29. Perjantaina 7 p. toukokuuta
kello 6 i. p.
Päiväjärjesty~sessä

Päi väjärjestys.

olevat asiat:

Pöydällepanot:

I 1m o i t u k s i a:

.Siv.

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

:1) VaJtiovarainvaTilo.kunnan
miletintö n:o 14 lhallli<tuksen esityksen .iD<hdosta ·yhteensä: 2,000,000 ma.rka:n ·suurtl~s:en arvi01mäiä:räraill:a.n myöntämisestä ranh.anneu'V·ottoelu.ia sekä tilwpäisrä 'läihebys.]mntia· varten vuoden 19·20
kuluessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
,2) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
n :o 2 lha.Urtmik:Sen esiityksen johdosta:,
että ·eduskunb a:ntaisi euci"s·tumuksensa
siihen, ett.ä ihaUitus ryU1tyy ta11pool1isi~n to]merupiteisrin Su01mer1 ottamiseksi kansainliiton jäseneksi. . . . . . . . . 563

sisältävän .hallituksen esityksen johdosta
laadi:ttu valtiovarainvaliokumna:n mietintö
n :·o 14 esi·tellä:än ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi-istunrtoon. (K.atso alempa.na
oleva keskustelu.)

Nimen.hmidossa
merkitääm poissaoleviksi: ed. Kotonen, R. Erich. Heinonen,
Hupli, E. Huttunen, J oukathainen, Kontu,
Leinonen, B. Leppälä, Soininen, Särkkä,
Tanner, Tolonen, Turtiainen, W·ahwaara,
W ennola ja W uokoski.

Ed. P u r o: Minä pyysin puheenvuoroa •ens1ma1sen kysymyksen yhteydessä,
mutta herra .puhemies ei näyttänyt sitä
huomanneen, koska. hän kiir-eesti •Päätti
asian rpöy.dällepa~ntavaksi. Pyydän'. että
minä S<a.an siinä asi.a·ssa käivttää puheenvuoroa.

Pöydälllepa:noa. varten
e .s i t e 11 ä; ä n.:

P u h Ie m i •e ih e n esitoeltyä päi vä.iä!rjestyksessä olevan toilsen asia:n lausuu
E1d. L a h e r m a: Minä pyydän ehdot~
taa.. että esilläoleva rusia pantaisiin •pöydälle
huomenna
pidettävään
täysi-istuntoon.
Täimä aika on 7 :ään mennessä ollut aivan
riittämätön edus:taiille perehtyäkseen valiokunnan mietintöön.

,puhemies: Pyysikö ed. Puro 'PUheenvuoroa ennen: kun olin lyön:yt nui.ialla.?

llmoitusasiat:
,V aJpau tusta. tästä; is tunnostw yksityisasiain vuoksi saa ed. Leinonen.

P u h u .i a: Kyllä.
P u h e m i e s: Ed. Puro tekee hyvin ja
käyttää puheenvnoroa ensimäisen asia.D! yhteydessä.
71
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Ed. Puro: Kun varsin usea.t edustaja,t eivä<t ole ehtineet tutustua va,ltilovarainvaliokunnan mietintöön ja kun se asia., jota
siinä käsiteHään, on erinomaisen tärkeä,
niin minä ehdottaisin, että tämä asia •pantaisiin pöydälle huomispäivän istuntoon.
Ed. P. Virkkunen: Minäkin näen
valiokunnan mietiniJJöt nyt ensimäisen kerraru edessäni. Minusta. ne kumminkin ovat
niin lyhye,t, että ei pitäisi olla minkäänlaista' vaikeutta tutustua. niihin yhden tunnin kuluess·a. Minä vastustan pöydällepanoa. huomis,päiväm istuntoon.
Ed. K a 11 i o: Tarkoituks-eni oli kanruattaa puhemiehen ehdotusta että bmä ulkoasiai'nvaEokunnan mietintö rpa,IJJtaisiin
pöydälle tämän illan istuntoon.
Puhemies: Nyt on
sena vielä ensimäinen .a.sia.

