7. Torstaina 15 p. marraskuuta
k :lo 12 päivällä.

Päiväjärjestys. •
1) Valitsijamiesten vaali ............ .
2) Ilmoituksia ..................... .
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed.
Koponen ja Nissinen.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Valitsijamiesten vaali.

P u he m i e s: Valitsijamiesten vaalia .varten
on oikeassa järjestyksessä jätetty 5 ehdokasEstaa.
Ne on vaalilipuiksi yhdistetty ja tämä on edustajilLe jaettu. Asiantuntijaksi vaalitoimitukseen
on pyydetty professori Ernst Lindelöf. Sen ohessa saan pyytää niitä edustajia, jotka ovat asiamiehinä toimineet eri ehdokaslistojen o.isäänjättämisessä, siinä avustamaan. · Sittenkun vaaliliput
ovat uurnasta otetut, avatut ja lasketut, keskeytetään täysi-istunto, mutta jatketaan sitä k:lo 2
päivällä, jolloin vaalin tulos julistetaan.
Samalla pyydän huomauttaa, että valitsijamiesten on sitten kokoonnuttava vielä tänä iltana valitakseen puheenjohtajan, jo~ huomispäivänä
voitaisiin toimittaa valiokuntavaalit.

naan valta on toistaiseksi uskottava tarkoitusta
varten asetettavalle valtionhoitajakunnalle ja että
valtionhoitajakuntaan kuuluu kolme jäsentä, jot-ka eduskunta valitsee sillä. tavoin kuin on säädetty puhemiesten vaalista, ellei eduskunta voi
yhtyä sen jäsenistä.
Kun kuitenkin valtionhoitajakunnan" vaa.lia
eduskunnan tämän kuun 10 päivänä tekemän päätöksen johd'osta ei vielä voida toimittaa, mutta on
välttämätöntä, että kysymys korkeimman vallan
käyttämisestä saadaan hetimiten väliaikaisesti järjestetyksi, varsinkin jotta saataisiin ratkaistuksi
kysymys senaatin talousosaston uudesta kokoonpanosta, saa puhemiehistö äänestyksen jälkeen
kunnioittaen eduskunnalle ehd-ottaa,
että kunnes eduskunnan päätös valtionhoitajakunnan asettamisesta toteutetaan
tai eduskunta muuten toisin päättää, keisarin ja suuriruhtinaan vallan käyttäminen
annetaan Suomen senaatin talousosastoHe.
Puheenvuoron saa:tuaan lausuu vielä

Senaattvri S e t ä 1 ä: Kunnioitettu herra puhemies! Arvoisa eduskunta! Kun edusikunta nyt
valtiopäivien avaamispäivän jälkeen pitää ensimäistä täysi-istuntoaan, pyydän saada senaatin
puolesta tehdä seuraavan ilmoituksen, j·onka jo
heti valtiopäivien kokoonnuttua olemme tehneet
ryhmienväliselle valtuusktnnalle.
Nyt ryhdytään vaaleihin.
Tämä senaatti, joka useitten hallituhen jäsenten erottua on pitänyt velvollisuutenaan va1tioIstunto keskeytetään k :lo 1 p.
päivien avaamiseen asti hoitaa ma;n_ asioita, katsoo nyt sille käyvän mahdottomaksi pitemmälti
jatkaa tehtävätään.
Hallitustehtävien edelleen hoitaminen on seTäysi-istuntoa jatketaan
naatille suorastaan mahdotonta jo yksistään sen'.
ik:lo 2 päivällä.
vähäisen lukumäärän vuoksi, erittäinkiJl sen jäl-·
keen, kun yksi sen jäsenistä, senaattori Ser-Ehdotus korkeimman valtiovallan käyttämisestä.
lachius, tämän kuun 5 päivästä alkaen sairauden
vuoksi on ollut virasta vapaana ja eiintarvepäälPuh e m i e s: · Eduskunta on tämän kuun 9 likkö samaan aikaan sai eron virastaan. Maan
päivä-nä päättänyt, että keisarin ja suuriruhti- · hallituhen ylläpitäminen käy sena.atille mahdot16

•

120

Torstaina 15 p. marraskuuta.

tomaksi myös maan rahavarojen tilan vuoksi. Senaatti on valtiopäivien kokoontumiseen asti maan
rahavarojen hoidossa voinut tulla toimeen tilapäisellä luotolla, mutta nyt on valtion kassarrservi
muutaman päivän kuluttua tyhjä, ja valtiopäivien avaamisen jälkeen on eduskunnan asiana huolehtia valtiovarojen riittävyydestä. Paitsi valtiovarojen järjestelyä vaativat edelleen elintarveasiat yhä jatkuvaa .hoitoa ja mitä kiireellisintä
uudestaa.njär.iestelyä.
Senaatin jäsenet pyytävät tämän vuoksi minmil
kauttani mitä vakavimmin eduskuntaa ryhtymään
mitä pikaisimpiin toimiin uuden hallituksen aic
kaansaamiseksi.
Keskustelu:

Ed.

~

l k i v: Sen kiusallisen aseman johdos-

t'!Y, johon on jouduttu sen johdosta, että toistai-

•

seksi ei ole voitu määrätä, kuka tässä maassa
käyttäisi korkeinta hallitusvaltaa, on maalaisliiton eduskuntaryhmä täällä, kuten tunnettu, koettanut saada sovitteluja aikaan oikeiston ja vasemmiston välillä. Kun asema oli eilen kärjistynyt
huippuunsa, päätti maalaisliiton eduskuntaryhmä
kääntyä kirjelmällä sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pU'oleen, rpyytäen heiltä vastausta
eräisiin asiaa selvittäviin kysym;yksiinsä. 'l'ähän
kaJsott.iirr oltavan pakotetut :sen vuoksi, että maan
tila nykyään on sellainen, että meidän ymmärtääksemme asema ei ole järjestettävissä ilman,
ellei vasemmistoa myöskin saada mukaan sitä järjestämään. Ne kysymykset, jotka sisältyivät kirjeeseemme sosialidemokraattiselle eduskunta1·yhmälle, olivat seuraavat:
,1) Koska maalaisliiton eduskuntaryhn!'ä on Phdottomasti sillä kannalla, että valtalain julkaiseminen nyt merkitsee sitä, että se astun voimaan
ja vaikutukseen vasta julkaisupäi västä, kysytään,
suostuuk•o sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
yhtymään tähän selitykseen, jos valtalaki tulee
voimaansaatetuksi?
t
2) Maalaisliiton eduskuntaryhmä on edelleen
kokonaisuudessaan sitä mieltä, että valtalaki olisi
voimaansaatettava. Mutta koska oikeiston taholta
on ilmoitettu, ettei sieltä haluta sen jälkeen olla
mukana hallituksen muoda.stamisess®., kysytään:
suostuuko sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
heti olemaan mukana maalaisliittolaisten ja mahdollisesti radikaalisten itsenäisyysmieste.n kanssa
muodostamassa hallitusta valtalain periaatteiden
mukaan?
Jos sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän
vastaus on kielteinen tahi jos sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vastaus tä.hän kirjelmään

ei saavu tänään - nimittäin eilen- ·kello 4:ään
mennessä päivällä, katsomme, että sosialidemokraattinen. eduskuntaryhmä on täten asiallisesti
luopunut valtalain voimaansa.attamisesta."
Tänä aamuna saimme S'osialidemokraattiselta
ed uslmntary hmäl tä seuraavan vasta nksen:
, 1) .Tos maalaisliittolaisen eduii;kuntary hmän
puolesta tehdään eduskunnassa ehdotuksia, jotka
tarkoittavat hallitsijalle ennen kuuluneen vallan
siirtämistä eduskunnalle, tulemme äänestämään
sellaisten -ehdotusten puolesta.
2) Hallituksen muodostami&kysymyksestä emme katso voivaz:nme vielä tällä kertaa päättää."
Tämän kirjevaihdon olemme saattaneet heti sen
jälkeen, kun se oli päättynyt, myöskin porvarillisten eduskuntaryhmien tied•ok;si, kehoitta,en heitä.
yht.ymään siihen, kun täällä nyt uudistetaan tai
tehdään maalaisliiton puolesta sellainen ehd·otus,
.ioka oli S'osialidemokraateill-e myöskin tunnettu,
ehdotus, jonka kautta hallitusvalta ~iirrettäisiin
eduskunnalle. TäJTiä ehdotus on samalla tehty
tunnetuksi sekä sosialidemokraat-eille että myöskin P'Orvarillisil1e eduskuntaryhmille.
Kun asema nyt on kärjistynyt sellaiseksi kuin
se on, käsitämme edelleen, että koko eduskunnan
yhtyminen jollakin tavalla järjestämään tätä vaikeaa tilannetta on mahdollinen juuri tämän ehd'Otuksen pohja1la~ Rohkenen siis tehdä tämän ehdotuksen sillä edellytyksellä, että se tulee saamaan
eduskunnassa näin valmisteltnna yksimielisen hyväksymisen. Ehdotu<; on tällainen:
Koska sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on päättänyt antaa Suomen korkeimman
hallitusvallan käytön, ei vielä ole voitu valita,
päättää eduskunta toistaiseksi itse käyttää sitä
valtaa, joka voimassa olleitten säännösten mukaan
on :kuulunut keisarille ja snnriruhtinaalle.
Ed. I n g m a n: Siitä asti, kun herra Tokoi ja.
muut sosialidem~raattiset senaattorit .syksyn
alussa jättivät senaatin, on ollut selvää, että eduskunnan ensimäisiä tehtäviä tulisi olemaan koettaa
saada aikaan uusi kotimainen hallitus. Porvarilliset senaattorit tosin eivät seuranneet sosialidemokraattisten senaattorien esimerkkiä. He käsittivät velvollisuutensa maata ja kansaa kohtaan
toisella tavalla. Kunnia heille siitä. Mutta he eivät yksin voi ajanpitkään hoitaa maan asioita, ja
oli kohtuuh·nta vaatia·kaan, että h~ sen tekisivät.
Jo ennenkuin eduskunta virallisesti kokoontui,
ryhdyttiin valmistaviin toimiin tämän asian järjestämiseksi. Mutta silloin oli asema sellainen.
että ensiksi täytyi saada järjestetyksi kysymys
korkeimman vallan käyttämisestä maassa. Olot
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olivat kehittyneet sellaisiksi, että ensi kerran kansamme hi~toriassa näytti olevan tilaisuus saada
korkein valta erittäin laajassa määrässä suomalaisten itsensä ·käytettäväksi. Olisi luullut, että kaikki
olisivat yhtyneet tätä tarkoittaviin pyrkimyksiin,
unhottaen kaikki puolueriidat ja puoluepyyteet
Valitettavasti täytyy meidän nyt, enemmän kuin
kahden viikon kuluttua, todeta, ettei ole niin käynyt, vaan että olemme jotenkin yhtä pit;källä kuin
alussakin olimme.
Minä olen käsittänyt, että ryhmät. oikealle maalaisliitosta -· minä tiety.sti en puhu niiden puolesta, vaan puhun ainoastaan itseni puolesta, kuten minä olen asiat ·käsittänyt - olen käsittänyt
sen siten, että nämä ryhmät ovat tämän asian jär~
jestelyssä koettaneet noudattaa seuraavia periaatteita. Ensinnäkin on pyritty siihen, että korkein valta niin paljton kuin suinkin mahdollista
saataisiin suomalaisten käsiin. Siinä suhteessa oli
jo heti valtiopäiväin alussa suuria mahdollisuuksia. V enäläiseltä taholta tehtiin rajoituksia ainoastaan kolmeen asiaryhmään nähden: ulkoasioihin, sotila>.asioihin ja venäläisten oikeuksia ja laitoksia koskevaan lainsäädäntöön nähden. Se manifestiehdotus, joka. on ollut julkisuudessa-kin mainittuna, •oli rakennettu sille pohjalle, että korkein
valta muissa asioissa, paitsi näissä, olis~ tuleva snomalai>.ille. Ja näistäkin asioista jäisivät ainoastaan ulkoasiat entiseen tilaan, kun sitävastoin ky•symykset, jotka koskevat sotilaslainsäädäntöä ja_
venäläisten kansalaisten ja laitosten oikeuksia,
järjestettäisiin siten, että ne ratkaistaisiin Suome>.sa, mutta ratkaisu vaatisi Venäjän hallituksen
snostumuksen tullakseen päteväksi. Sittemmin
kasvoivat vielä mahdollisuudet. Näiden laajentuneiden mahdollisuuksien pohjalle laadittiin ehdotus valtionhoitajakunnasta. Sen mukaan olisi
koko se valta, minkä keisari ja suuriruhtinas on
käyttänyt Suomen lainsijädännön ja hallinnon järjestykses>.ä, tullut kotimaisten miesten käsiin. Toinen periaatjl, j.ota olen käsittänyt mainitsemieni ryhmien koettaneen noudattaa, on ollut se,
että järjestely on tap~htuva nykyisen valtiomuotomme pohjalla. Toisin sanoin: että kysymystä
.korkeimman vallan •käyttämisestä ei ole kytkettävä kiinni kysymykseen kansamme sisäisten valtaky.>.ymysten ratkaisusta. Tämä ei ole tapahtu'nut siksi, ettemme .olisi valmiit uudistuksiin- minulla on ollut jo ennen tilaisuus tästä paikasta
lausua se vakaumukseni, että me kaipaamme suuria sisäisiä uudistuksia, ja varsinkin kaipaa myöskin valtio>.ääntömme, hallitusmuotomme sellaisia.
Sehän on tunnettua, että on valmistettu laajalle
menevä ehdotus uudeksi lmnsanvaltaiseksi hallitusmuodoksi. (Vasemmalta: Harvainvallaksi!)

