiin siitä säännöstelystäJ .iossa
se .io useMnpia satoja vuosia on ollut.
Jos ihvväksytää:n lakiehdotus·, niin eduskunta asettuu sille kannalle, että hallitus v·oi edelleenkån ja.tkaa tätä .iiilr.iestelmää, :nimittäin että se pyrkii sääinnöste1e1m'ään sitä, mitä: täällä kanSialaiset työllänsä ·ans,aits·evat, mutta vapauttaa säännöstelystä kokonaan sen, mitä ka.pitaali ilman vaivaa tuottaa. Kun h1allitus on tällaisten olosuhteitten vallit•ess•a, niimkuin
.taanlll!oin oli llJUhe, antanut l}mroll! vapauttamisesta es·ityksen, llliin minusta ei ole laiinkalan törkeästi, että eduskunta antaa toivomuksensa seUaiseSISa muodos,sa, että
ha.llituksen on tosiaankin niitä noudatettav,a.
!Ed. T a n n e r: Jos odotetaan .ha'lli tukselta joibkin mää:räyks'iä koron suuruuteen mähden, niin täytynee edellyttää, että
hallitus silloi'n ohjeenaan noudattaa jokO>
kauppapankkien talletuskorkoj·a -t~ai Suomen Pankin määräämää dliskontto- y.m.
~korkoa. Nämä normit ovat meillä kuitenkin olemassa· ilman hal'litu'ksen määräyk'siäJkin, joten jo~aiseUe kalliSa'l,ai&elle p.itä:isi olla S'elvää, mikä kohtuullinen korko
mwassa on .illl .pitäisi olla. Jos tämän lisä:ksi rikoslain määräyksiä tiukentamalla
voida,an ahdistaa niitä, jotka yli tämän
kohtuullisen kor·on ottavat itselleen ehm
ra,han Iainaamis,esta, ·niin luulisin kaiken
tällä lailla tarkoitetun' tarkoitusp.erän tulevan saa.vute·tuksi. Näin ollen luulen että
se ka.nta, jolle h1allituksen esitys wsettuu,
ja jota myöskin ed. Thune,berg tuntuu
puo11Javan, olisi onn'.istunein mtkaisu asialle. Pyy·dän senvuoksi kanm:tttaa eh,dotusta, että valiokunnan kolmas lakiehdotus
hyljättä:isiin.
1Ed. M a n n e r: Ed. T·annerin lausunnon
johdostta minun nn mainittava, että kun
lakivaliokunnassa kuulusteltiin asiantuntijan'a tässä koronvapauttamisasiassa sä:äs,töpankkien 'tm'kastaj~Ra ja hänelle il'moitettiin laki,naliokunnassa tehtävän: ehdotu&
siihen suuntaan, että korot tulisivat riippumaan Suomen Pan!kin <disko.ntokorosta,.
niin tä'mä asiantuntija sanoi, että se ei

Velan korkoa koskevat säännökset.

lainkaan käytänlllössä kä.:y pä.in.sä. sentäihden. että 8uomen Plllrukin diskontokorot
vwi'htelevat silloin tä:llöin ja eHä lain,anantajat d'a -ottajat taasen eivät ole tilaisuudessa järjestämään suhteit·ans a niin
useasti j1a sillä tavaUa kuin Suomen Pankki asiakkaiti,ensa kanssa.
1

Keskustelu julistetaan päättyn:eeksi.
P u ih e m· i· .e 1s': Keskustelun kuluoe.ssa on
ed. Manner ed. Pi'lka'n kannattallllana ehdottanut, että n:v'i <esilläohwa la1kit·eksti hyväks:v±truisiin sellaisena, ikuin s-e on lakivaliokunnan mi•etintlöön liitetyssä tois<essa vastalauseessa. Kutsun tä~ä ehdotusta e-d. Maunerin e'hdotukseksi· EdeUeen on ed. Thuneberg ed. af Fors-ellesin kannattamana €'11dottanut, että la;kiehdotus hylättäisiin. Kutsun t'ätä e~hdotl1Sta ed. Thuneoorgin ehdotuks•eksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
P u ·he m ies: Elhidotan men eteltäväksi
äänes•tyksoes.sä siten, että ensin toimitetaan
äänestys ed. Maunerin -ehdotuksen ja suuren
v;aliokunnam vast.a'a van el1dotuks-en välillä
ja sen jäl,keen kun lakiehdotukisen yksityiskohtainen käsi·ttely on lop'puun suoritettu,
tehd'ään' päätlös -ed. Thunebergin hylkäävästä ehdotuksesta.
.
'
Menettelytapa hyväksytään.
Puh ·e mi-es: On sii's ensin ääenstett.ävä
ed. Manruerin ehdotuksen .ia suuren valioikunna.n vastaa.van oeh'dotuksen ,v,äJli~Iä.
Äänestys ja päätös:

Ken hy+väksyy sumen vaEokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänB·stää ,jaa"; .ios
',-ei" voit.ta.a, on ed. Manmoeri•n ehdotus hy'Välksytty.
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P u h oe m i 'e s: 1.1ämän jä.:lkeen on päätös
·tehtävä ed. Tlhun~bergin ehdotuksesta, että
es~.llä oleva I,a.kiehdotus hy.Uittäisii·n.
Äänestys ja päätös:

IK-en hyw·äiksyy €sillä olevan lakiehdotuksen sellaisena, kuin se Ollli edellisillä 'Päätöksill!ä päätetty, äänBstää .~irua"; jos ,ei" voitta,a, on ed. 'Dhun-ebe!1gin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä anneta.an
ääntä ja 63 ,•ei" -äämtä.
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. ",Ja.a

LP u h ·e m i e •S: Ed us:kunta on siis hyIännyt 'ed. Thune·bergin .e'hdotuksen.
,p u h e m i e s: .Suuren va'liokunnan mietintö on •siis muuttaffilatta hyväksytty.
Asian toi1n·en käsittely julistetaa.n päättyn>eeksi.
Muutos päiväjärjestykseen.

Puhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan asiat 9, 10, 12 ja 13.

11) Ehdotuksen laiksi postisäästöpankista
Suomessa annetun asetuksen 3 § :n
muuttamisesta

sisältävän haUituksen esityksen n:o 9 johdosta laadittu pankkivalio·kunnan mietintö
n:o 7 esitellään main,itUin 1ainsäätämisasian
e n s i m ä i ,s t ä
k ä· s [ t t ~:d v ä
vrarten.
•Kun kukaan ei 1wydä puheenvuoraa, julistetaan ensimäinen käsittely päättyneeksi j1a asia menee s u u r e e n v a l i o k u nt aan.

Ää nestyksessä ovat jaa-äämet voitolla.
1

Puhemies: Eduskunta on siis hyväksynyt laJkihekstin sel'laisena ·kuin se on
suuren va:liokun'oon mietinnös'sä.
Lakivaliokunnalli mietinnössä olevan lwlYä:ksyiä!än keskustdutta.

H) Ehdotuksen 2,000,006 markan suuruisen
arviomäärärahan myöntämisestä rauhanneuvotteluja sekä tilapäisiä lähetyskuntia varten
vuoden 1920 kuluessa

sisältävä hallituksen esitys n:o 16 >es,ite'llään.
62
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Puhemies: ,Puhemiesneuvos,t·o e'hasian lähetettäväksi v a l t i o v ar a i n v :a l i o ·k u n t a 'a n.

dotta~B.

Keskustelu:

·Ed. 1S c h a. !U m ru .n: Man kwn hälls.a:
denlUJa prcrposirtllion ur <en viss ·SYiUJpu.n:kt med
tillfrerusställelse. Det t&las nämligen i pro'Posit~on,en om d'Eln bl~vande fredien, ooh man
ka<n :s'åiledes het:rakta. :Pl101Posllitioooll! slå:som en
'f,redsd'u<va,.. Det är i all:a f,aJ~ 'Ellli :tä!miligen
osä!ker flJ:y!kt, som ~du:van ha,r, ooh mlålet är
. ic;roe kl,a!I1t. Reg:evirugen hegä1r !IJThS'l:ag för
'fDed.suwd-ethamd:li<n~a,r
,f 'ö ·r ,(]·en h ä rtd e 1 ,g ,e att siådamJai verklig:en :komma ·a!ttt inledas. Vi:l:kell! ·stäiUThi,ng reg.el'i!U,gen s,jä1v :intag'ffi' t,ilJl fl'edsfrågan fmimgYåll' iake av 'P!'{),postitionleru. Vi,m, den fred dlier vrlll ·dm icke?
Så ,}la•nge reg;eri:wg;en iCJke ä'r :sälker plå sin
eg:en :slt1åmtdpunkt i .deJ]na nråg-a1, sy<nnes den
m~g- icke hav;a bort 'begä:r.a, .penmiing-aJr för
fr.eCLsu!llld;er.ha,llldEm!gars för'bered'a:nde.
Så
lälrug;e regerilngen: i1oke hatr lbesVIamt den' inl!erpellwtion, Js!om illyllig:en. !f,ramlad,es :frå'n
suciatMemoibwtiilskt håll i samma 'fr,rug:a,, kan
.det i, frågaJsäJHia:s, om det f:Lnnes aruledn,ing
altt lllU hevi,].ia: m~de~.
Men mam ika1n lhy,sa ookså ,a,ndm ,betänkl:Lg;heter i :sl!l.ilmn. Re,gering:en ooh de finska
bor:g·erl]ga. tp.artremru €iftem.träv'a s:åSiom ett
mlål, ·vi,lke!t v1d: fl'ed:Sisll!ut'et lbör vimm:as, rws>ka
Earel:ens >alliS:h:ttning i ·en ~ller a;nnla;n, form
.tin Fimlaiilld. Ja,g hrur 11eillm flere gånger utta.t1att •mig mot rdoon:a; tanike, för <Så vi<t:t den
på .nrugot vis strur hinrurmnde i vägen för
fDedssilut~t. J,rug ä:r ,e1mnt tamlkoo av a!ll'mtä!nna skälli, em~edalll vå,rt: förhåll'a,nde ti11[
det tmmti,da Ryssll!l.nd 'a1dm.g !~ommer ai't
bliva, .g:ott., nm tainiken <i'örv,erkli,gas. Ment jag
är ookstå <8/V iSivenstk:t-naltiiO'llie'lih skäl emot
tamikem Man måste ·nläimhg:en enili,gt min
å.så.M ur sv.en!s'k syn1punkt ·rubsoilut, mots.ä'tha
sig ry.skru Kareiens ,aJllsJ,uimimlg tiUI FinQ1!llnid.
Ma:n må.ste d'et därför, a.tt i den mån som
Finlla,nd: ut;vi;diga..r si,g åt 'öst•er, i ·dien m!ålll a,vlälg~s:nwr ·CLet ,sig från v:ä,siter, fl'ån Skanrlina.vi'81It~ 'OCh i delll måm för:srva,ga:s 'sa:mhfuli,gilietskälnsillan fhots' 1and,ets S!Ven:smar med :finlllaTna
ooh mted Filllll<ailld :såsom 'helihet. Ha.,r ma1n
icke ögonen Ö[ppll'a på d-et h&Het, däir man är
s'ärskilt ivrig :fö,r f.råga1n:s ,}lösnillllg i en, ,a,niJJ'an
riktUJilllg, för detta, fö.rhrullmnde, som irug nyss
a.ill/tytt, ooih f.ör dess :ffionls'8kwnser?