käsittelynalai-

Ed. V a. i n i o: Pyydän kannattaa ed.
Laherman tekemä.ä ehdo:tusta.
P u ·h e mies: Pyydän että puheenvuoron käyttäjät lammvat ajatuksensa yksinomaan ensimä:isestä asiasta, joka nyt on
käsi tel täJvänä.
~d. E. Huttu ne nl Kannaotan ed.
Puron ehdotusta, että valtiova-rainvaliokunnan mi!etintö n:o 14 ,pannaan pöydälle
huomispäivän istuntoon. Mitä tulee ed.
Virkkusen huoma.utukseen, että mietinnöt
ovat lyhyet ja että edustajrat ehtivät niihin 1tutustua, niin se ei ·ole !pätevä syy, jolla
pöydällepa,noa voidaan vastustaa, sillä kysymys o:n oren laa:tui1nen, että eduskunnalla
on syytä: kiilllnittää siihen suurempaakin
huomiota.

Ed. N i u k k a ne n:
Valtiovarainvaliokunta on käyttänyt tämän esityksen
käsittelyyn enemmän aikaa kuin muiden vastaavaa kokoa olevien esitysten käsittelyyn, .ia ottaeru huomioon sen, että edusta.iat Puro sekä I1tkonen ovat valti!ova,rainvaliokumnan jäseniä, täytyy minun ihmetellä. että> he eivät ole ehtineet tä1hän syventyä, vaikka he ovatkin ehtineet kirjoittaa
siihe,n pitemmän v.a.s:talauseen, kuin on itse
mietintö. Minusta. näyttää, että vasemmiston 'taholla tahdottaisii·n vain ta;rpeetto-