·Mutta o.lemme käsittäneet asian siten, että tämä
seikka vaatii aikaa ja nyt, tässä kiireessä, sitä ei
saa loppuunsuoritetuksi. Sentähden olisi koetettava
järjestää kysymys korkeimmasta vallasta riippumatta muutoksista hallitusmuotoon. Myöskin on
mainitsemallani taholla :pidetty tär kcänä, että
muodollisestikin ne päätökset ja ratkaisut, j-otka
nyt tehdään, tapahtuvat täysin voimassaolevan
valtiosääntömme puit:teis>.a, sen periaatteiden mukaan.
Mikäli -olen käsittänyt, ovat vasemmiston periaatteet tässä asiassa olleet aivan toisenlaisia. Vat5emmisto on ollut sidottu niiden sopimusten kantta, j-otka vasemmisto viime kesänä teki venäläisten
työ- ja sotamiesneuvostojen kongressin kanilsa, ja
sentähden on nytkin, vaikka on auennut palj.on
suurempia mahdollisuuksia vapauden saavuttamiseksi kansallemme, 'kuin silloin oli, &osialistien
vastaus kansamme suureen kysymykseen kuulunut: valtalaki. Valtalaki oli minun ja monen
muun käsityh~ mukaan jo viime kesänä epätyydyttävä, myöskin mikäli ·se lmski Suomen ja Venäjän välien järjestelyä, varsinkin siinä, että se
jätti ~otilasasiat kokonaan entiselleen. Mutta .siitä
huolimatta se on uusissakin oloissa yhä kelvannut
vasemmistolle. Ja vasemmisto on sentähden asettunut poikkiteloin sekä tnanifestipyrkimyksiin
että myös pyrkimykseen järjestää tämä asia valtionhoita.iakuntaperusteella. Toi>.eksi on vasemmisto tahtonut kytk,eä kansamme suuren kysymyksen ratkaisun yhteen 'omiin luokkaharrastuksiinsa. Mikäli olen_ voinut arvostella niitä ehdotuksia, joita vasemmistolta päin asian selvittämiseksi on tehty, ovat ne olleet rakennetut 'kahteen
pääperusteeseen. Toinen on ollut >.e, että n. s. valtalaissa oleva hallitusmuoto.- en voi sanoa muuta
kuin tekele, sillä niin epätäydellinen se on - on
hyväksyttävä. Toinen :peruste on se, että niinsa.nottu herra Mannerin eduskunta o.n herätettä-<.r'ä
henkiin valtalain perusteella hallitsemaan maata.
Vasemmisto on ollut sillä kannalla, eitä ellei näitä
pääperusteita hyväksytä, se ei ole suostunut mihinkään järjestelyyn, joka tarkoittaisi maamme
vapauden ja oikeuden turvaamista. Minun täytyy
valittaa, että vasemmisto on aseitunut tällaiselle
•kannalle, sillä vasemmistonkin taholta kuuli kuitenkin keväällä lausuttavan sen käsityksen, että
ensin turvaarpme kansamme ja maamme oikeudet
ja vapaudet ja sitten me riitelemme keskenämme
.sisäisistä asioistamme. Jos tätä periaatetta olisi
noudatettu, niin me olisimme totisesti nyt jo kansamme oikeuksien ja vapauksien turvaamisessa
san~en pitkällä.
.
Entä maalaisliitto? Minun täytyy suoraan tunnustaa, että minä turhaan olen hakenut varmaa,
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.määrättyä ohjelmaa, jota maalaisliitto o.lisi johdonmukaisesti noudattanut. Niiden neuvottelujen
alussa, jotka ovat tapahtuneet, maalaisliitto näytti
pyrkivän valtala·kiin, mutta sitten tuli maalaisliitto vakuutetuksi siitä, että valtala'ki silloisissa
<>loissa - niissä oloissa, jotka vallitsivat toista
viikkoa sitten - ei mennyt. Silloin maalaisliitto
suostui manifestiehdotukseen, mutta huomattava
on, että silloin kun maalaisliitto suostui manifestiehdotukseen, oli manifestitie jo mennyt tukkoon.
Kun herra N emrasow tuli manifestin kanssa Pietariin, ei enää ollut allekidoittajaa. Niitä viivyttelyjä, jotka aiheutuivat ·maalaisliiton epävarmuudesta, saamme kiittää siitä, että tämä p·yrkimys
kansamme vapauden turvaamiseksi ja laajental.lliseksi meni kokonaan myttyyn. (Vasemmalta:
Kunnia maalaisliitolle.)
Alettiin sitten muuttuneissa oloissa toisesta
päästä. 'rehtiin valtionhoitajakunta-ehdotus. Maalaisliitt<> yhtyi tähän. Herra Alkio itse oli yhtenä puhemiehenä mukana eduskunnalle esittämässä valtionhoitajakunta-ehd'Otuksen. ·Mutta, jo
samana päivänä hän siitä luopui ja peräytyi taasen
valtalain kannalla. Herra Alkion siitä tekemä ehdotus, joka sisälsi, että eduskunta ,päättäisi .iuiistaa lain heinakuun 18 päivältä 1917 korkeimma.n: va.Hiovallan käyttämisestä .Suomessa tänään
voima:anastuva•ksi .ia noudatettmvruksi", tuli eduskunnassa hylätyksi. Täällä on mainittu useita
kertoja, että se olisi tullut hylätyksi epärehellisen äänestyksen -kautta. (Vasemmalta: Niin se tulikin.) Minä pyydän jyrkästi torjua tämän väittoon. (Hä·lin.ää.) Eduskunnassa lainoppineelta taholta. selvästi todist-ettiin, että herra Alkion ehdotus oli perustuslain va:stainen. ·Sitä ei v-oinut
äänestää oo, joka oli tällä ·kannalla. Sillä kannalla olin muun muassa minä. Ja jos sama äänestys tulisi tehtäväksi uudestaan tänään, en ka.tsoisi
voivani äänestää tätä ehdotusta. Sitten kun ehdotus oli hylätty, yhtyi maalaisliitto jälleen kannattamaan
vaU:onhoita.jakunnan
asettamista.
Mutta. kun vaalin piti tapahtua, niin maalaisliitto jälleen keikahti valtalakiin. Silloin ed.
Lohi ehdotti, että oouskunta ei nyt valitsisi k'Olmimiehistä valtionhoitajakuntaa, vaan määräisi
heti heinäkuun 18-:päivän lain voimaana.stuva-ksi.
Koko asia hautaantui silloin perustuslakivaliokuntaan. Ja niin oli toinen yritys - maa:laisliit<>n aluks.i kannattama yritys - saada tämä asia
jär.iestetyksi saman maalaisliiton epävarmuuden
ja haparoimis·en kautta jälleen" mennyt myttyyn.
Nyt näyttää siltä, kuin ,työväen vallankumou'ksellinen keskusneuvosto", joka ilmaantui
. näyttämölle tiistai-iltana, - aivan välittämättä
siitä, että herra Tokoi oli minulle julistanut, että