\Den u P'PlYiSilllinlgSv·eriksam'het, :va.,rom i pro·po.siiJion,en fail'alS, 'P'l'Op,a:,ganidan~ wvser .syrrlba!'l:igm.t .iust tp:rotpag;and:a:n uti, deru tk111relska,
d>en ,s:torfinska >:e!'ågan.. S.kall~ idenara nu for;oera.:s uti <SI!l.mmaJ rnnda ooh ,m'åJhäJnd.a ,på
s:a.mmru sältt ~s·om i de tb11o:sdhyDer som ultrilkesm~i:liisteriet och a.ndra.
l'e>glerin1geni näraSitåenide :k:netsar 1ha givit ut, lbrtos~hy,rer, ,s·om
:ia,g mdan. tidigaJ.'ie frlån denUJa trlhun omtalat, blwnd ruem hrå TJå e:n.g.e1sJlm, den ena
,JFinillaiilld:, its oounltry -.wid ·people" ooh den
a1n1d:vru ,(!'he Great•er FinJand"? I p:vopos,itioneru ·ta.la.IS OID I!J.t.t <kunska.pen Ollll vara; förhållanden utomlands är
bclda,grunsvärt
rin:gat, ooh at:t faJl.ska fövestrrulil'nli·n~Q.1a.r 'ootr~f
fa:nide diesamtma i mång-a av,seendein drä r
råda. Melll de bvosciliJy,ver, s~om j>ag hä:r omnälmnt, i,rulllelhåillia ell! Ulppenba,rt terudensiös
:fmm1stäilllni,111g oCih uptpl:ysa icke utlawdet om
de~t verik!~ga, förihå:H:mnldet, 'och iför en dylik
propa,ga.ndru an1S1er ja1g det i<el~e för,eli,g~ga: 'llill.got skäl ·a.tt ibevillj:a pen:n:i:ngar.
J a1g ;f:u,l<a,de ·lllyss om samhö>Di~hetskällisl,aiJ<S
föl'srvag;wnde htos: 'liand:ets svenska.Jr. Det är
ffi:t ,oihestri,dlj,gt; faktum, att demna swmfhöri~·
'heltskänsla :har :f'ö,rsvag'at:s:. J:ag ibetm!ktl!lr
det, .som ett ~sor,glig:t faiktum, mten det ·äJr ett
oibestridlligt faktum. Den swåkli·ga.. for.m, i
viltkeru :denrnm 'Pl'oposrt:Uon fram'fDäJd,er, ä:r
ookiså ·på sit:t sältt ä,gnatd a.tt bidraga. ti,Jl
minskande av samhöri21hetskänslan. När
ma1n ·i .ett offici~liH ·aktSitycke, öv,erläJmnat
t:UH fol:krepmsenta,tion,en, får lä:sa. ett sådant
pecorale som den1na text, så ha.r man en
~äin,s1lia, av att ·d'6t är .s:lut Illled .SV'enska ,Siprå:k,et såsom oHicieUiti spriåk i land.et -ooh ,aH
!Svenska <Sipraket icke Mott ick,e omih:uldia:s,
ut:an ren!t. :av Tii,nrg:aild:a's i r.eg:ering:en, oQh såd;wnt :sil.mpa.,r jäJrrllte a.nn:ai.i en :k,ä!nslia. ruv vantrev.na.d .för svenska.rn.a, i landet. J a g skall
ha,ra l·äis·a: UP·P ·n:ågr:a: r;wder., :Bör a.lit valr 10ch
>elll, som föl'står 'lliltet ,sven,sika, s'ka.H kun·na
inre, 'huru .grtällls·1öSit vårdslös och huru vi11:na,nlde. om bri~stande kun,s:kraJ.l i sv.an:sika s·pråklet. .den,na. pmp·osibion är. T. ex. ·deH•a
styc"llie: ,1TiH ai~V'Odl6'n för sa1d~unJn!i,ga IQCh
medillemma.r i dielega:tioner samt', allldra utg:ifter, s.om komma .st:i,ga. tilil irumförel;s~vi~
a.nsenligat belOP'P... finmres' i imrevarande års
UJtgift;sst,at i:nt,et .säJl'sikil,t ans'l.,a,g. För d:en
:sik:ull m~å,s>te d,e för dyl~k1a u.t:g:ift:er ffllford'elr'liga, IDie-die.IJ !h~ttiHs t'aga.s aiV det anslag, stort
500.,c000 m ar'k, .som Riksruag:eillJ uppiag-irt i
utgifs,staten' för t:Ullif'runig-a 'beskicknli.,ngl!l.T
oeh vi:lket ä,r 1,000,000 m:ar.k mi'lld,re än
1
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Pö ydällepanot.
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åvet fö:rut. Det uti inrueva.r.and•e •års utgioftss-tarl:t u pptlaigoo a,DJSI~ag äir unJder •DJuV'a.ra:llld-e
förhållanden icke tillräokligt ens fö:r tillfällioga rheskickniong.a.r äJn :mllillldre kunna
.oogm grundligai'!e }ö11bered€lllser för fred•sU'lldlffi"hiaoo.ili:nga.r :sike p'å d:etta. :a,ru;l1a:gs heikOIStnoa>d. A andra .si1dan k.an en nödig lb.evedni'lll!r rmv f.rågor, :som vid die :för viå.rt lland
:vikt~ga!Site
fredsur!J!dievhranod-linrgar
oaUm
iloomJmoa före •och odijupt iberö-r.a vårt lfosterila:nds framtå.ld, fövsurmmas. ·på gnurnd av
otillräc'kiliga. ansla.g". I slutet heter det:
..'EmelleTitid
nödväJILdim.göra. fredsunderhan:d1ingarna omed Ryssland .nu utsändande
a.v exlklusivt :mån,ga delegatiooor. och utgiftema för desa.m:ma stiga. i a.nseende till
finska markens ·oförmånligru kurs till a.vsevärda :belopp. Till föl.id häJrav och då en
ansenlig del av ·förb€röl'da ansla~ redan blivi't föranvänd, synes ett tilllä,g1g:sanslag av
600,000 .mark för tillfälliga beskickninga·r
vara påkallai. De åf:rå!gruvaramde anslag
skulle urpptaJgas i tilläggss.tatsför.sla,get för
inneV'arande år, i sa.mba.nd val'med jämväl
bo11de a:v,göras, ur vi~ka medel desamma
skulle anJvisas."
:J,ag ha:r ·ftel'e gånger ;förut ta1lat o1m nöd'Vänd:i·grheten, dä.reSiti reg:erin;genJ viill· :betrakta svens'ka.IJ! som ett officiellt s·pråk, att
reg:er:iongen :har tiJl sitt förfo_g1a1nde tl1anslatrover, SQoffi är0 kunonliga, j; ISJVeJliSilmo och ick-e i
finska •el:]er i :r,y:ska:. GoCLa. -t.mniS:lla;trorer kan
i någoO•Ill m'ån förbäJttra. Sialken, men oSoV'enska
sp11åket.s srbäillnoing vird. den ceUJt,raila förvali:·ni.n:goe•n lmmrm:er ick•e d•äimör 1at:t: fö!'fbiiJt.trrus.
:M:-an ha.r en kä.rusla .a.v a.tt det sv-enska 'Sipr'åket iförsvinner såsom ämibei:!Sisprå:~ och att
d!et iCJk·e göres :n:ågot för aH. hin,dJna d!etta,
t•värtom, oCih denlna känsla. a:v vamtrevnad äJr,
·såsom ja,g1 ·red•an frrumihöl~, äig:ood att yHerligare försv;aga Slllmhöri,ghetskämsla:Ill mellanr hr111d-ets S:V'enls:kar och finnrar.
~Tag ·h:ördoe ickle, •om talrma:nm:en fö11esrog
remiss •av •proposit.iloD!en tirlll utrioskesuts~ot
tet el11er ti]l s.~at•sutis!kooHet, meni i händels•e
remilss föresloogs •tiH uhi•kresutskotilet, :srlm[le
ia:g he latt :få uoooerstöda denn•a. remiss. J.a.g
>hoppas •att utniokeSIU!ts:kottet skarH fiDIIlia, skäl'
att ägnru propositionen omsorgsfull gra.ns'k-
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.nring och icke fötfu.astia, sig altt ti!llisty['ka. bevillja.n•det ra.v dret K: 'propos•:i!tliooon fbegäad:a
ansl]ai,!tet.