masti ja.tkaa. eduskunnan istuntokautta tälla.isten esitysten perusteella.. ja. minä vastustan sellaista. meniet,telyä.
Ed. P. V i r k kun en~ Yhtyen siihen. mitä viimeinen arv. puhuja huomautti,
pyydän lisäks~ samoa, etiä on kerrottu. että
aina.kin toista: asiaa valmistanees'Sa valiokunnassa. on asria ollut pöydällä nimeruomaises.ta pyynnöstä sitä va.rten, eUä ryhmissä
ennätettäJisiin siitä neuvotella.. Minun täytyy sii•tä siis päättää, että edustajilla ia
ryhmillä on ollut hyvinkin tilaisuutta syventyä tähä.n kysymykseen ja tietäJvät varSiin hyvin. mitä näJmä t mietinnöt sisältävät.
Ed. P u 1r o:
Pyytäisin huomauttaa
edustaja Niukkaselle j·a Virkkuselle, että
minä en ole pyytä:nyt tätä mietintöä pöydälle sen takia, että minä tarvitsisin si~hen
enää tutustua. Miruä kyllä tunn·en tä:män
mietinnön sisärllön, mutta täällä on varma.a,nkin paljon edusta.jia, jotka eivät vielä
tuiJJne sitä erikoisen ta.rkka.an, ja •heitä va,rten minusta on syytä panna, tämä asia pöydälle huomiseen.
Ed. A. A a 1 t o: Tahtoisin edusta.ja
Niukkaselle huomauttaa., e.ttä kaikki eivät
ole valtiovmrainvaliokunnassa olleet eivätkä
ole olleet tilaisuudessa tutustumaan tämän
va.l~okunlna.n mi•etinn:ön sanmmuotoon ja ehdotukseen enkä minä ainakaaill ole siihen
niin per·ehtynyt. et.tä minä voismn etukä.teen
niin kuin ed. Niukkanen voi mahdollisesti,
tietää, mitä kussakin mietinnössä on, kun
sitä ei ole edes ,s,aatu nähdä vielä vähemmän
läpilukea.
•Ed. E. Hu t ,t, u The n: Eclusta.ja Niukkanen kohdisti lausuntonsa sekä edustaja
Puroon .että ed. Itkoseen. Ainakin viimemainittuun ;näJhden se on harhaan osunut,
sillä hän ei ole käJyttänyt ollenkam1 puhevuoroa..
Mitä tulee niihin <S•Yihin. joilla edustaja
Niukkanen vastusti pöydällepa.noa huomiseen istuntoon, niin hän i<tse lausunnossa.nsa
paliasti seikkoja, jotka puolustava.t edustaja
Puron ehdotusta. Hän mainitsi, että va:ltiovaminvaliokunnassa on omistettu .asialle
niin suurta huomiota, että sitä on käsitelty
pa.rina pmva.na. Se _ios mikään osoittaa,
että a,sia on laaiakantoinen ja arkaluontoinen ja to,ttakai s-e kaipaa myöskin edusta-
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1am puolelta va<kavampaa huomiot,a. Mitä
tulee edusta,ja Niukkasen jälkimäiseen .huomaqtukseen jarrutuksesta ia että täällä esitettäisiin pöydällepanoa tarkoi,tuksella estää a,siassa pääitöksen synt:vmi1stä tai lykätä
asia e·pämäälrä.isee,n aikaan, niin se ei ·Pitäne
paikkaansa. Edustruia Niukkasen edmskuntarvhmä:llä ja oikeistolla on täysi valta<
120 äänen voimalla pää1ttäJä, milloin eduskunnan istuntokausi lopetetaan.
Ed.. Itkonen: Täällä näytään erikoisesti p~dettävän huolta siitä, että eduskunnan istuntokausi voisi päättyä tällä vii'kolla. ja sa.notallln, että tai;peettomasti -pitkitetään, jos jatketaan ensi viikolla. Minä
vain pyytäisin huomauttaa eräästä .seikas:ta.
E,duskuUJnalla on paraillaan keskentekoisena eräis laki. jonk8i valmistaminen vaat~si
muutamia päiviä, ja tämä laki, jos se jää
syksyyn, tietää sitä, että valtio ia kunnat
menettävät monia miljoonia markkoja. Twrkoi•tan lakia viiväst:vneen ve:mn: korosta.
Ei siis ole ollenkaan turhaa jatkaa tämän
eduskuwnan istuntokautta. pa•ri,Ua kolmella
päivällä vksoistää:n tämänkin asian tähden.
muista yhtä tärkeistä asioista puhumatta~
kaan.
Ed. C o ll i a n d e r: Den sen:aste tala<ren är den enda som a.nfört ett verkhg-t motiv. va.rför man nu överhuvurdta.g-et vill
u ppehålla lan t.da.g-s·fö~rhandling-a:rna, nämlig-en det motivet, att man skulle upptag-a
också an.dra fråg-or till avg-örande. Annwrs
är det eg-enrdomlig-t att se, med vilken iver
man nu förfäktrur riksda,g-smännens rätt att
få mycket g-od tid på sig- för a.tt g-enomläsa
detta synwedi.g-en enkla. och ma.g-ra betänkande, medan man för ett par år sedan från
samma håll förväg-mde dem, som alls ioke
hade varit med om kommunalhg-alrna.s stiftande. a:tt ens ta.g-a del av själva. betälnkandet. och då de slutlig-en krävde denna rätt,
beviliwde man dem så mycket tid att de nätt
och iämt huThno skä,ra upp betänkandet.
Det va1r •dock en rä!tt vidlyft~g- fråc~ra. som
det då .g-ällde. N u g-äller det a:tt g-en:omläsa
en sida och li tet därtill; ifall ma.n också vill
sätta sig- in i vad reservanterna ha att säg-a,
blir det två sidor. Det ka·n man mycket
g-ott ,g-öra. under den .paus, som nu kommer
a.tt up'pstå. J ag- förstår icke a.tt man anfört
tillräcklig-a. skäl för bordläg-g-nin:g- till morg-onda..g-en.
Keskustelu julistetaan pääittyneeksi.
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P u .h e m i e s: ,V as:toin puhemiehen ehdotusta. on edustaja Puro edustaja Vainion
kannattama:na ehdottanut, että nvt esilläoleva asia pa.nta.isiin pöydälle huomi.späivä·n täysi-istunltoon. Kutsun tätä ehdotusta ed. Puron ehdotukseksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.
Äänestlys ja päätös:

Ken hyväksyy .puhemiehen ehdotuksen,
ää,nestää .,ja,a"; jos .,ei" voittaa. on ed. Puron ehdotus hyväksytty.
.
Ää,nestyksessä annetaan 100 ..:iaa"- 1a 73
,.ei" -ääntä.
Puhemies: Eduskunta on sns päättänyt että esillä oleva asia pannaan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon.
2) Ehdotuksen että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi

sisältävän hallituksen esitykseen .iohdos.ta
laa·di ttu ullwasiain valiokunnan mietintö n: o
2 esitellään.
Keskustelu:

Ed. La he r m a: Minä pyydän uudista.a äsken tekemä,ni ehdotukserr, että asia
pannaan ·pöydälle huomenna pidettävään
täysi-istuntoon. Minun truytyy ihmetellä
si,tä pinta.puolisuutta .ia kevytmielisyyttä,
sanoisin. rikollista kevytmielis.yy,ttä:, jota
edus:kunta osottaa, käsitelieSisään niim vakavaa kysymystä kuin on kansainliittokysymys. Minulla. on tässä käsillä Ruotsin-valtinpäivillä samwa ky,symystä valmistelleen
valiokunnan mietintö, joka käs~ttää 70 sivua. Kun: tietää että Ruotsin .hallituksen
esitys sisältää 105 sivua, niin huomaa. mikä
e11o ~on meidän ia na.apurimaa.n tavassa. käsitellä vakavia asioita. Se, -että muutaman
minuutin rpöy:dällepanolla koetetaan ratkaista tällainen kysymys on enEl'mmän kuin
pintapuolista, s.o. rikollista.
Ed. H e l o: Yhdyn täydellisesti ed.
La.herma.n äskeiseen arvosteluun siitä ta-
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vasta. iolla; aiiotaan ,ajaa. läpi kyseessä oleva
täJrkeä asia. Ei ole monta päivää kun hallitus iätti eduskunnalle esityksensä ja ulkoasiain'Valiokunta. on vasta tänään ensi käsittelyssä käsitellyt asiaa j.a vielä samana
päivänä aijotaan tämä tärkeä laki ajaa eduskunmassa läpi. Tämä on todella, kuten ed.
Laherma mainitsi, sellaista k-evy,tmielisyyttä. •.i·ota ei odottaisi näin tä1rkeässä
:a.siassa. Minä kannatan ed. Laherman tekemää ehdotusta.
Ed. Schauman: Ja.g är i allmänhet
emot alla. bordläg~ningar till ett plenum,
som kommer att hållas nå_g:ra minuter eller
någon timme efter det ett iilrende första
gången föredragits. J ag har alltid uttala.t
mig emot detta. system, oheroende av vilket
ä!rende det gällt. I nu f•örevarande är{mde
fötreli,g.g-er al1d.eles särskild anledning wtt
icke vid plemum en timme efter •bordläggningen av ärendet slutligt behandla. d~et. Alla
måste med.giva., att riks:da1gsmännen kunna
behöva längre tid fö,r att sätta sig in i frågan. Det kan va.ra många riksdagsmän,
som hysa avvikamde åsikter och som skulle
ön.ska förbereda sig på ett yttra.nde. J ag
ber således få understöda yrkandet på a.tt
ärendet mMte hol'ldläggas till plenum i morgon.
Ed. P. Virkkunen: Ed. Laherma
ia H.elo tekevät vää1riä syytöksiä. Se ryhmä,
i·ohon minä kuulun:, on eilisen is:tuntonsa
käJvttänyt tämän asian käsittelyä va:r,ten, se
on keskuudessamme tullut monipuolisesti
pohdituksi. Minä en voi ajatella .muuta.,
kuin että toiset eduskurutaryhmät ova.t menetelleet samalla tavoin. Asiaa ei siis nyt
käsitellä lainkaan kevytmielisesti vaan harkinnan ia. valmistuksen jälkeen.
Ed. Keto: l\1:inä olen aina kuulunut
niihin. joka olen vastustanut .asiain pöydällevanoa sellaiseen istuntoon, joka on pidetty puoli tuntia tai tunti· senjälkeen kuin
se istunto on pidetty, j.ossa pöydällepane
on tapahtunut. Senvuoksi minä .puolestani
ainakin voin hyvällä syyllä vaatia täJmän
asian pöydällepanemista pitemmäksi ajaksi
kuin nyt näkyy olevan aikomus. Asia.n
tät.keys tällaista. lykkäystä vaatii. Useat
edustajat ovat kantaa määrMäkseen tahtoneet tutus·tua niihin keskusteluihin ja asiakirjoihin. jotka tämän kysymyksen yhtey-