puheeni siitä oli paljasta lorua - haD!kkiutuisi
ottamaa-n vallan käsiinsä. Maalaisliitto tekee yhä
kauppoja ja esittää yhä sovitteluehdotuksia. .Se
ehdotus, joka tänään on ·esitetty, v1e arvatenkin
taas vrultalaikiin. Ainakaan ei valtalaki ole sen
kauttå millään tavoin syrjäytetty. Mahdollisesti
se vie myös herra Mamnerin eduskuntaan, sillä
herra. Maunerin eduskunta. -ei tämän ehdotuksen
kautta: ole vähimmässäkään määrässä syrjäytetty.
Ja ainakin se vie si,ihen, että .ios V enä.iällä taas
nousee luja hallitusvalta - oli se sitten herra
Kerenskin tai Ka:ledinin tai Lenilllin hallitus niin täällä ei ole mitään erityistä orgaania olemaissa, jolla olisi Suomen korkein hallitusvalta
käytettävänä. Eduskunta on sen vain ikäänkuin
pitäJnyt tallessa toistaiseksi. Minä en voi, niin
mielelläni kuin tietysti näkisin, että täällä syntyisi yksimielisyys, yhtyä ehdotu'ks.een, joka nähdäkseni ei vie .meitä yhtä pikkuistakaan askelta
eteenpäin siitä paikatsta, missä nyt olemme seisoneet .io kolmatta viikkoa, .ioka ei ratkaise yhtä
a.:·n:oata niistä kysymyksistä, joiden ratkaisussa
olemme täällä kamppailleet kdko tämän ajan.
Meiltä on monasti kysytty, miksi emme mene
valta.lakii.n: Silloinhan olisi kaikki valmista.
Minä pyy.dän lyhyesti vastata, että •me emme
mente siihen syystä - minä en ainakaan mene siitä syystä, ett.ä se minun mielestäni on huono,
vahiD!gollinen ja. turmiollinen laki. (Vasemmalta
hälinää.) Se on huono Venäjälle päin. Se ei jär_.
jestä suhdettamme Venäjään päin nykyisten olojen ja mahdollisuuksien pohja.lle. .Se jättää meidät tänne venäläisen sotaväen hallittaviksi, ja se
saattaa myös meidäJn oman sotilaskysylllyksemme
venälä:sten. ratka.~stavaksi. ,se ehdotus, minkä perustuslakikomitea ·on täsrsä suhteessa tehnyt, tar.ioo meille paljon enemmän, verrattomasti enemmän kuin koskaan valtalaki. V altalaki on mielestäni heikko myöstkin ~isäänpäin. Se hävittää
eron -lainsäädäntö- .ia hallitusvallan välillä sellaisella tavalla, .ioka ei takaa min•käänlais·ta; pysyvä:syyttä valtioelämäs·sä. Tänääli. hallitsee tällainen eduskunta ma.ata, huomenna hallitsee toisin kdkoon.pantu, aivan toisten periaatteiden mukaan kokoonpa!lltu eduskunta maata. Kuinka silloin voi syntyä valtiossa sitä vakarsuutta, joka
on välttämätön valtiotoiminnan menestymiselle.
Se tekee lisäksi vakaumukseni mukaa.n puoluetaistelun ja puoluekaupittelun - j.ota herrat vasemmalla tavallisesti kutsuvat lehmäkaupoiksi- pysyväis€iksi ilmiöksi meidän valtiollisessa toiminnassamme. Se t-ekee valtiollisen elämfun suorastaan sietämättömäksi. .Sanalla sanoen se turmelee koko me:dän• julkisen elämämme. Se tekee
meille myös mahdottomahi säännöllistä tietä
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päästä tä~&tä ];lois. Se tekee mei.He mahdottomaksi
sa,aJda siedettävää hallitusmuotoa toimeen. Tähän
me emme mene. Me menemme, niinkuin olen sanonut, a:siallisiin uudistuksiin. Me pidämme niitä
välttämättöminä. Me pidämme, että niistä uudistuksista, j"Otka esitetään oh.i.elma.ssa ,Me vaadimme", on lukuisia sellaisia, jotka ovat kansallemme
aivan välttämättömiä, vaiklka O'lemme'kin eri mieltä siitä, mitenkä asiat on yksityi,skohdissa järjestettävä. Me olemme myös ·sitä mieltä, että on tarmokkaasti toimittava leivän hankkimiseksi kansallemme. Mutta •sellaisiin toimenp·iieisilin, joitten
me arvelemme tuottavan kansallemme pysyväistä
turmiota, me emme mtme. Me P,YYdämme olla
sellaisesta to:irrninnasta tY'kkänään vapaita, tykkä.nään -erillämme. Muut olkoot 'kansan .ia jällkimaailman edessä vastuunalaisia niistä, j'Os luulevat
jaksavansa sen edesvwstuun kantaa.
Minä olen sliis yhä sitä miel.tä, että kansamme
vapaus on toteutettava ja. turvattava mahdollisimman laajassa, mitassa. Minä olen myös ·sitä
mieltä, että valtiosääntöämme ei pidä turmella
eikä hallitusmuotomme muutoksia kytk-eä yhteen
pyrkimyk>seen turvata kansamme oikeutta ja vapaUitta. Pruras. väliaikainen ratkaisu oli·si mielestäni yhä valtiohoita.ia·kunnan vaali. Sitä ei nyt
voida toteuttaa ja sentähden ·on' puhemiehis·tö, äänestylksen .iäl'k€€n, tehnyt ·sen ehdotuksen, että
kJm1n<es eduskunnan päätös valtionhoitajakunnan
asettamisesta toteutetaan tai eduskunta. muuten
toisin päättää, k-elisarin ja >suuriruhtinaan va:llan
käyttäminen annetaan Suomen senaatin Talousosa<stolle. Hyväksymällä tällainen järj-estely päästään luullakseni siltä paikalta, j,olla nyt ollaan.
Tällä pohjalla voidaan luullakseni saada aikaan
ha:llitus, joka naillttii verrattain laajaa kanna,tusta
ja joka kyk·enoo inaata hallitsemaan; tällä pohjalla
vo]daan myöskin heti pääs.tä valmistamaan uutta
hallitusmuotoa, ja, ·saamme lka,nsamme oikeuden ja
vapauden turvatuksi. Ne,. jotka eivät tähän tahdo
mennä, k·antakoot menettelystään edesvastuun.
Minä aavistan, -että ·S·e tulee kansan ja jälkimaailman edes·sä ol·emaan raskas. (Keskustasta: Ei!
Oikeistosta: Hyvä!)
Ed. J u u t i 1 aine n: Minä pyydän saad·a
kann!llttaa ed. A:lkion tekemää ehdotusta,.
Ed. A 1•k i o: .Siinä lausunno·ssa, jonka ed. Ingman täällä esitti, hän erityisesti koetti myös leimata sen sovittelu'politiikan, jota maalaisliitto on
yrittänyt .noudattaa lkoettaaiksensa löytää yhtymäkohtaa oikeiston .ia vasemmrston välillä. Lausunnon johdosta. pyytäisin tässä •esittää muutll!man san~n sen oikaisuks1 .ia sel vitykseksi.
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Ed. Ingman sanoi, että hän tahtoisi asian järjestettäväksi siten,. että korkeimman va·ltiovallan
sijoittaminen käy voimassaolevien lakien mukaan.
Mitä ensinnäkin tähän kohtaan lausunnossa tulee, .
täytyy minun sanoa, että valtiovallan käyttämisen jär,iestämin<en, jos s·e tapahtuu silläkin tavalla,
'kuin puhemiehi·stön -enemmistön ehdotus .tänään
sisältää, ei ole voimassaolevien Iakien kirjaimen
mukainen. Tiedämme jokainen, että aseman järjestelyyn on pyritty .sovelluttamalla ja henkiinherättäimällä jo kuolleeksi ennen selitetty Hallitusmuodon 38 §. Tämä § ei kumminkaan •säädä
mitään siitä, että eduskunta tällä tavalla voisi
siirtää sull!riruhtinaan vallan senaatill<e. Minä
myönnän, että tähän on oilkeus ja siihen mahdoUisesti tullaan, mutta väit.än, •että tämä ei voi olla
sen enemmän laimmukaineru menettely kuin sekään 1menettely, jota. maalaisliiton puolesta siinä
ponnessa, jonka täällä esitin, on ehdotettu.
Oikei·ston herrojen puolelta on näidem ikeskustdu.iem aikana usein huomautettu siitä, ·että .Suo.:
m~m Hallitusmuoto edellyttää ka;ksi valtiovalta·a,
hallitsevan .ia lakiasäätävän. On! selitetty, että
jos eduskunta ·ottaa. itsellensä hallitusvallan, se
merkitsee vallanka1appausta. Mutta samalla on
nä:.den herroj.eu puolelta sekä jo ennen tämän eduskunnan 1koossaoloa, että usein tämän eduskup.nan
neuvottelujen aikana, huoma.utettu, että jos eduskunta, ottamalla tämä;n vaHan ·käsiinsä, käyt•tää
itse sitä vaHaa, se sillä kertaa on tehnyt sellaisen
vallanikaappauksen, jota heidän lainoptillinen omatuntonsa -ei voi sania. Nämä samat herrat ovat
kuitenkin olleet valmii<t tunnustama1an sen vallankaappauksen, minkä Venäjän väliaikainen hallitus
vii'lle maaliskuulla teki, sillä lain mukaan ei
myöstkään Halliitusmuodon 38 §:n mukaan ollut
minkäänlaisiJa 1 a; i 11 i s t a oikeutta jättää Suomen hallitusvaltaå käytettäväksi sille väliaikaiselle hallituikselle, minkä Venäjän vallankumous
oli luonut.
IDd. Ingman lausui täällä, että hän on turhaan
etsinyt mitään määrättyä ohjelmaa siitä menettelytavasta, jona 1maalaisliittolaiset ovat tässä
asiwssa noudattaneet. Sen jälkeen mainitsi hän
muutamia kohtia siitä, miten me olisimme menetelleet suostumaila tällöin yhteen, silloin toiseen
ehdotuks.een. Tässä esityksessään hän kuitenkin
huomattavalla tavalla esitti asiat toisin kuin
miten ne ovat kehittyneet. Mitä ·ensinnäkin tul€'6
siihen manifesti-ehdotu<kseen, joka porvarillisten
ryhmien puolelta. oli täällä t·ek.e:Uä, maal.aisliittolaiset eivät kertaakaan olleet siihen yhtyneet,
·koska sen perusteella olisi edelleen, sellaisena 'kuin
se alkuperäisenä oli, Suomi jätetty 'riipp)lvaksi yhteyteen Venäjän kans·sa. Kun keskustelut sittem-
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min kehittyivät sille a:steelle, että oli Tatkaistava
,joko - tahi", esiitti -ed. Tala;s neuvottelevan toimikunnan kokouik.sessa uuden ehdotuksen, joka
pääasiaHisesti sisälsi sama:a. manifestin sisältöön
nähden kuin mitä nyt täällä maalaisli-iton puolelta esitetty poDJSilauselrrna. Kun tämä ehdotus oli
sitten käsiteltävänä -erityisten porvarillisten Tyhmien neuvotteluissa, ei yksikään porvarillisista
ryhmistä suostunut tunnustamaan tätä. Maa-laisliittolaiset, ollen ohjelmallensa uskollisia, lupasivat tunnustaa sen sillä edellytyksellä, että myöskin porv-arilliset ryhmät sen tekisivät ja jos .se oli
ajnoa ratkaisukeino, jolla tilanteesta silloin päästiin. Kun oltiin kenraalikuvernöörin kanssa n-euvottelemassa, tuotiin maa:laisEiton puolelta esille
se ajatus, että me edelleenkin· olelillme v·altalain
kannalla, mutta emme tahdo vastustaa, jos tällainen manif.esti tulee, minkälaiseksi se edustaja Talaan suunnittelemana, nyt oli tullut. Kenraalikuvernööri a;setti silloin kysymy:k:sen kai:klkien
toisten porvarillisten ryhmien edustajille: mille
kannalle heidän ryhmänsä asettuvat jos va1talaki
tulisi hyväksytyksi? SiHoin ruotsalaisen ·ryhmän
puolelta; vapaaherra Wroo•e ilmoitti, että ryhmä
va-stustaa valtalak:a, tulee lojaalisesti alistumaan,
ya;].kka hän, muistaakseni, omasta puole&tarrn pani
vastalause-en valtala·kia vastaan. N uorsuomalai•sen
puolueen taholta ilmoitti eod. Talas, että äänesty~ksen kautta oli tultu siihen, että 13 11 vastaan
va;stusti valtalakia :soe!lla:se'llaan, mutta että ryhmä
kokonaisuu'dessa.an lupaa asettua lojaa1iseksi, jos
valta1aki tulee vahvistetuksi. Suomalaisen puolueen taholta ed. Ingman ilmoitti, että ryhmä pitää valta!iakia vahingolli.sena ja vaara.Uis€lla
maalle, mutta jos se tulee voimaanastucrna-an, ryhmä kuitenkin asettuu .lojaalisesti noudattamaan
sitä. Tällainen oli siis• tulos. Näi•den paperien
'kanssa sai herr-a Nekrasow lähteä Pietariin . .Sitä
ennen hän kuitenkin kääntyi sosialidemokraattisen ryhmän 1puoleen, pyytä:en heidän lausuntoaan
siitä, mille kannalle he asia-ssa asettuvat. So:sialidemokraattineh ryhmä lienee jonlkunlaisen vastauksen antanutkin; en ta~emmin tiedä minkälats•en. Maalaisliiton eduskuntaryhmä, sen jä:l·keen, kun vallankumousvyöryi alkoivat uudestaan
sekoittaa näitä asioita, on !koettanut löytää uutta
sovittelutapaa, .iolla. voitaisiin löytää seUainen ratkaisu, jonka aUe eduskunnan enemmistö voisi yhtyä. Tässä pyrkimy-ksessä ei meitä ole johtanut
hor.iuvaisuus s.iinä merlkityksessä, josta ed. Ingman puhui .ia .iosta muuten sillä taholla on hyvinkin suurta puhetta pidetty, vaan meidän pyrkimyksiämme on johtanut tässä asias.sa vilpitön
halu saada jär:iestetyksi Suomen kansan hallitusa.sema, sillä tavalla, että ·se vastaisi nykyhetken
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suurta tarvetta. Me ol-emme pyrkineet siis siihen
silläkin uha!lla, että mt:idän' on täytynyt tehdä
useita eri -ehdotulksia. Mutta me jyrkästi väitäcrnme, että meidän menettelytapamme, mitä p-äämäärään tulee, on ollut asemaan nähden ehdottomasti Jo.ia·alin!)n .ia selvä.
Mitä vihdoin siihen äänestykseen tulee, .iohon
ed. Ingman myöskin viittasi, siihen, joUoin ed ..
Ingman ynnä useat muut äänest-ivät sosialidemokraattien vastaehdotusta maallaisliittolaisten -ehdotusta vasta;an, siitäkin pari sanaa. Menettelyyn
syyksi hän ilmoittaa, että hän ja hänen puoluetoverinsa eivät voineet äänestää maalaisliittolaisten ehdotusta sentähden, että hän piti sitä perustuslain va:s.taisena, mutta~ sosialistien ehdotusta
perustuslain mukaiselta. Sosialidemolkraattien ehdotus sisältää ens:nnälkin kansalliskokouksen kokoonkutsumisvaatimuksen, ja se ott1 vallankumousvaatimus, ed. Ingman! Jdkainen, joka on äänestänyt täällä ~sella;isen ehdotuksen puolesta, on sivool-li:ses,ti sitonut itseDJSä tähän lupaukseen, silloin, kun tässä eduskunnassru kenties tulee esiin
kysymys: kansalliskokous, vaiko eduskunnan
työn .iatlkaminen. Tämä s.atma julistus vaatii, että
tässä maassa. on torpparivapautus jalistettava heti
siitä päivästä, jolloin täimä .iulistus hyväksytään,
ilman mitään ehtoja. Kun :me ma-a1ars.liitto.laiset
emme voi hyväksyä tällaista, emme voi äänestää
myöskään sellaisen ehdotuksoe'Th puolesta. Me
a-.iamme torpparivapautuksen asiaa., mutta eri ehdoilla, kuin mitä tässä .sosiali-demokraattien esityksessä oli vaa.dittu. Ja .ios tääl.lä tulee :sellainen
vaatimus esiin, käsitän minä, että kaikki ne, jotka
ova.t äänestäneet sosial~demokraattien ehdotuks-en
puolesta, ovat siveellisesti sitoutuneet siihen, että
kaiklki vuokra:maat Suom-essa on ,s,iitä päivästä alkaen, kun tämä julistus on tul!lut tunnustetuksi,
julistettava vapaiksi ilman korvaus,ta. (Eduskunnasta: Hyvä!) Onko tämä sitten perustuslain mukaista t-ekoa, minä en tällä ·kertaa tahdo sitä ratkaista. Mutta minä epäilen, että puheenaoleva
äänestys tapahtui 'siinä tarkoituksessa, että vain
saataisiin maalaisliittolaisten välitysehdotus kaa.detuksi. Mitä sitten s-euraa. sen jälkeen, ei liene
tarkoit-ettu toteuttaa. Ei taJI"koitettu siis toteuttaa
.eikä vakavasti ottaa sitä ehdotusta, jota ;li äänestetty so-siali-demokraattien ehdotulksena. Tällaista menettelyä minä en tunnusta, perustuslaillisek:si. Minä väitän, ettäJ se on 'etPärehellistä menettelyä. (Eduskunnasta: Hyvä!)
Ed. Ing;man edelleen viittasi ·siihen, että maalaisliittolaisten nyt esittämä ehdotus on jonkin~
laisessa kaukaisessa yhteydessä; - ·ei hänkään
väittänyt, että se on aivan läheisessä - sen vallankumouspyrkimy:ksen kanssa., jota :sosialidemo-
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kraatit nykyään ajavat. Millä kumminkin pyydän te.n voi päästä mihinkään, jos tämä äsken tekesanoa, että se on aivan nimenomaan tähdätty tätä mäni ehdotus tulee hyväksytyksi, .ios eduskunta
vallankumouspyrkimystä vastwan. Maalaisliitto- päättää ottaa hallitusvrullan omiin käsiinsä? Eilaisten ehdotuks.ella on ta.rkoit.ettu pysäyttää val- köhän edus!kunb verrattain yk:sin!kertaista tietä
larukumous, saada. laillis.ella tavalla jär.iestetyksi - tietysti riitelemisen perästä - voi päästä siise, mikä tuloo nähtävästi laittomasti järjestetyksi, hen, että se järjestää tälle maa:l.le hrullituksen, joka
jos ed. Ingmanin periaatteet voittavat. (Eduskun- hoitaa tämän maan asioita eduskunnan antamien
ohjeiden mukaan? Minä uskoisin, että siihen on
na·sta: Oikein!)
Ed. Ingman on lausunut, että se mahdollisesti mahdoilisuutta, . .ia pidän edelleen, .että tämä järmyösk:n vei-si taikaisin Maunerin eduskuntaan. jestely on se, joka lopulta pak.ottaa tämän vasem~
Siinä lausunnossa, jonka yhteydessä äsken ehdo- mi:;tonkin ali:stwmaa.n lailllosoen järjestyksen alle
tukseni tein, oli myöskin !kohta, jossa nimenomaan eikä 'PYrkimään vll!Jola,nkumouksoon. Se voi olila,
jo sasialidemokraattiselle ryhmäLle mainittiin esi- että ereh!dyn, ja minä otaksunJkin, että meidän ehtetyksi, että maalaiilliittolaiset eivät mis•sään ta- dotuksemme tulee täällä ikumotuksi. Mutta mipauksessa. tule tunnustamaan enää Mannerin edus- nulla on se varma usko, että jos se tulee voimaan,
kuntaa, eikä siis ·siltä puolelta olla oikeutettuja m~i'I.lä on~ si:lloin parempi asema kuin silloin, jolmiollään asteella asian kehitystä seurates·sa maa- lmn halhtusvaltamme oli V enä.iän väliaikaisen
laisliittdl:aioså.a vaatimaan siihen. Jos siis maa- hallituksen, taiikka Venäjän keisarin, taikka
laisliittola·isilla tässä suhteessa, kun eduskunnatssa Ruotsin kuninkaan kädessä. (Edu·skunnasta:
ryhdytään äänestämään, on oi·keiston lo.iaalinen mkein!)
Ed. Ingman ed,elleen sälytti taasen edesvastuun
kannatus, tulemme siihen, että Manuerin eduskuntaa ei ainakaan ·enemmistöllä tässä eduskun- niiden selkään, jotka. tässä asiassa eivät ole alisnassa; päätetä. Toinen a:s.ia on sitten, jos oikeisto tuneet niihin ehdotUiksiin, joita oikeiston puolelta
on tehty. Minä en sälytä täällä edesvastuuta
tä~läJkin kerralila asettuu kannattamaan sosiali:siitä, mikä on seuraus, .ios se ehdotus voittaa, joka
demokraattien ehdotusta. (Naurua!)
Ed. Ingman vielä kerran huomautti siitä, että oikeiston :puole'lta on tehty, en kenenkään seik.ään.
tämä valtalaki on huono. Melkein joka !kerta, kun Sillä minull8J on sellainen lojaalisun:s tämän edusolen tältä paikalta puhunut valtalaista,, olen minä kunnan päätöiksiä kohtaan, että m~kä täällä tuQee
sanonut samaa. Mutta tässä ehdotnk·s•essa, joka päätökseksi, siihen on alistuttava. Tämä aEstunyt on kysymyksessä, ei dle valtalaista kysymys. misen velvollisuus on Suomen kansalla nylkyhetRyhtymättä tällä 'kertaa erityisesti väittelemään kellä niin sun:ri, ettei ainakaan eduskunnan johtavain miesten pitäisi tulQa täl.le paiblle julistav~J.lta.lain vuo1esta, pyydän vain saada todeta sen,
että jos se tai tämä ehdotus tulee päätökmaan,
että valtalain huonouden on sanottu johtuvan siitä, että siinä •sotila:sasiat .ia ulko'Politiikka jäävät seksi, he eivät alistu. Nykyään on kansa lii·kvielä venäläisten huostaan. Venä'läiset kuitenkin kefllä, .ioka ei myöskään illmoita lo.iaalis~sti aH:stää:llä, ainakin kBnraali!kuvernööri venäläisen vä- tuvansa edu$unnan päätöksiin. Jos· me emme
liaikars.en hallituksen edustajana, useita kertoja tä~llä allistu ·päätöksiimme, kansa ullkopuolella ei
on huomauttanut, että valtalain mukaan hänen whstu meidän päätökosiimme, eikö tämä ole anarmielestään heti, kun se voimaan tulee, voidaan k:aa? (Vasemmalta: Sitä herrat tahtovat.) Me
nämä asiat täälllä muuttaa. Ja minä o'len katso: maalaisliittolaiset olemme koettan·eet saada täällä
nut, että: niin voidaankin tehdä varsinkin, jos ke- luokkapudlueita sovitetuiksi me olemme oUeet
hitys ta:pa.htuu sitä suuntaa, 'kuin nykyään on ta- .ionkunlaisena. kompromissio,ikeutena niiden väpahtumassa. Mutta täUä kertaa tämän äänestyk- lillä:. Emme ole onnistuneet tätä sovittelua saasen kautta, io!ka nyt on !kysymyksessä, ei ole ää- maan aikaan. Mutta minä pyydän selittää hvvät
nestys vaHalaisrta vaan yksinkertaisesti! siitä, että herra.t ja naiset, että me olemme johdonmukai.sesti
sen hallitusvallan, mikä täl'lä kertaa on tuuli- pyr.kmeet yhteen ainoaa111 tarkoitusperään, ja. se
a.ioll.la, Suomen eduskunta korjaisi omiin käsiinsä. on tämä: ~aam~an edu•slkunnassa sellainen jäJrjesMe mamlaisliittolaiset olemme sitä mieltä, että. t-eily nylky1sen ttlanteen selvittrumiseksi että ainakun ;me sen korjaisimme eduskunnan huostaan, se kin eduskunnan huomattava enemmistÖ voisi· olla
dlisi koikolailla hyvissä käsissä. (Vasemmalta. ja sen takana.
keskustasta': mkein!)
.
EdeUoon ed. Ingman lkoskett-etli sitä, millä taEd. S t å h 1 b e r g: Hallituskysymys olisi
valla asema nyt järjestet.täi•s•iin, jos puhemiehistön välttämättä ja vii,pymättä saatava ainakin välienemmistön ehdotus tulisi voimaan. Olemmekoharr aikruisesti .iärjestetyksi. Sitä vaativat rpakottame todella niin k:vk~memättömiä, ettei asiasta sit- vasti elintarveasiat, valtion raha-asiat, valtiopäi-
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väasiat ja yleiset hallitusasiat. Sitä vaatii kan- ja uh'kaisi hallitusoloj.en saattamista eniistään pasamme tarve ja tahto. Mainittu tarkoitus olisi jo hempaan sekasortoon.
pari viikkoa sitten .ollut saavutettavissa, jos edusKannatan sentähden puhemiehistön ehdotusta.
kunta tai sen koko enemmistö olisi ajoissa yhtynyt siihen, ett.ä hallitusvalta julistuskirjalla ja
Ed. K e ll o s a l m i: Ed. Alkio, ensimäisessä
eduskunnan suostumuksella toistaiseksi uskottai- .. tänään täällä käyttämässään puheen vuorossa, sesiin senaatin talousosastolle. Se olisi viime vii- losti sitä kirjevaihtoa, joka maalaisliiton alotteeskolla ollut saavutettavissa:, jos olisi toimitettu ta kulki eilen ja tänä P·äivänä sosialidemokraattipäätetyn valtionhoitajakunnan vaali' eikä sitä ää- sen ryhmän välillä. Tämä kirjevaihto lyhykäinestetty perustuslakivalioku:iman lausunnosta sesti tote:;i sen, että maalaisliitto ei• ollut vieläriippuvaksi. Sama tarkoitus, suomalaisen elimen kään lopullisesti määritellyt ·kantaansa tämän kyasettama täysilukuinen, riittävällä toimivallalla symyksen ratkaisemiseksi. Ehdotus sen kysyvarustettu senaatti on vihdoin nytkin saavutetta- myksen ratkaisemiseksi eilen oli heillä kokonaan
vissa, jos hyväksytään puhemiehistön ehdotus, toinen kuin tänään, sidottuna kylläkin yhteen aiettä keisarille ja suuriruhtinaalle kuulunut valta van erillään nyt esillä olevasta ky:;ymyksestä.
toistaiseksi uskotaan senaatin talousosastolle.
Näin ollen, kun heidän ehdotuksensa meni tuolSellaisella asiain järjestelyllä on tukea Suomen laisek:;i, ei sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
perustuslai_n. säännöksissä ja se on .sopusoinnussa katsonut voivansa mitenkään kannattaa sitä, mitä
Suomen valtios'äännön yleisen •kannan kanssa .. tämänpäiväinen maalaisliittolaisten tekemä ehdoSiinä asiaintilassa, j.oka nykyhetkellä on olemas- tus sisältää. Näin ollen sosialidemokraattisen
sa, voi eduskunta Hallitusmuodon 38 § :n peri- eduskuntaryhmän puolesta esitän seuraavaa:
a.atteitten nojalla väliaikaisesti järjestää hallitusettä sitä valtaa, joka voima•ssa olleiden säännösvallan käyttämisen ja, kun Suomen valtiosäännön ten mukaan on kuulunut keisaTiHe ja suuriruhtiyleinen kanta on se, että hallitusvalta on lainsää- naalle, käyttää -eduskunta .Suomen ed11:skunnan
täjävallasta erillään, niin on sen mukaista, että heinäkuun 18 !päivänä 1917 Suomen korkeimman
eduskunta määrää väliaikaisen hallitusvallan valtiovallan käyttämisestä hyvaksymän lain pekäyttäjän, vaan ei itse ryhdy hallitusvaltaa käyt- rusteella ja mukaan.
tämään, joka yleisemmin sovellettuna tuskin olisi
käytännöllisesti mahdollistakaan.
Ed. ·w r e d e: Efter de yttranden här afgifIlman hallitusvaltaa ei nykyai·kainen valtio voi vits af herrar Ingman och Ståhlberg har jag icke
tulla toimeen, ei lyhyempääkään aikaa. Perustus- mycket att tinägga. (Vasemmalt.a: Det är bra!)
laillista tietä voidaan, niinkuin sanottu, hallitus- j Det borde .iu för enhvar i de.ana församling vara
kysymys nyt saada väliaikaisesti järjestetyksi klart att frågan om regeringsmaktens ordnande
sitovalla tavalla, antautumatta niihin ristiriitoi- är så trängande, att den icke vidare kan upphin ja epätietoisuuksiin, joita perustuslakia si- skjutas, och det är därför :;om ett förslag till dess
vuuttavasta vallankumouksellisesta menettelystä lösning framställts af landtdagens presidium, ett
välttämättä aiheutuisi. Jos puhemiehistön ehdo- förslag, hvilket, såvidt jag förstår, är snart sagdt
tus hyväksytään, voidaan viipymättä saada muo- det enda, som nu skulle leda till en lösning. J ag
dostetuksi uusi senaatti, jolle pitäisi saada kan- ber därför att få i allo understöda presidiets förnattajaksi enemmistö tässä eduskunnassa ja josta slag.
Det förslag, :;om nyss framställdes af hr Kelvoisi tulla työkykyinen ja hallituskykyinen, ja
tälle hallitukselle voitaisiin saada viipymättä val- losalmi och hvilket går ut på a;tt landtdagen
takirjat annetuiksi. Silloin saataisiin myöskin skuile s.iälf utöfva den kej.saren och storfursten
säännöllinen valtiopäivätyö ja lainsäädäntötyö se- förut tillkommande högsta makten i enlighet med
kä uuden hallitusmuodon aikaansaamiseksi että 18-juli-lagen, detta förslag, hvilket således försisäisten uudistusten alalla käyntiin. Asetetun utsätter, att denna lag redan vore i kruft, bygger
uuden hallituksen olisi myöskin harkittava, voi- på en förutsättning, som icke har stöd i lag, och
daanko viime valtiopäivillä päätettyjä lakeja, joi- är således lagstridigt. Det kan därför enligt min
ta ei silloin nimenomaan vahvistettaviksi lähetet- . tanke icke här komma under omröstning.
Rvad beträffar det af hr Alkio framställda förty, nyt va.hvistaa sellaisinaan vaiko va.sta uuden 1
edm,kunia:käsittelyn jälkeen. (Vasemmalta: Vas- :;laget, så vill jag, innan jag ingår därpå, först
ta uuden tietysti!) Mutta hallituksen järjestä- • uttala att jag är öfvertygad om att hr Aikio och
mistä ei alkuaan ed. Lohen tekemä, nyt uudis- · hans meningsfränder i. kammaren vid framställtettu ehdotus auttaisi eteenpäin, vaan jatkaisi vain ningen af sitt förslag utgått från en uppriktig
nykyistä sietämätöntä, järjestämätöntä asiaintilaa , önskan att åstadkomma en sådan bas för frågans
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reglering, på hvilken alla de olika grupperna i
Då hr Alkio här aniört delar af ett sarntal, som
landtdagen kunde ställa sig, både de, som stå till de borgerliga gruppernas delegerade haft med
höger om agrargruppen, och de, som äro till vän- generalguvernören, vill jag göra därtill ett litet
ster om densamma. Men jämte det jag .oförbe- tillägg. Det har sin rik-tighet, att jag på genehållsamt erkänner detta. måste jag iillika fast&lå, ralguvernören.s fråga, huru den svenska gruppen
att den utväg, som hr A ll.i:io och hans menings- skulle förhålla sig, om 18-juli-lagen bragtes i
fränder wilt, äfven denna gång icke är egnad att gällande kraft, afgaf det svaret, att jag är öfver'tygad därom att denna grupp med afseende å såföra till målet.
Såsom jag förstår vår gällande Regeringsforms väl denna lag som alla lagar, hvilka i laglig ordstadganden i d.ess 38 §, kan meningen med dessa ning tillkomma, kommer att förhålla sig lojalt
stadganden ingalunua vara den, ai.t landtdagen och underkasta sig dem, men jag tillade ytterlieller, såsom det då var, ri'ksdagm genom dem gare, att ddta sagts under förutsättning, att laskulle erhållit rätt att ensidigt ändra statsförfatt- gen verkligen tillkommer i laglig ordning, och
ningen . .De åtgärder, tiU hvilka ~iksdagen, nu- uttalade för egen del, att jag för närvarande icke
mera landtdagen, kan skrida, måste för den skull är i stånd att inse, på hvad sätt den i laglig ord'vara begränsade till sådana, hvi1ka inom stntsför- ning kan bringas till stånd. Den beskyllning, att
fattningens ram kunna vidtagas. Grundtanken i de, hvilka vid en ·omröstning om kontraproposidessa stadgauden är att under sådana utomordent- tion röstade på socialisternas förslag och icke på
liga förhållanden, då någon bärare af högsla mak- agrarernas och till hvilka äfven jag hörde, skulle
ten icke finnes, det står folkrepresenta:tionen hafva handlat illojalt, har redan hr Ingman hefritt och till och med är des& plikt att skaffa ett , mött. H vad mig personligen beträffa.r, hade jag
organ för statsmakten. Men om representationen från denna plats förklarat, att det från a.grarhåll
besluter göra detta på det sätt, att den tager ut- framställda förslaget enligt min tanke föll utom
öfningen af denna ma·kt i sina egna händer, konstitutionen och att ja.g icke und-er någoi förskulle ju detta innehära. en grundväsentlig än- hållande kunde rösta. därpå.
J ag ber att få understöda presidiets förslag och
dring af konstitutionen och kan därför icke öfverytterligare
betona, att, såvidt jag inser, antaganensstämma med dessa stadganden eller inrymmas
inom deras ram. Det ankommer ju på landtdagens det af detta för.slag fö11 närvarande är det enda
herr talman att. afgöra, huruvida detta fÖrslag är medlet att komma ur den svåra situation, i hvilaf den beskaffenhet, a·tt det kan komma under ken vi råkat, och att få till stånd en regeringsomrö&tning. J ag ber dock, med all respekt för makt, som kan rekonstruera senaten ·.ach kan
det beslut herr talmannen kommer att fatta, att handla så att la.ndets intressen tillvaratagas.
få såsom min menig uttala, ått förslaget såsom
stridande mot grundlag icke borde komma under
Ed. Ta lrn s: iSen johdosta, 'että täällä on lau- ·
omröstning.
suttu se käsitys, että ed. Alkion ehdotus sotisi
H vad sedan beträffar innehållet af detta för- perus·tuslakeja v!l!staa.n, ja että siis 1puhemies ei
slag, så behöfver jag efter de yttranden, som här voisi esittää tätä ehdotusta äänestettävä<ks'i, katson
afgifvits, icke närmare iugå därpå. J ag kan för- asiakseni ensinnä tarkastaa ed. Alkion ehdotusta
tma rnig orn hvad här sagts därorn att detta för- tältä kannalta, siirtyäkseni sitten asiallisesti käsitslag, om det blir landtdagens beslut, icke alls telemään puhemiehistön ja ed. Alkion ehdotuksia.
för oss närmare målet. Det är nämligen icke tänk- Minun mielestäni ei voi valtiossa, joka ei ole anarbart, att landtdagen faoktiskt skulle kunna själf kian vallassa, syntyä sellainen tilanne, ettei olisi
utöfva regeringsmakten. Det måste finrras ett så mitään elintä, joka käyttäisi korkeinta hallitusbeskaffadt organ, som kan göra detta, och då valtaa. Kun Suomessa ei nyt ole hallitusta, niin
förslaget icke går ut på att. öfverlämna den högsta .i'ohtuu mielestäni sekä yleisistä periaatteellisista
makten åt ett sådant organ, så skulle vi efter että rnyö,skin nimenomaan Hallitusmuod>on 38 § :n
förslagets antagande stå på samma punkt som määräyksistä, että •korkein hallitusvalta kuuluu
hittills. Vi vinna därigenom icke någonting i Suomen eduskunnalle. Suomen valtiosääntö on
sak. Det enda, som vi åstadkomma, är förvirring kyllä rakennettu sille periaatteelle: että hallitusoch oreda, ty ett sådanrt systern, enligt hvilket valta ja lainsää,däntövalta kuuluvat eri valtioelilandtdagen skulle utöfva regeringsmakten, kan mille .ia tästä johtuu, että kun se va.Itioelin, jolle
icke leda till annat. Det måste enligt min tanke korkein hallitusvalta on kuulunut, on kukistunut,
rent af leda till anarki. Hr Alkios förhoppning on eduskunta velvollinen huolehtimaan siitä, että
att därigenom ordningen i samhället skulle åter- saadaan valtioelin hallitusvaltaa varten. Tätä
.ställas, kan således icke genom dess antagande valtiosääntömme periaatetta 'onkin eduskunta
yrittänyt toteuttaa päätöksellään valtionhoitajarealiseras.
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kunnan asettamisesta ja samaa tarkoittaa myös
puhemiehistön nyt tekemä ehdotus, että korkein
hallitusvalta 1uovutet:taisiin senaatin talou.sosastolle. Kumpikin ehdotus on kumminkin tarkoittanut vain väliaikaista järjestelyä. Lopulliser, ratka}sun saapi kysymys vasta silloin, kun maallemme voidaan vahvistaa uusi hallitusmuoto. Jos nyt
eduskunta kumminkin katsoo, että korkeimman
hallitusvallan väliaikainen .säilyttäminen eduskunnalla paremmin e-distää maan onnea ja. menes:tystä kuin sanotun vaHan luovr,ttaminetl .Eena:ltin talousosastolle, niin sitä tarkoittava päätös ei
sodi perustuslakejamme vastaan. Tällainen päätös sotii sitäkin vähemmän perustuslake.iamme
vastaan, koska Hallitusmuodon 38 § :ssiä jätetään
eduskunnan v-elvollisuudeks·i ,varjeHa ja. puolustaa valtakunnan vapautta", milloin valtakunnassa
ei ole eri valtioelintä hallitusvaltaa varten. Eduskunnan itsensä ra-tkaistavaksi täytyy jäädä, varjtleeko ja puolustaako se valtakunnan va,pautta
paraiten siten, että s.e väliaikaisesti itse käyttää
hallitusvaltaa, vaiko siten, että se väliaikaisesti
luovuttaa tämän hallitusvallan erityiselle valtioelimelle. Näistä syistä minä puolestani en saata
tulla muuhun tulokseen, kuin että eö.. Alkion ehdotus ei sodi perustuslakejamme vastaan ja uskaltaisin minä puolestani siis lausua sen toivomuksen, että eduskunnan herra puhemies kaisoisi
mahdolliseksi esittää ·tämän ehdotuks-en äänestettäväksi.
Mutta kun m-inun sitten tulee asiallisesti tarkastaa :p_äitä kahta ehdotusta, niin minä puolestani asetan niistä etusijalle sen ehdotuksen, joka
tarkoittaa korkeimman hallitusvallan siirtämistä
senaatin talou&osastolle. Käytännöllisistä syistä
täytyne.e eduskunnan kumminkin, vaikkakin ed.
Al'kion ehdotus tulisi hyväksytyksi, aivan ensi
tilassa, muodossa tai toisessa luovuttaa ainakin
osa niistä oikeuksista, jotka kuuluvat korkeimmalle hallitusvallalle, senaatin talous.osastolle.
JYlinä puolestani en ainakaan saata ·käsittää, miten
eduskunta käytännössä voisi itse käyttää muita
oikeuksia kuin ehkä oikeutta va11Vistaa lakeja,
pääitää edus'kuni:tan kokO'onkutsumisesta ja hajoittamisesta; sekä senaatin asettamisesta. Mutta
näittenkään oikeuksien väliai-kainen luovuttaminen senaatin talousosastolle ei pitäisi kansanvaltaisimmallekaan katsantokannalle näyttää vaaralliselta. Mitä nimittäin ensinnä tulee lakien
vahvistamiseen, niin se tosiasiallinen valta, mikä
eduskunnalla nykyään on, tekee mahdottomaksi
millekään senaatille estää eduskunnan päätösten
voimaansaattamista. Ei meidän myöskään tarvitse pelätä, että mikään senaatti sillä väliajalla,
j.oka ·kuluu, kunnes maalle saadaan uusi halli-
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tusmuoto, voisi ryhtyä eduskuntaa hajoittamaan.
Tämäkin oikeus voi siis huoletta jäädä senaatin
talousosastolle. Se ei kumminkaan voi sitä käyttää vastoin eduskunnan tahtoa. (Vasemmalta:
JYiiks'ei?) Samasta cyystä voi sen.aatille myös jäädä
oikE-us eduskunnan kokoonkutsumiseen. Ja mitä
vihdoin tulee oikeuteen senaatin asettamiseen,
niin ei tarvinne pelätä, että mikään senaatti erotessaan kykenisi tai edes haluaisikaan aikaans_aada senaattia, joka ei nojautuisi eduskunnan
enemmistöön. Minusta näyttää kysymys sellaiselta, että asiallisesti saavutetaan aivan sama valta edus'l~_unnalle, jos eduskunta luovuttaa k'Orkeimman hallitusvallan senaatin talousosastolle, kuin
.ios se pidättää eräitä oikeuksia itselleen. Mutta
käytännössä sitävastoin -on• hyvinkin suuri ero.
Jos ed. Alkion ehdotus tulee hyväksytyksi, niin
on eduskunta varmaankin aivan erinomaisen suurten vaikeuksien edessä, vaikeuksien, joitten sel~
vittäminen viepi aikaa, jota nyt olisi paremmin
käytettävä.
. JYlinä tahdon huomauttaa myös siitä, että valti•ollisen itsenäisyytemme kannalta katsoen ei ole
mitään ·periaa·tteellista eroa kummankaan ehdotuksen välillä. Kumpikin e'hdotus siirtää korkeimman hallitusvallan Suomeen. Kumpikin ehdotus
on siis itsenäisyyskannalta ka-tsottuna yhtä hyvä.
On mielihyvällä tod·ettava, että jos eduskunta hyväksyy minkä ehdotuksen tahansa näistä kahdesta, n~in ei enää voida itrenäisyyskysymyksessämme palata sille puolitielle, jota valtalaki aikoinaan tarkoitti. Valtalaki on, tuli mikä ehdotus tahansa eduskunnan päätökseksi, lopullisesti
rauennut. Valtalailla on ollut suuri merkitys
meidän pyrkimyksessämme täyttä itsenäisyyttä
kohti. Se vai1kutti .erpäilemättä he(fättävästi kansaamme ja aikaansai sen, että its.enäisyysvaatimuks'emme viime vaaJeissa tul'i n~in selvästi
·esille. :Mutta aika on mennyt valtalain ohi. Se
on, vaikkakaan se ei koskaan voimaana.stunut,
o\Jlut maallemme siunaus•ta tuottava. Mutta nyt
sen aika on mennyt. V altå.•ollinen -tilanne t.ekoo
meilie mruhdollis.e/ksi, jopa velv,oittaa me· dät as·ettumaan valti'Ollises.sa suhteessa toi&el<le kannalle.
JYlinä sentähden en myösikään saata kannattaa
ted. K~ellosalmen tekiemää ethdotusta, joka V'i·elä,
sikäli kuin saatan ehdotusta ·käsittää,· koettaisi
rpabta vaHala:n kannru1tle.
Eräs kohta ed. Alkion lausunnossa •pakottaa
minut vielä käyttämään puheenvuoroa. Ed.
Alkio lausui, että S'e .ma;nitfestiluonnos, joka mi·nun t.etkemäni ehdotuksen pohjalla esitettiin porvarillist•en zyhrn:.en puolelta silloi selle keruraalikuverruöörille, että tämä ehdotus as·~allisesti olisi
sama kuin ste, .i:oruka ed. Alkio nyt täällä te'ki .
1
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Minun täytyy sanoa, •6-ttä minä en saa:ta yhtyä
tähän käsi1yksteen. Täydellis,esti ·ei se ehdotus,
j'Oka tuossa man~festissa tehtiin, vastaa kumpaaikaan nyt esiilä olevista ·~hdotUJksista, mutta jos
ttarkastaa, miikä ehdotus on läihempänä s•itä eh•dotusta, joka oli ma.nifiestissa, nim se ~epäile
rmättä .on puhemiehistön ehdotus. Manifes'.tissaha.n ·elhdotettii!l, että Venäjän hallitus luopuisi
haUitusvallastaan SUJomessa pidättä.rnällä · Venäjän ha.Hitusvallalle e:räi'tä -oik•euiksia. Mutta
täihän manifes>t•iehdotuiks>een liittyi oaeellisesti
rmyösikin s.e osa puhemilieihlen puheesta., j-olka samalla kertaa jätettiin kemaal.ikuvernöörille ja
1ioka aijot-ti•in aå.kaansaada nlimenQ\Illaisen edilHlkunta:päilltö'ben kwutta. Ja tässä puhemiehen
!PUheessa pu•hem~·es olisi •ilmoiH.amit eduskunnan
päätöksen mukaan, että kork•ein hallitusvalta
såirretään se•naatin ta.lousosastoille; .siis .aivan sama;a kuin puhemielhi·stö nyt ethdottaa. Minun
täytyy .sHs sanoa, . että tämä manifesti~hdotus
lepäs•i samalla pohjalla, kuin puhem~ehistön nyt
t:e'kemä •ehdotus, ja juuci S'6ntähden, että min.un
e'hdotUJkseni oli manifestiehdotuksen p01hjana,
aninun on s:li:ä helpompi nyt yhtyä kannattamaan
ptihlffillie:histön tekemää .elhdoitusta.
Ed. A .r o 'k a 11 i o: Niinkuin vi•irrneiS~essä täysi-istunnossa jo mainitsin, olen samaJlla \kannalla
kuin nyt tehty ed. Alkion ~hdtotu·s on. On va1itetta:va.a, että näin tärkeänä ajankoihtana, kuin
JJoykyinen on, viikkomääriä on tuhlattu s•ellwisiin
neu'Vlot1:eluihin joi•sta jo alu:npit~n ·on voinut
tite'tää, ·ett•eivät ne eduSikuwan nykyisessä kokoonpanossa voi viedä mihinkään positiivisiin
tul10'ksiin oik,e:Uston toivomassa mielessä. Nyt ei
ole aika mihinkään teoreti'koimisoon, vaan asioita
on t10siolojen kannaJta arv:os•t•eltava. Tällöin on
heti muis·tettava, -että v~ime eduskunta 5/6 äänt-en enemmistöllä julisti nilin sanohrssa valtalai•ssa esittetyn asian ratkaisemis.en kiireelliseksi.
·Ei kukaan voine väittää, etteikö as:an ratka:ise!Ulinen o1isi nylkyään monin kerroin kii-l'leelliStemp•i. Viim-e eduskunta lli.yväkscyi 'IHld'ustus·lain
määräämäs·sä järjestyksessä 2/3 äänten enemm:i!stt.ölilä valtalain. Päätölksten jo'hd-osta hajoitti Venäjän välia,illminen •hallitus ed-uskunnan. Suomen
kans·an suuri enemmi•stö, joka ei 'tunnustanut
te:Ukä tunnusta Venäjän väl:aiJkaiselle 'haUitu~
s•elle laitlista o~keutta olla Suomen ;hallitlllks-ena,
käsitti hajoituiks·en Ja,itt•omakst:i, mutta ulkonaisten syiden tak;a nvuda•tt.ivat tkaikki: puolueet
määräystä uusien vaalien •suori'ttrumis,esta. · TäIIIlän 'kautta Suomen kansa laillistuthi vaalit, joten tämä •edusikuruta on Suomen kansan ainoa
'laiUinen -eduskunta. Tämän Suomen eduskunna'n
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•tulee Suomen kansan puolesta ja nhn~es.sä antaa
vastaus siihen, hyväiksyyikö se viime eduskun!ll.'an päättämän vaUalain periaatteen. Ki~ltäcrnät
rl:ä on nykyisessäikin eduskunnassa suuri enemmist·ö valtalain 1periaa tte>iden takana. V aTmas1i
2/3 teduskuntaa hyväksyy valtalain peci•aatteet.
Ettei tämä •eduskunta .i·o ole an1:anu't vahvistustaan valtalaissa .ilmituodu:11e periaatteelle, joh•tuu ilmeisesti: sii'tä epälojaalisesta ääntes'tyksestä,
johonka osa eduSJkunnasta teki its.ensä syypääks1i.
Tämä menettely ei tuota kunniaa e"kä se anna
voittoa niille, jotka sitä thar.ioittivat, ja tuollainen menettely .asoii1:aa !huonoa kykyä arvostelJa
tosias·ioita. Ilmeistä on myös, että edusk'unta
aikais-emmin: <tai myöhemmin tulee -tunnusta-·
·maan valtalain periaat•tteet. Huolimatta 's•ii'tä,
että maamme 1etevimmät lakimiehet kaillmn' suuren aU:ktociteettillJSa nojalla o<vat koettanee't maan
iasalle painaa tätä lakia, ja huOilitmatta siitä, •e1:tä
·tämän lain huono.ia p;uoltia a.lituisest•i on oikeis•tolruislehdissä •eså.tetty, pysyy !kui{erukin yle:senä
:mieliviteenä tässä maassa, ainakin tämän maan
suomenkielisessä väestössä, se, että valtalaissa on
julkila.usuttu oikea pleriaart;·e, se periaate, ·C'tltä
1ka•~kki valta on peräisin !kansalta. Tämä ikantsanva.lb~suuden periaate'han meidän aiikanatmme
'tulee t;,unnuste'tuks>i yhä useammassa maassa.
Ruotsalais.-suomalaisen valtJiodärj•es,tyksen -sy<vimpänä pohdana ·on tämä ajatus ja lopulta tämä
•ajatus aina on päässyt tunnustetuksi, j<Oskin
Siitä us1ein on koetettu milluin miUäkin !keinolla
syrjäyttää. N~inpä Ruotsissa 1809 tätä periaatet•ta noudattae•n 'eduskunta yksin sääsi ja va.hVIisti
uuden haU:tusmuoruon. Aiva;n samalla tapaa on
<valtalakikin .ia se tapa, jolla se tah·dotaan ,säätää,
ilmaus samasta periaatteesta.
Va[:talain p·e:ci:aatteen ·tunnustaminen ja va.hV'ista.minen: on mielestäni ainoa 'keino, millä
oeduslkunta \11oi nyt .päästä työihön ja millä maamme olot saadaan järjestetyiksi. 'l'.ämä pi'tä:isi
•ruinalkin .i'o ny't niittenk:in edustajien !huomata,
dotka tähän saakka ovat tur:haa.n V'oimiansa
ponnistanoot päästäksensä ilma>n valtalakia liikl'kHelle. Tällä 'hetkellä S·eisovat 'hte yhä samalla
kuolleella pisteellä, jolla oliiVat 'tänne tul>les'Saan,
eivätkä he l·öydä mitään keinoa päästäkseen
umpilkujas-ta, johon nyt ovat joutuneet. Muuta
lk'einoa mentes'tykselliseen edusikuntatyöhön ei
•n:vt o~e •olema.s·sa kuin valtalain p1erioaatteen käy.täntöön ·ottaminen. Ja <vaS'to !n useain oikei1stolaisten mi·eltä •olen minä puolestani vakuutettu
si•itä, että .i·os eduskunta lo.iaalisesti asettuu valtalain · periaatteen kannaUe, sosiali·d~mokraatit
•tulevat osaltaan jou-duttaruaan as•iain kär>iHetlyä
1edusikunnassa Suomen uuden !hallitusmuodon 31ikaansaamiseksi. (Vasemmalta: Oikein!)
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Valtalain J}eriaatteen hyväiksymisen lkautrta
avataan tie Suomen :kansan itsenäisyy.s•vaatimuslt.en tot•euttamiseUe. En .sano, että se on saavutet'tu, vaan saruon, että .sen kautta ava;taan •tie s•:LiJJ.,en. Itsenäisyys on meme välttämMön. Se on
kansan ainoa pelastus siitä ·sekasorrosta, johon
maailmansota venäläisen anarkian muodossa on
meidät sy.öbemäisillään. Ei tarvits1e ·esi•ttää mitään todistuksia siitä, miten vallattomuus, yhä
enemmän veUes•tellen venäläisen ku:rci.ttoman
sotaväen kanssa ja yihä •enemmän itsetietoisesti
mojautuen sen huonompiin aine!ks•iin, alkaa maassa l'leihennellä. Ei tarvitse muuta kuin viitata
.Mommilan ryöstövetkeen .ia muistaa, miten riJllkityöntekijät eivät edes vetäytyneet ryöstämä:stä
ruumiita. Jos maamiDie •pääsee viUityks.en ja1Jwihin, j1os ~sänmaallista mieltä voidaan n~in
sokarsta, että voidaan samassa heng;e·nvedossa
tpuhua maamme itsenäisyysvaatimuksesta ja velll.äläisen s'Otavii!en käyttämisestä alkeellis,en j är,i·estyks<en jär.iestelmäUiseksi rikkomis•eksi, hi•in
olemme hukassa.
Mahdollisuus saa;vuttaa itsenäisyytemme ei
ainoas·taan astu meitä suurin as;~elin lahem,mäksi, •vaan kaikki viittaa s·ii1hen, että lorpulHs·en
teon suorittaminen käy mellle välttämättömä'ksi
.ehkä J)ianlk<in. Niin palljon kuin suinki·n mahdolHsta on, täytyy sentähd•en eripura.isuuden aihee•t
keskuudestamme saruda syrjäytetyiksi, jotta oiikean hetken tultua .emme olisi täysin ky'k~Bne
!IDättömiä s<i:tä hyvä:ksemme käyttämään. M•inun
mi·elestäni lkäy yhä selvemmäksi, •että Suomen
.iulistautnminen itsenäiseksi .ia nY'kyisessä sodassa TJll'olueettomaiksi tarjoo meille ainoan keim•on välttää nälänhätä, tyoöttömyys .ia rahatalouii.eU1nen pula. Saa;malla rajamme avatuilksi va.paalle kaupankäynnille niin itään kuin länteen
åa etelään voimme nuo vaa.rat torjua.
Kansanvallan, järj-estyksen, kotiemme J}ela.s•tufks;en .ia Suomen kansan. sisimmän toiveen: Sno,men täydellisen its·enäisyyd•en nimessä rohkenen
kehoittaa. Piluskuntaa mahdollisimman kokon!l!ifl\e'n:a 1hy>välksymään •ed. Alkion ehdotuksen.
(Eduskunnasta,: Hyvä!)
Ed. E s t 1 a ru d e r: J ag bm- att få understöda
det af presi·d;et framlagda förslaget. I afseende
J<lärå anslnter jag mi,g i allt väsentHgt till det,
som här har uttalats ruf frihe:rre Wvede ·och jäm'Väl andra tahre.
Beträffande ·de nn föreligganire Mriga förtSlagen måst1e ja.g tillstå, att jag icke kan s·e
:DJågQn st./Jrve skillnad mellan det f.rån socialdemokrat,is:kt håll framförda försla.get och d-et a.f
a<grrurer.na fra.mllag.da. Det finnes näml~gen i