Esitys läihetetäJä'n v a. ,]o t i o v a. 1'1 a i rn: IV' al i o 1k u ill! •U a •a n.

Pöydällepanot:
16) Längmanin testamenttirahaston hoitoa ja
niistä kertyneiden korkovarojen käyttämistä
klos.kevoa panikkivallj.OlkU!niiiRrn mietintö :n:o 6
esitellään ja. pannaan pöydälle ensi 'Perjantain tä;ysi-istuntoon.

17) Korotetun apumaksun myöntämistä
eräille työttömyyskassoille tammikuun
1 päivän ja kesäkuun 30 päivän 1920
väliseltä ajalta
sioS~äilltäv'äin

oalDiomusefud·otmben. .ioh:<lOrStra 1iaa~
dittu työväienasiiainva[iookunlll!llllll mieti:nitJö ru:o
2 •esit~lläJäinJ .la panman1 pöydäiUe ·enså. perj-antain täysi-isotuntoon.
·Puheenvuoron saatuaan lausuu

~dl. :M: ru •lll •b •El r e: 18uufli. milliro!kUI1llta kokoonJtuu huo:rruenna a~amwlla, kello 9 .ia otetaanr s1iU1loin: käis:iteltävä'ksi: maat.alausmlåiokunJna:n mi~tintö <nJ:o 6 .i-ru pa:n.ffikiv>alliiokun!llan :mietinroö nr:o 7.

.S-eura:ava isotunta on huomenna keskiviikik ona. koelllo r6 i. :P.

Truvs~-i·stun1o :päält.tyly k-el:lo

10,45 i. :p.

PöytäJki:11.ia.n V'aikuud!eksi:
Eino J. Aihla.