dessä on syntynyt muissa maissa, silloin
kun tämä asia on muiden maiden eduskunn:issa ollut esillä. Minä puoles.tani olen ainakin jonkun verran hankkinut tuoltaisia
asiakirj.oja, mutta en ole ehtinyt toisten tehtävien takia niihin vielä tutustumaan:. Olen
ollut siinä luu1ossa. ettei tämä asia ehtisi
ulkoasiainvaliokunna.sta edus.kul}.truan vielä
tämän illan istuntoon, vaan tulisi täällä
esille vasta huomisiltana, johon mennessä
voisi asiaan tarkemmin perehtyä. Tämänvuoksi. kun on ta•rpeellista perehtyä as·iaan
:vksityiskoMa:isesti ja perinpohjaisesti, niin
minusta on aivan kohtuullista, että tämän
asian käsittely lykättäisiin huomrsillan istuntoon.. Niinkuin täällä jo on sanottu, käsittää esim. Ruotsissa se valiokunnan mietintö, joka tätä asiaa koskettelee, 70 sivua.;
meillä aijotaan. tämä asia kuitruta muutamilla ri:veillä ja vielä estää eidusta.iatkin tähän asiaan y.ksityiskoMaisesti tutu.stumasta..
Ed. A 1 k i o: Kun tämä asia oli keskiviikkona
ulkoasiainvaliokunnassa esillä
pan·tiin se :pöydäU.e täihän aa:muuru saakka
nimenomaan sosialidemokraattisten edusta·iain pyynnöstä että he .saisivat asiasta, ryhmässään torstai-iUana keskustella. Tämä
o·n ta.pahtunut. Mietintö .on eduskunnalLa
nyt käsillä. Sen lyhyyttä pi•detäan .täällä
vikana. Valiokunnassa lausuttiin useita
esimerkkejä siitä. että lyhyt iffiietintö saattaa olla eduksikin myös tällaisissa asioissa.
Mitä tulee ed. Kedon pyrkimykseen s.aa;da
nyt vasta tutustua a1siaan, hä•n oli keskiviikkona mukana asiaa. käsittelemässä valio·
kunnassa. Ellen minä erehdy, on hän koko
laajasti perehtynyt näihin kysymyksiin jo
ennen. J o.s se va.sta ny.t kokonaisuudess.a
on suoritettava. tämä. tutustuminen, niin ei
se huomiseen ehdi talpahtua. Minä puolesta-ni olen si.tä mi-eltä. että a.sia olisi .pantava
pöydälle seuraavaan is.tun.toon.
E.d. A. A a 1 t o: Pyydän .kannatta-a
'ed. Kedon ehdotusta. että asia pannaan
pöydälle huomiseen ilt.aipäivän istuntoon.
On •vasta. muutamia päiviJä aikaa siitä, kun
hallitus jätti esityksensä täJllaisessa kauaskanta•vassa. ky.symyksessä. Tuskin ei kukaan pO'rvarillisistakaa'n ~dustajistRJ ole selvillä. mitkä s-euraukset tällä tulevat olemaan. Sen jälkeen on melkein joka päivä
ollut istun:toj.a ia valiokunnan istuntoja,
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niin .että edustajilla ei ole ollut aikaa' tutustua tälhän hwllituksen esitykseen. Ja nyt
valiokunnasta tulee mietintö, jossa ei ole
tekstiä kuin vruhän pa;remmin kuin puoli sivua nrum tärkeästä a·siasta. Niinkuin ed.
Laherma. huomautti. muissa mai:ss·a on esitelty perusteellisempia, yksi tyiskoh taisempia lausuntoja us·earmmista seikoista tämän
asian yhteydessä. Meidän pitäisi kuitenkin täällä yhtäkkiä päättää asiasta, josta. ei
ole ollut mahdomsta muodosta'a omaa mielipid'että, tuskiru edes alustavasti, sitä vähemmäm tvh.ientävästi keskustella. ryhmässä.
Porvariston trurkoituksena on nä;htäNästi
saattaa asia. iPäätö.ks.een meistä huolimaiJta,
välittämättä si,itä, mitä sosialidemokraateiUa. on sa,nomista. Se saattaa nyt käydä
päinsäJ, kun porva.ris.to on •pa;nssaroi•tunut
taantumukselliseksi, mutta minä .pelkään,
että sellainen taantumus saa.ttaa käydä porvaristoliekin kalliiksi täJllaise.c;sa kysymyksessä.
Ed. La he r m a: Meillä näytitävät ihmi,set svrutyvän jotenkin valmiina; ,a,ina ed.
AlkiotaJ myöten. Kun Skandinavi.Janmai.ssa,
Sve1Jtsissä ja Hollannissa asia on ollut esillä,
on siellä yksimielisestl valitettu. että aika
on as.etei:itu liian lyhveks.i. Nämä maathan
ovat kuuluneet ka.ikki ni!ihi n, joitten on
täytynyt kahden kuukauden sisällä liittyä
kansainliittoon. On omituista, et1tä meillä,
io•iden ei .ole pa.kko liiHyä tuohon liittoon,
on niin ta'Vaton kiire, ettemme voi yhtä TJäivää odottaa. Ja. sen me kuittaamm;e muutamalla minuutilla. Se hämmä;sty,ttää.
1