,hva·rtdera en og"emensam pu'kt, om man nämligen
rfår på d•et af agra~erna framlagda förslaget anJägga en strärug måttstoc'k. I hvartdera iruneliggm- nämlig;en, såvidt jag kan finna, ett er'kännandle af at·t den s:. ik. 18-juli-lagen allaredan
mar kraft af la,g. Det h·et•er nämligen i a.gra;rerJruas f.örslag, att rrandtdagen ,skulle besluta att
tillsvida;re s.iälf ut.öfva den malet, som ·enligt ili,d:gare i kraft vara11de stadganden ankommit å
1ke.isaren och storfursten". Om .detta s1kall vara
annat än en felfol'liDulering, så in:nebär ~detta, att
ld'e stadganden i vår grundlag, som bestämma
ike.isaren och storfurst,ens maikt och myndighe't,
vore upplhäfda, och detta skull<e vä:l då hmfva
1S1kett genom den s. k. 18-juQi-lagen. Skulle nu
,det:ta V'e·rkl]gen vara förslagsställaornas mening,
JSå måste fag åte:rlkomma till det, att då ä.r ve:rlkJigen i denna väs,entliga 1Jurikt a.gra.re:rnas för:slag på samma; bas som det socialdemokratiska.
;Denna ·omständighet, om jag hacr: t:olkat försla.get
,rätt., synes ock'så ut.göra ett ruf .d:e många slkäl,
iSOID 1endi~t min mening tOTde förhindra landt,da•gen!s högt ära.de talman att till omröstni,ng
~öredraga detta förslag. Att ·det socialdemolkraitis•ka f,örslaget icike torde kunna före<1rrugas,
Jdä·rom beihöfves väl icke yttermera ordrus.
Då jag kommit aH be•röra denna s. k. 18-julilag, V'ill ja;g 'i anledning af den senaste ärade talarens, IJJ.r Arolka[lios, ytt.rande enda:st erinra om,
att slkall denna la,g anses •härröm ur den demokrati~ka st.atsuvpfattningens ide, så utgör dM., i aUa
fall ett 1oälkta barn arf denna ide. Landt.da.gen inD.ehar ju nu den 'högsta makten, beroende på att
de•t för nä.T'Varandie icke finnes någon utöifvar<e a;f
densa;mma, men enligt denna statsförfattnirug är
det 1en skyldiglhet för landtdagen aH öfverlåta
densamma å ett.e:get statsorgan. D€t är sålunda
som, enligt 38 § R. F., ,Ri:ksens Ständer", d. v. s.
folkrepres·entationen, ha at:t sikydda och f.örsvara
lan,(lets frihet, •det är genom att uts1e .e1t nytt o.rgan för nppbä:rande al högsta statsmakten. HärV'id syners det mi·g iclke v!l!ra öfverensstämmande
:med vår regeringsforms an,da, att landt.dagen
sikulle >förbehå'lla sig fortfarand.e ntöfning af vissa befogenheter, medan den .högsta ma.kten i öfrigt sknll<e öfverlåta's å et·t särskildt orga.n. För
en sådan anord·ning, .s'Om iok·e är öfverenss·tämmand•e me:d vår statsförfattnimg, fordras nödvändi.gtvis g<nmdlagsän<dr:ng. En sådan ha<r 1clke
la:gltigen kommit tiQI stånd, hva:r'ken i dessa el.ler
andra ~är i.fråJgaikommand·e a.fseenden.
Att lan.d'tdagen sku'll.e beJhålla •och utörCva hög.sta ma.kten, det är det, som .ag<rarernas fö·rsla;g
åsyftar. U nder nuvaq.-ande omständigheter t.ror
.iag, att det icroe är f.ör myoket sa.gdt, att ·detta
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sikulle blott ytt.erliga.re g~fva ruärin:g åt ·strodigheterna inom samhället ooh inom 1landtdagen,
dessa striodigheter, rhvilka frrummana.t de dåraktiga ·ooh brottsliga före•hafvanden, som, länge
· :förhel'ledda, urude·r dessa dagar fra.mtFädt och som,
,dJå ·de •en gång fått i full låga uppflamma, icke
längve slkola kunna ens ruf deras tillskyndare ocili
upphofsmän åt.er .släckas.

Ed!. I n g m a n: Minä tollen V'elvoUi!Dien vastaamaan muutamia sanoja 1herra Al:kiolle. Minä en
ole hetkeäkään el}äillyt, ettei maalaisli!itto olisi
täysin rehelliser,ti koettanut löytää jotalkm sovittelue~hd•otusta., jonka ympäJrilae puolueet sen vas.emmalla ja oik•eaUa puolella voisivat yhtyä.
Mutta minun on ollut pakko todeta, kuinka häilyväinen maala:isliiton kanta tässä on oillut, \kuinka Sle on siirtynyt ehdotuksesta toiseen ja ikuinka
sen välittäjätehtävä sentähden on tullut epäonJllistuneesti suoritetuiksi·. Ed. Alkio te'ki .kiivaan
·hy.ökkäyksen niitä Va'staan, j10tka ovat tunnusta1neet väliaillmisen hrullituksen. Sellaisia on, niin.kuin tunnettua, ollut sekä 'vas•eminisbossa ·että
oikeistossa. MinuiJ.la nn tahän hetkeen asti ollut
,s•e ikäsitys, että niitä on ollut myöskin maala:isl•iitossa ja että vll!rs:Unkin sillä ikannalla on ollut
.e·d. Alkio. Minä en perusta tätä käsitystäni ytksinomaan siilhen, että herra Alki•o oli viime kevännä hankkimassa kansallemme väliaikaiselta
hallitubelta maa.U.skuun-manifestin, joka mielestäni ·oli hyvä rteko. Mutta minulla on edessäni
.eräs pa'J)eri, jossa sanotaan_ näin: ,NäJin ollen ja
s·en yhdist.yksen johdost111, missä Suomi vuodesta
1809 lähtien on ollut Venäjän kanssa, on myös,ffiin se ·haHitUSIVa-lta Suomen asioissa, joka tämän
maan lakien mu•kaan kuuluu hallitsijalle, tunnustettatVa tätä nykyä olevan mainitun väliaikaisen haUituksen käytettävänä, vaikka hallitusmuodon muutos Venäjällä tekeekin ta.rpeelliseksi
Suomen ja Venäjän vä1ien uudestaan järjestämi.sen Suomen ·eduskmrnan myötävaikutuksella".
Tämän paperin alla •on nimi ISant.eri Alkio ja
myösikin Kalle Nurmela; siwä on myöskin esimer'kilksi al'lek~rjoittaneen nimi. Tästä minä
.te·en sen johtopäat,öksen, että me tässä a!siassa
.herra Alkion ~an:ssa olemme olleet samalla kannalla, ja minun mielestäni ei I>itäiisi rrilin jyrikästi
hylätä entistä tkaniaansa, vaikka onkin tullut
toiselle kannalle.
1Sitten minun täytyy myöskin vi,elä, niin i~ä
vää kuin ·se onlkin, hiukan puhua äänestytksistä,
kun äänestetään vastaresityksistä. Herra ATkilo
.näkyy olevan sinä kannalla, eHä kun äänestetään vastaesityksistä, niin sitoo itsensä 'kannattamaan !kaikkia niitä esityksiä, .i•oita äänestää
1