Ed. H a k k i 1 al Niillä eduskunta['yhmillä, joilla. ei ole ollut onnea· seurana hallituksessa mukanaoUeina kansainvälistä P•Olitiikka.a, ei ole luonnollisesti yhtä suuri
valmius kuin ed. Alkion ryhmällä .käsitellä
näin tä:rkei1tä •asioita. Sen vuoks.i meidän
sosialid~mokraattinen
ryhmämme, iolla
tässä suhteessa ei ole yhtä suurta diplomaat1ti1sta kvkvä i·a' a.sia.ntuntemusta ja kokemusta, myönnettänee sentääm oi,keutetuksi näin tärkeäJssä kysymyksessä saamaan enemmän kuin ·Parin minuutin miettim:Us- .ia tutustumisa.ian. Sillä vaikka tämä
mietintö onkin lyhyt. .ia kevyt, n~in asia
sentääJn myönnettäneen olevan pa~na.va .ia
suuri .ia laaiakantoi~nen, jotenka ei voida'
mietinnön lyhyyden perusteella vaa,tia
edusta.jia heti ratkaisemaan muutarma.ssa
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minuutissa tällainen asia. Minä luulen,
että tä.s.sä suhteessa ei voida moitJtia eduskuntaa. Tässä kysymyksessä onkin hallituksen vi,ka, että aika on jäänyt näin ly.hyeksi. Ha.ll:iJtuksella näJyttää oleva:n erittäin .suuria vaatimuksia as,e~tetta,va;na. eduskunnalle, s·en työkykyyn, ja, lyhyessä a.ias'Sa
suoritettwvan työn tuloksiin .nähden, kun
s-en sijaan eduskunta kyllä •S.a.a odottaa hallitukselta niinkin .tärkeään ky:symyksoon
kuin rauhankysymykseen turhaan vastaUS/ta j.a. siinä •päivät ja viikot vierivät.
Sen sijaan vaaditaan, että eduskunna·n pitäisi ol1a, valmis muutamassa .-päiväs.sä käsittelemään loppuun näJin tärkeä kysymys
ir. sen jälkeen, kun se on oillut valiokunnas8a. vielä muutamassa minuutissa olemaan tästä seLvillä. ·
Ed. A 1 k i o:
.Sosialidemokraattisella
•rv·hmällä oli,si .kyllä ollUit aikanaan mahdollisuus oHa haUituksess.a ~dustettuna .ia seurata hallituksen 1"Politiikkaa, niinkuin näimä
muutkin r.vhmä:t. (Ed. Hakkila: Kiitoksia pa.l.ion, herra Alkio.) Mutta s·osia.lidemokraattinen .ryhmä on kiittäny;t trustä
onn·esta. .ia kunniasta. (Ed. Hakkila: Taitaa ed. Vennolakin kiittruä.) Saadakseen
olla v a p a· a sii.täJ. Siis tä.stä eivä;t aina~
kaan sos.iaEdemokra.a~tit 'VOi• v a 1 i t .t a a.
Mutta mitä tulee sosialidemokraattis-en ryhmän asiaan tutustumiseen. niin minä olen
käsittänyt ainakin si1ten, että se aiottiin
suorittaa: eilen illalla ryhmäkokouks·essa .
Käsitin ainakin rsilloin, että sosialidemokraaths€t edus.taja.t vali,okunna.ssa olivat