d·ota.k]n toista vastaan. On !kuitenkin enimmälk·
seen, kuu vastaesityksistä äänestetään, siten,
,että on valittava ka.hden huonon välillä, jotika
ik:ummatkin •hylkää. Ja näin oli asianlaita myösrkin silloin, kun äänestettiin iherra Mäen ja herra
Alki1on ehdotuksen välillä. Kummankin me hylkäsimme. Emme ol'e sit1outune·et, herra Alikio,
ollenkaan, ei siveeHisesti eikä muutenkaan, kannattamaan herra Mäen ehdotusta. Mutta minä
;olin ja olen yhä edelleen sitä mieltä, että he.rra
.Mäen ehdotus ol~ valt~osäännön puiUeitten si!sä.:puolella. Se oli sitä sriitä syystä, että siinä ll!i1noastaan arrot1Jii1n toimikunnan tai - •nirinlkuin
lffiinä täsmallisemmrin tahtoisin sanoa -,- vaiilokunnan a.settamista erää:n julistuksen laatimista
varten. Minä en ollenka.a,n hyväksynyt sen juliJstdkse·n sisält·öä, mutta valio-kunnan as·et'tarni'nen s•ellaisen .iulistwksen laatimista varten ei ollut mikään toimen'J)ide, .ioka ,oLsi mennyt va1tiosääntömme ulikopuolelle. M<inä pyydän herra
Alkiolle ilmoittaa, mitä: minä ~atsoisin epärehelliseksi äänestykseksi. Minä katsoisin siksi, jos
sill.oin, kun asetetaan herra Kellosalmen ja herra
Alkion. ehdotuik:set tänään vastatusten - jos ne
,joutuvat vastatus:ben --, ne, j.otka ovat p11esidion
,kannalla, si'lloin äänestäisivät ed. Kellosalmen
ehdotusta. Se olisi minun mielestäni epärehellistä äänestystä. Minä toiV'on, että oilkeistossa sri'lloin ei ole tuleva ainoataikaan ääntä e.d. K~ellosal
.men ·elhdotukselle. Jos herra Alkio siitä huolimatta yhä pysyy väitteessään meidän epärehellisyyde.stämme ja herra Arolkallio siinä häntä säestää, llliin S'e riippuu seikoista, joille mi:nä en mitään mahda.
Ed. R i k k o n e n: Yhdyn asiallisesti ed. Kellosalmen lausuntoon siinä, että maalaisliiton eduskuntaryhmän 'PUOlesta täällä äsken herra Alkion
tekemä ·ehdotus ei siJSältänyt aivan samaa, kuin
se kirjelmä, joka sosialidemokraattiseHe rythmälle
maalaisliiton puolesta eilen oli jätetty. Sen vuoksi •
yhdyn kannattamaan ed. Eellosalmen täällä äsken
tekemää päätösla.uselmaehdotusta.
,Sa;malla I>YYtäisin ehd•ottaa vielä, että ennenkuin tästä asiasta lopullisesti päätetään ja ruvetaan äänestämään, otettaisiin ,päivällisloma ja sen
jälkeen kokoonnuttaisiin uudestaan.
P u h e m i e s: Ed. Kellosalmi ed·. Ri'kkosen
kannatta.man'a on ehdottanut seuraavaa: Sitä valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on
kuulunut keisarilla ja suwriruhtinaalle, 'käyttää
eduskunta Suomen eduskunnan heinäkuun 18 päivänä 1917 Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä ·hyväksymän lain perusteella .ia mu-
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kaan. Kun, kuten sanoin, ed. Kellosa1men ehdotusta on kannatettu, pyy.dän ilmoittaa käsityksenäni, että koska laki 18 päivältä 1heinäkuuta
1917 Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei ole säädetyssä järjestyksessä vahvistettu,
sen vuoksi ja kun eduskunta sen perusteella siis
·ei voi käyttää korkeinta hallitusvaltaa Suomessa,
on ed. Kellosalmen ehdotus lainvastainen, enkä
siitä senvuoksi voi sallia äänestettävän.
Ed. ·H a a t a j a: Minä puolestani olen yleensä
suhtautunut eduskuntatyö.bön siten, että olen eduskunnan täysi-istunnon aikana ryhtynyt käyt.tämään puheenvuoroa ainoastaan sellaisissa ],ysymyksissä, jotka ryhmäni nimenomaan on minun
hoitaakse-ui antanut. Nyt esillä oleva kysymys on
kuitenkin minusta sellainen, joka velvoittaa täällä
olevan la.kimiehen lausuntonsa siitä antamaan,
:;illä onhan tämän kysymyksen pohjana ja ytimenä varsinaisesti kysymys erilaisesta laintulkinnasta. Nimittäin sikäli kuin käsitän tilannetta, on
perussyynä siihen pulmaan, j,ossa nyt ollaan, varsinaisesti eri ryhmien ja tlri henkilöiden erilainen
suhtautuminen valtalakiin, joka erilainen suMautuminen taa.s riippuu oikeudellis·esta erimielisyydestä. Puolestani ensiksikin katsoisin, että on .iuridi'?esti kiistämätöntä, että valtalaki, tullaksensa
laiksi, tarvitsee vielä sekä va.hvistuksen että julkaisemisen. Tämän kannan on myös selvä:;ti eduskunnan enemmistö lausunut julki, ja tämän kannan on nähdäkseni myös selvästi valitsijain rnemmistö ympäri maata omaksunut vaalien tuloksen
kautta. (Vasemmalt.a: Ei ole!) Ne, jntka taistelevat tätä kantaa vastaan, ovat nähdäkseni ensinnäkin juridise-sti väärässä, mutta lisäksi ne taistelevai vastoin sitä käsitystä, jonka kan~an enemmistö on selvästi omaksunut. Tois·ehi lähtisin
siitä, että valtalain voi vahvistaa ainoastaan se,
jolla kei::.arille ja suuriruhtinaalle aikaisemmin
kuulunut valta on halln,saan. Täällä on varsinkin
• viime eduskunnan aikana lausuttu usein se ajatus,
että tämä valta on ilman muuta Venäjän vallankumouksen kautta siirtynyt Suomen eduskunnalle.
Jos näin olisi laita, niin eihän silloin olisi tarvittu
valtalakia tuota valtaa enää siirtämään. Minun
nähdäkseni ne, ~jotka ovat tuota väittäneet ja kuitenkin samalla puuhanneet tämän vallan siirtämistä eduskunnaUe valta1ain kautta, ovat toimineet täysin ristiriitaisesti. Mielestäni vasta valtalaki, jos se voitaisiin saattaa voimaan, voi siirtää
eduskunnalle tämän korkeimman vallan. Tämä
johtuu j,o siitä, mitä täällä jo usein on e&ille tuotu,
nimittäin, että meidän perustuslakimme, valtiopäiväjä.rjestyksemme ja hallitusmuotomme nimenomaan edel.lyttävät, että on erityinen lainsää.däntö-

valta ja erityinen korkein hallitusvalta, ja tämän
perusteen muuttaminen voi tapahtua ainoastaan
lainsäädäntötietä, perustuslain säätämässä järjestyksessä. Mutta lisäksi v. 1772 Hallitusmuodon
38 § on ainoa pykälä; joka. minun nähdäkseni sisältää määräyksiä analoogisesta tapauhesta sen
tapauksen kanssa, joka meillä nyt on edessä, ja
myös tämä pykä,lä antaa minun näJhdäkseni eduskunnalle v'ain oikeuden valita uusi kuningassuku,
uusi korkeimma,n vallan käyttäjä mtisen sijaan.
Mutta sitävastoin se ei anna eduskunnalle oikeutta
itse ottaa tuota korkeinta hallitusvaltaa haltuunsa.
Täällä on ed. Talas vedonnut muutamiin sanoihin tässä pykälässä, mutta minun nähdäkseni hänen vetoomisensa niihin ei voi pitää paikkaansa,
sillä näistä sanoista minun nähdäkseni ei V·oi j.ohtaa eduskunnalle oikeutta itse ottaa tuota korkeinta valtaa haltuunsa. Ed'Uskunta voi niiden
sanojen perusteella ryhtyä erinäisiin toimenpiteisiin lainsäädännön rajoissa, mutta korkeimman
vaHan haltuunsa ottaminen ei ole niiden sanojen
perusteeHa mahdollinen. Niin ollen ei eduskunta
myöskään voi vahvistaa valtalakia sillä tavalla
kuin ed. Arokallio täällä puheessaan lausui, vaan
tietäisi edu.skunnan toimenpide, j.os se tällaiseen
toimenpiteeseen ryhtyisi, selvästi lainvasta~sta tekoa ·eduskunnan taholta. Sen sijaan eduskunta voi
määrätä täysin pätevällä tavalla, kenen on korkeinta valtaa käytettävä sen sijasta, joka. sitä on
aikaisemmin käyttänyt (Vasemmalta: Haataja
keisariksi), sen mukaan kuin 1772 Hallitusmuodon 38 § :ssä säädetään. Tämä tällainen määrä:äminen ei suin'kaan ole mikään lainsäädäntötoimenpide, kuten on väitetty, vaan se on ainoastaan
voimassaolevan lain perusteella taopa.htuva valitsemistoimenpide, johon riittää eduskunnan yksinkertainen äänten enemmistö. Sen mukaan eduskunta myös voi yksinkertaisella äänten enemmistöllä määrätä, että korkeinta valtaa on senaatin
talousosaston käytettävä. Se seikka, että eduskunta ·On aikaisemmin päättänyt, etW, korkein
valta on siirrettävä valtionhoitajakunnalle, mutta
tämän asettaminen on toistaiseksi lykkääntynyt,
ei estä eduskuntaa täysin laillisella tavalla päättämästä, -että joku tai jotkut edu8'kunnan ulkopuoldta tuota valtaa saavat hoitaa siihen saa.kka,
kunnes tällainen valtionhoitajakunta on asetettu.
Näin ollen minun nähdäkseni se ehdotus, joka
täällä on tehty korkeimman vallan antamisesta
senaatin talousosastolle, on ainoa mahdo1linen, johon tässä voidaan lain opuitteissa tulla. Ja minun on huomautettava, eftä on pid·ettävä tarkoin
huolta, että ratkaisu täUe kysymykselle todellakin saa·da.an lain puitteissa 'ai'kaan, ja tavalla,
joka yleensä lakimieSIPiireissä voidaan lailliseksi
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tunnustaa. .Sillä jos asia järjestetään muulla
titvalla, on odotettavissa ja epäiltävissä, että ainakin suuri osa kansaa ja todennäköiS€sti suurin osa
virhmiehistöä, ehkä kaikkikin, eivät tule tuollaista menettelybpaa lailliseksi tunnustamaan eivätkä tule siihen alistumaan ja maassa tulee täydellinen oikeudellinen anarkia aikaan.
Täällä on lisäksi ollut kysymys siitä, voidaanko
asettaa äänestyksen alaiseksi -ed. A.Ikio111 ehdotus.
Minun nähdäkseni ed. Alkion ehdotus, joka tietää sitä, että eduskunta itse ottaisi korkeimman
vallan käsiinsä, on perustuslain vastainen eikä
siis sellaisena voi tulla asetetuksi äänestyksen
alaiseksi valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Täällä
on maalaisliiton taholta aikaisemmin mainittu ja
väitetty, että täällä juristien ta,holta harjoitetaan
juridista saivartelua. Minä puolestani tahdon
väittää ja lausua sen, että olen kaiken aikaa juristina toimiessani yleensä taistellut juridista saivartelua vastaan kaikissa niissä €rikoisissa kysymyksissä, joiden kanssa olen välittömästi teke·
misissä ollut, ja että minulla yleensä ei ole mi, tään halua juridiseen saivarteluun. Mutta tämä
kysymys, joka tässä on esillä, on niin selvä, että
lakimiesten keskuudessa ei siitä nähdäks.eni voi
Qlla eri mieliä eikä edustamaani kantaa voi sanoa
jnridiseksi saivarteluksi. Sen minä kyllä hyvin
ymmärrän, että maalli'kko voi katsoa yhtä lakipykälää koko lailla toisin katsein kuin lakimies,
mutta mihinkään muuhun tulokseen ei minun mielestäni lakimiespiireissä ainakaan yleisemmin
voitane tässä kysymyksessä tulla.
Ed. Vuorimaa: S.e taistelu, jota täällä niin
suurella kiivaudella on käyty kaksi viikkoa Suomen itsenäisyysasiassa, on sentähden niin häikäilemätöntä, ettfi, taistelua 'käydään kahden suuren
p~iaatteen ja eri maailmankatsomuksen välillä,
nimittäin nykyisyyden ja menneisyyden, kansanvaltaisuuden .ia byrokratis-monarkististen periaatteiden välillä. tOikeisto on mitä sitke~mmi1lä keinoilla koettanut :puolustaa vanhaa. ,by1rokraattista
asemaansa ja se on tarttunut sitä varten lopuksi
oljenkorteen, Hallitusmuodon 38 § :ään, joka sisältää hallitushuone-en vallan perimysjärjestyksen. Ensin on meidän siinä suhteessa muistetta-va, että Porv·oon valtiopäivät päätöksellään kumosivat tämän vallanperimyslain, silloin kun ne
Aleksanteri e'nsimäisen 'kanssa sopivat siitä, että
Venäjän keisari on samassa Suomen suuriruhtinas., ja luopuivat kokonaan määräämästä vallanperimyksestä ja siis hylkäsivät tämän .perustuslain rpykälän. .Saivartelemisella on ,oikeisto vetänyt esille tämän vanhan kumotun pykälän. Mutta vaikka tämä vielä tunnustettaisiinkin olevan
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voimassa, niin voimme samallaisel'la saivartelulla
päästä saman ,pykälän mukaan siihen tulokseen,
että meidän 'pitäisi pitää jotakuta Venäjän entisen hallitsijahuoneen jäsentä nykyään meidän
suuriruhtinaanamme, sillä siinä ~määJrätään: mutta
jos valtaistuin jäisi avoimeksi miespuolisen kuningasheimon miespuolisen sukupuuton kautta,
niin ainoastaan siinä tapauksessa eduskunnalla on
oikeus, josta oikeisto on tehnyt itsellensä lain ja
tahtoo käyttää sitä estääksensä eduskunnan päätöksiä Suomen itsenäisyyden asiassa. Jos me
olettaisimme, että entinen suuriruhtinas Nikolai
II olisikin kuollut, niin löytyy hänen huonekuntansa jäsenliä useita .iälellä. Niiden siis oikeiston
mielipiteen mukaan täytyisi olla Suomen suuriruhtinaita. Mutta sitä ei voi Suomen kansa tunnustaa eikä Suomen valtiopäiväjärjestys siihen
pienintä'kään oikeutta anna. Kun siis ei ole minkäänlaista korkeinta ballitusvaltaa nykyään, niin
on luonnollista, että se hallitusvalta, joka ennen
on kuulunut Venäjäln hallitsijalle, nyt on sii~ty
nyt Suomen eduskunnalle. Oikeisto on myös puolustanut sitä menettelytapaa, että valittaisiin valtiolllhoitajakunta tai että siksi asetettaisiin Suomen senaatin talousosasro. Ei tämäkään ole perustuslain mukaista, sillä ei missään perustuslaissa puhuta valtiolllhoita.iakunnasta. Ei sellaista
löyd,etä HaHitusmuodosia:lta.an. Se .on keksitty
Ruotsin eduskunnan toimenpiteestä, silloin kun,
sen kuningas Kustaa. IV syös~iin valtaistuimelta
ja Ruotsin edus'kunta teki silloin selvästi valtiokaa'IJiPauksen. Se ant,oi vallan semmois·elle hallituskunnalle, josta eivät perustuslait 'PUhuneet mitään. Ed. Wrede ynnä muut juristit ovat esittär
neet, kuinka meidän· täytyy seisoa perustuslain
kannalla ja ottavat esimerkin Ruotsin valtiokaap~
pauksesta, jossa ei sen ~duskunta ole seisonut perustuslakinsa 1mnnalla. Tämä on risti:riita. heidän
menettelyssään.
Mitä sitten tulee valtalakiin, jonka kannalle
maalaisliitto on asettunut alkuperäisesti, niin se
sisältää! sen tilan,teen, ~mikä ;nykyään vallits-ee
maassamme. Ei löY'dY minkäänlaista muuta korkeinta hal'litusvaltaa kuin Suomen eduskunta.
Siitä ei päästä mihinkään. Valtalakia on monella tavalla. ~moitittu, mutta ne moitteet, mitkä
sitä vastaan ovat tehdyt, ovat ainoastaan osaksi
oikeutettuja. Toista osaa kohtaan ne eivät ole oik-cmtettuja. Ed. "\V rede sanoi, ja myös ed. Talas
epäröiden häntä kannatti, että jos Suomen eduskunta ottaisi korkeimmalli haHitusvallan käsiinsä,
niin syntyisi siitä anarkia tai suuria vaikeuksia.
Onpa lausuttu, €ttä eduskunnan täytyisi silloin
määrätä ja nimittää nimismiehetkin maassa. Mutta valtalain viimeisessä pykälässä nimenomaan
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määrätään, että tällaiset iuoksevat, hallinnollis-et
asiat, jäävät toi~taiseksi Suomen senaatin talousosastolle. Tätä ei oikeisto tahdo IQttaa kuuleviin
korviin. Mutta nyt ei olekaan valtalaista semmoisenaan kysymys, vaan nyt on kysymys siitä
ehdotuksesta, joka seisoo täydellisesti valtalain
pohjalla ja j.onka oed. A lkio on tehnyt, että kaikki
va.lta on siirtyvä Suomen eduskunnalle. .Jos se
siirtyy Suomen -eduskunnalle, niin siitä ei suinkaan
synny anar kiaa. Jos tämä ehdotus hyväksytään,
niin on sama'lla tämä eduskunta eikä mikään muu
tästälähiil omistanut korkeimman hallitusvallan
ja oikeutettu muun muassa vahvistamaan kunnallislait, mitkä viime eduskunta hyväksyi, ja samaten 8 tunnin työpäivälain tehdas- ja; kaupunkilais- y. m. töissä. Samoin se on oikeutettu aseir.
tamaan toimivan hallinnollisen hallituksen, senaatin, joka, niinkuin täällä jo ed. A]kio huomautti,
tu'lee toimimaan eduskunnan valtuudella ja eduskunnan nimessä siksi, kunnes on saatu toimeen
uusi valtim;nuoto, joka lopullisesti muodostaa näm.ät asiat. Se puolustus, jolla ed. Ingman koetti
viimeksi puolustaa jyrkimmän oikeiston menettelyä siinä äänestyksessä, jolla ensi kerran hylättiin maalaisliiton ehdotus, on peräti kaksimielinen. Se ehkä juuri kuvaa sitä käytösta,paa ja
moraalista ·henkeä, jo'ka vallitsee siinä :puolueessa,
johon ed. Ingman kuu'luu. _Minä sentahden 1JUO'lestani kannatan sitä ehdotusta, minkä ed. Alkio
teki, ja toivon, että lopuksi saadaan loppu tälle
surkealle taistelulla 'Suomen eduskunnassa. Suomen itsenäisyysasiassa ja väästään järjestämään
asioita niin, että Suomen kansa tulee täydelliseen
itsenäisyyteen ja voi astua toisten va1paiden kansojen kanssa täyttämään sitä historiallista teh-'
tävääl, mikä sille kuuluu.
1