sitä tarkoittaneet.
Ed. Puro l Minä huomfmtan ed. Alki'Olle ha:llitusasiaan nähden, että ed. Alkiokaan ei ole ollnt oikeiru halukas menemään
nvkvi.seen hallitukseen ja. siihen seuraam.
johon hän siellä olisi joutunut.
Ed. A. A a.l t o: Ed. Alkion käsitys
siitä, että sosialidemokraattisella r.v hmällä
olisi ollut tilaisuus mennä hamtuks.een. ei
pidä paikkaa.nsa, sillä hallitus ei ole meillä
niin suuri. että koko ryhmä voisi simne
mennä, vaa1n a!i.noastaan muuta.m~a edustajia, mutta niillä joilla. ei ole ollut tilaisuutta
m-ennä ,hallitukseen, pitäisi sellaisessa tapauksessa olla ajatusaikaa näin tärkeässä
kysymyksessä, vaikka hallituksessa olisikin
sosialidemohaa tte.ia.
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E.d. V o io n m a. a: Ed. Alkion on
tuvha vedota, ulkoasiainvaliokunnan sosialidemokraattisiin jäseniin. He ovat tienneet,
että tä;mä asia juoksee julma~a. kyytiä ja he
eivät .ole voineet suinkaan estää valiokuntaa l,opullisesti käsittelemästä asiaa. He
pyysivät lykkäystä hiukkasen, voidakseen
itse mää1rätä kantansa ottamalla huomioon,
mitä mielialoja ehkä ryhmässä esiintyisi.
Heidän menettelyniSä ei missään suhteessa
vielvoita ryhmän jäJseniä eikä ehdottomasti
edusta ryhmässä vallitsevia mielipiteitä.
Minä ta:hid.on huomauttaa tästä seikasta, ettei vedottaisi :sellai,seen syy;hyn, että muka
sosialidemokraattisen ryhmän jäsenet jo
ova•t asian lopullisesti käsitelleet. Kun tässä
nyt edusta.ia1t tahtova1t täihän asiaan, jonka
täirkeyttä ei kukaan v.o·i kieltää, lähemmin
perehtyä, 10n minusta enemmän: kuin kohtuutonta kieHää heiltä sitä tilaisuutta.
Kyllä a.sia. on miettimisen arvoinen, eikä
suinkaa.n .se ole edu:staj•alle epäedullista,
että hän asiaa lt,ahtoo ha1rkita. mutta. se on
kyllä •hyvin arveluttavaa., ettäJ :edusbjat
suin1päin tahtova.t rientää tekemään: kovin
tärkeitä päätöksiä.
Ed. A 1 k i o: 'Ed. Voionmaan lausunnon i·ohdos•ta vain huomatdan siitä, että hän
sanoi sosialidemokraa,tt]sten edustajien valiokunnassa• •ha,lunneen: asian •p·öydälle v.oidakseent itse määrätä kantansa. Mutta
kyllä asia pantiin pöydälle nim:enoma.an
siinä tarkoi tuksess•a., että se voitaisiin esittää eduskuntaryhmille eilen illalla. En
tiedä on:ko_ asia sosiaEdemokraa.ttisessa ryhmässä ollut käsiteltävänä, mutta. joka tapauksessa valiokunnassa sitä tarkoitettiin.

P u h e m i e s: On siis ensin: äänestettäivä e1d. Laherman ja ed. Kedo·n ehdotuksen
välillä ja se joka, voittaa, a.seteta.an: vastaehdatukseksi puhemiehen ehdotusta vastaan.
Meme•ttelyta.pa hyväksytää,n.
Äänestykset ja päätös:

Ken vasta,ehdotuk:s·eksi puhemiehen ehdotusta 'Vastaan hyväksyy ed. Laherman ehdotuksen, ään·estää ,.jaa"; jos ,ei" voitta.a,
on vas,taehdotukseksi hyväksytty ed. Kedon ehdotus.
Äänestyksessä annetaan 82 ,jaa" -ääntä
ja' 79 ,ei" -ää1n1tä :sekä 5 tyhjää äänilip.pua.
Puhemies: Eduskunta. on siis tässä
äänestyksessä hyväksynyt ed. Laherman
ehdotuben.
Äänestys ed. Laherman ehdotuksen .i.a
puhemiehen ehdotuksen välillä.
Ken hvvruksyy puhemiehen ehdotuksen,
äänestää ,..iaa"; jos ,.,ei" voitta.a .. nn ed. Lahm':man ehdotus hyväksy1tty.
Aämestyksessä annetaa,n 103 ,,jaa" -ääntä
ja 80 .,ei" -ää1ntä.
Puh :e mies: Eduskunta on siis 'päättänyt, että esilläoleva asia pannaan 'PÖYdälle seumavaan tävsi-is,tuntoon.

Ket'kustelu julistetaan I]JääJttyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on
ed. Lahmma ed. Helon .kannattama.na ehdottanut. että asia 'pa.ntaisiin pöy,dälle huornismäiivän istuntoon. Kutsun täitä ehdotusta. ed. Laherman: ehdotukseksi. Edelleen
ofr ed. Keto ed. A. A·allo:n kannattamana ehdottanut. että asia pa,ntaisiin· pöydälle huomispäivän i1ta.-istuntoon. Kutsun tätä ehdotush ed. Kedon ehdotuks•eksi.
Selostus myönnetään oikeaksi.

Seuma.va täysi-istunto on tänä iltana
kello 8.15 i.p.

'l'ävsi-istunto päättyy k:ello 7:25 i.1p.
Pöytä,kirjan vakuudeksi:
Eino J. Ahla.