Listan n:o 2 hyväksi annetuista vaalilipuista
ovat kuitenkin ·puhemiehet julistaneet yhden mitättömäksi.
'Tälllän mukaan on eri listojen ehdokkaista valittava:
Li.stasta n:o 1
6 varsinaista jäsentä
,
, 2
,
,
·21
,
,
,
3
5
" 4
,
8
"
"
," 5
,
5
"
yhteensä 45 varsinaista jäsentä."
Vaaliijärjestyksen 11 § :n
tava:
Listasta n :o 1
,
2
" 3
"
" 4
"
" 5
" varajäsentä.
"
yhteensä 15

mukaan on siis valit2 varajäsentä
6
",
2
,
3
2

"

Valituiksi ovat tulleet:
Listasta n :o 1

j ä s e n i k s i: Ed. Lohi, ·Haapanen, J uutilainen, Joukahainen, Arffman ja Kokko;
v a r a j ä s e n i k s i: Leinonen ja Rentola.
Listasta n :o 2

P u h e m i e s: Lienee syytä nyt keskeyttää tämän asian käsitte'ly ja ottaa 'Päivällisl,omaa k:lo
1;2 7 :ään. Voitanee kumminlkin julistaa nyt valitsijamiesten vaalin tulos.

j ä s e n i k .s i: Ala virta, Aromaa., Eloranta,
Hakkinen, Hoikka, Anton Huotari, Hurmevaara,
Alma Jokinen, Kiiskinen, Hanna Kohonen,
Komu, Laakkonen, Lep11änen, Mäki, Mänty, Orasmaa, Saarinen, !Savolainen, Tuomi, U senius ja
Virkki;
•
vara j ä s € n i k s i: Häirmä, Koponen, Lehokas, Murto, Paasonen ja Raita.nen.

Valitsijamiesten vaalin tulos.

Listasta n :o 3

•

Sihteeri lukee:

j ä s oe n i k s i: Pennanen, Hä1vä, K. E. Linna,
. Snellman ja Laine;
Valitsijamiesten vaa.lissa 15 p :nä marraskuuta
v a r a j ä s e .n i k s i: H. r. Linna ja Kaitila.
1917, jota varten oli sisään jätetty viisi eri ehdokaslistaa, on kunkin listan hyväksi äänestänyt:

Listasta il :o 4

Listan n:o 1
2
"
" 3
" 4
"
,
5
"
yhteensä 196 äänestäjää.

26 äänestäjää

90
22
37
21

jäseniksi: Ala-Kulju, LoU:hivuori, Peurakoski, Puumala., Retulainen, E. Saari, SjöstedtJussila ja Tavastähti;
v a r a j ä s e n i k g,.i: P. Virkkunen, Heimonen
ja Rantasalo.
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:.vastalauseen al,le nimenomaan snna tarkoituk. "sessa, että tässä vastalauseessa ei ollut nitmitetty
j ä sen i k s i: R. FuTUhjelm, G. Gädda, J. In- Venäjän väliaikaista hallitusta ,lailliseksi" hallitukseksi. Mutta tilanne on sen jälkeen muutborr, J. Sund.blom ja K Hornborg;
. vara j ä sen i k s i: R. Colliander ja S. V. tunut. Venäjän väliaikainen hallitus on tämän
Roos.
jälkeen kaatunut, mikäli tänne tulleet tiedot kertovat. Se vallankumouksen tilanne, joka oli saatVakuudeksi:
tanut tämän väliaikaisen !hallituksen sellaiseen
Ernst Lindelöf.
valtaan, jolla se 1piti silloista Suomea vallassaan,
on siis kaatunut. Me olemme nyt uudessa vallankumoustilanteessa. Tämän valla.nkumouksen tiPurheenvuoron saatuaan lausuu
lanteen yhteydessä on näyttänyt tarjoutuvan tilaisuus siihen, että Suomen!kin !puolelta voidaan
Ed. H o i k k a: Pyydän, että valitsijamiehet tehdä sellainen 'vallankumousjärjestely, että
jäävät tänne valitsemaan puheenjohtajan nyt heti. Suomi ottaa sen va1lan nyt käsiinsä, joka tuulia.ioHe .ioutuneena .on tällä hetkellä meidän otettavissamme;
Täysi-istunto keskeytetään k:lo 4,45 i. 1J.
Kun siis olen nyt asettunut sille kannalle, että
tässä ei tapa.hdu mitään vallankumousta l a i l1 i s t a hallitusta vastaan, olen sitä mieltä, että
Täysi-istuntoa jatketaan
se menettelytapa, jota olen joutunut noudattamaan, on oikea. Jos ed. Ingmanin me.nettelyk :lo 6,30 i. JP.
ta,paa noudatcltai.siin, tulta.isiin siihen, että mei'lle
Puhemies: Jatketaan keskustelua 'PUhemie- huomenna mahdollisesti ilmoiteban, että Pietar:ssa on S!Yntynyt uusi va1lankumouksellinen välihistön ehdotuksen johdosta, joka koskee
aikainen ha1llitus, .ia silloin joudutaan uudestaan
ratkaisemaan, tunnustamroeka me tämän Pieta'Korkeimman hallitusvallan käyttöä Suomessa.
rissa syntyneen uuden välliai!kaisen hallitukS<en
Ed. A .1 k i o: Ed. Ingman. äskeisessä lausun- lailliseksi hallitukseksi Suomessa mieluummin
nossaan koetti .osoittaa. epäjohdonmukaisuutta mi- kuin tunnusrtamme .Suomen eduskunnan laillisesti
nun suhtautumisessani väliaikaiseen 1hallitukseen. oikeutetuksi käyttämään Suomen hal.Iitsi.iaNaltaa.
Sen johdosta .pyydän selittä:ä seuraavaa. Väli- Tästä on kysymys' ja siitä on tänä 'Päivänä rataikaisen ha:llituksen ilmestyttyä näyttämölle, ·kaistava.
Muihin ed. Inwmanin väitteisiin• en tahdo enää
Suomen eduskunnan kokoonnuttua, nykyisen Suomen hallituksen asetuttua väliaikaisen hallituk· vastata. Ne olivat sitä laatua, että ne eivät vassen nimittämänä tehtäviänsä hoitamaan, oltiin tatodisteluja kai.paa, jos joku niitä tahtoo tarkäsmaassa yleensä sen tunteen valtaamina, että oli taa edellisen lausuntoni •valossa.
Ed. Kellosalmi äskeisessä lausunnossaan seolemassa vallankumouksellinen tilanne,· jolloin ei
niin trurkoin lasketa., onko tämä tilanne syntynyt litti, että se ehdotus, jonka äsken esitin, <lli toiperustuslakien mukaan. Kun sen jälkeen edus- nen, kuin mitä maalaisliiton puolelta oli ennen
kunnassa tuli kysymY'kseen, millä tavalla .edus- ilmoitettu. Tämä ei ole tosi. .Se ·on sanasta sakunta suhtautuu väliaikaiseen hallitukseen, lau- naan sama ehdotus, jonka toisl}Jäiväisessä istunsuin minä pu<llestani useamman kerran sen käsi- nossa täällä ed. Lohi esitti.
Ed. Haataja. kiinnitti huomiota siihen, että j.os
ty!ksen, että Venäjän väliaikainen hallitus ei nle
1 a ·i ll i n e n hallitus, vaan että se on vallanku- asema jälrjestyy sillä tavalla, kuin minun ehdotukmoukseu luoma ja siis vallantkumousha.llitus. seni edellyttää; syntyy maassa sellainen anarkian
Sellaisena olen minä ·'Puolestani aina suhtautunut tila, jolloin virkamiehet ja suuri osa kansaa eivät
väliaikaiseen hallitukseen. Toisin on ollut niit- alistu noudattamaan sitä haUitusauktoriteettia.
ten laita, joitten 'puolesta ed. Ingman äsken :rm- jota edus'kunta :r;täin tulisi pitämään käJdessään.
hui. Ne ovat, varsinkin myöhemmin, selittäneet, Onkohan titmä ed. ·Haata.ian lausunto kansa 1että väliaikain-en hallitus on täällä laillinen 'hal- 1 i se s t i viisas ja en)nakolta .oikein !harkittu?
litus. Mielipiteitten välillä on siis jyrkkä ero Minä kysyn vain. (Vasemmalta: Kiinaan Uaaolemassa. Kun se vastalause, josta e'd. Ingman taja!) Sillä jolleivät Suomen virkamiehet alistu
äsken täällä luki ka•ppaleen, ilmestyi ·perustus- noudattamaan laillisesti valitun eduskuntansa
lakivali•okunnan mietintöön, kirjoitin minä sen määräyksiä silloin, kun tämä eduskunta, rhalliListasta n :o 5
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tusvallan ensi kerran jouduttua suomalaisiin käsiin, päättää käyttää tätä hallitusvaltaa låi'llisen
järjestyksen aikaansaamiseksi maassa, jollei Suomen virkamiehistö silloin alistu tätä valtaa noudattamaan, minä jätän arvoisien -edusb.iien its·e
harkittavaksi, minkälaisessa valossa tämä virkamiehistö silloin -esiintyy kansansa ja tulevan historian edessä. (Vasemmalta: Suomettarelaisena,
bobrikoffilaisena.)
Mitä vihdoin tulee kansaan, on minulla Suomen kansasta se käsitys, että se kyllä tulee alistumaan, jos vain eduskunta 11ääs-ee sellaisiin päätöksiin, joilla on edellytyksiä saavuttaa; kansan
kunnioitus. Kun minulla on se vakuutus, -että se
ehdotus, .ionka. olen <täällä tehnyt, on sellainen,
.iota viime vaaleissa Suomen kansa sydämellä ja
.iär.iellä tarkoitti· täällä toteutetta.vaksi, Qn minun
syvä uskoni, ·että ISuomen kansa kyllä lo.iaalisesti
tulee asettumaan tämän päätöksen aUe .ia nouda!ttaa sitä. (Eauskunnasta: 1Se iloitsee.)
Vielä on minun kiinnitettävä huomiota erää.seen tämän asian yhteydessä olevaan seikkaan.
Se hallitusvalta, jonka käyttämisestä tänään tulemme määräämään, tulee suorittamaan sangen
·edesvastuullisen tehtävän. Se on uutta luova tehtävä Suomen valtion historiassa. Se on vallankumouksen luontoinen. Voimmeko uskoa. silloin
näin tärkeän tehtävän eduskunnan käsistä hallituksille, jotka kenties tulevat vaihtumaan joka
viikko? Täällä on esitetty, että 'hallitus tu1laan
muodostamaan aivan kohta .ia että se hallitus tulisi käytt.elemään keisarin-suuriruhtinaan valtuuksia. Kun nämä vallat tälle halliiukse'lle annettaisiin, tulisi se usein oikeutetuksi niitä käyttämään ilman, kuulematta eduskunnan mielipidettä. Voi olla, että me saamme nyt aluksi hyvän hallituksen, .ios näinkin päätetään, miehistä,
joihin esimerkiksi itsenäisyysasiassa voimme luotiaa.. Se voi olla ma·hdoliista. Mutta' voi myös
olla mahdollista, että tämä ensimäi:q-en hallitus
·on vain muutaman päivän ikäinen. Mikä tulee
silloin olemaan eduskunnan tehtävänä? kysyn
mma. Muo·d.ostaako taasen . uuden h a 11 i t s ij a n itsellensä, 'hallitsijan, jolle ennakolta täytyy
:antaa ratkaisuvalta sangen tärkeissä, Suomen it·senäisyyttälkin koskevissa kysymyksissä? S-ellaisissa tapauksissa tulee kysymykseen miehiltä,
jotka' asetetaan wllaiseen tehtävään, selrvät periaatteet ja luja selkäranka. Mutta me tunnemme,
--että sellaisessa taistelussa, johon Suomi j1outuu itsenäisyytensä vuoksi vielä, ennenkuin, suhteet
Venäjän kanssa ovat selvitetyt, sellaisessa ,taistelussa kysytään kenties enemmän selkärankaa
kuin mitä muutrumilla, yhden viikon hallitusmiehillä saattaa olla. Minä otaksun, että edus-

kunnan selkäranka on siinä t~pau!ksessa 1ujem1Ji
ja senvuoksi olen asettunut sille kannalle, että
jos me Suomen itsenäisyyttä nykyhetkellä vakavasti tarkoitamme, vastatkoon .eduskunta siitä,
millä tavalla tämä asia järjestetään.
.
Ed. K e '11 osa 1 :m i: Minulla ei olluit heti tilaisuutta pyytää puheenvuoroa kuultuani puhemiehen selostuksen telremästäni eh<1otuksesta,
mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä. suhteessa puhemiehen menettely ei ollut minun eikä
eduskunnan ·Suureno -enemmistönkään mieliTJiteitten mukainen. Ja si;ksi tahtoisin siinä suhteessa
alistaa asian vasta valittavan perustusla!kivaliokunnan käsiteltäväksi .
Sen lisäksi pyytäi.sin ·ed. Alkiolie huomauttaa,
että hän-en lukiessaan pwhwjalavalta tänään sen
kirj,elmän sisältöä, jonka maalaisliitto lähetti sosiaEdemDikraattisell-e eduskuntaryhmälLe, sisälsi
se sen, että siinä ta.hdottiin kiinteästi pitää kiinni
- ja ilimoitettiin maa.laisliiton kiinteästi pitävän
kiinni - vaHalaiu voimaansaattamisesta. Mutta
se ehdotus, jonka maalaisliitto on ~täällä tänään
esittänyt, on kO'kolailla a·siallisesti poikkeava
siitä. Siinähän ehdotetaan ainoastaan ehdolliseksi- väliaikaiseksi- toimenpit.eeksi se seikka,
joka, maalaisliiton ehdotuksen mukaan, väliaikaisesti järjestäisi asian. .Se ei ollenkaan anna takeita siitä, että .maalaisliitto olisi luopunut :kuninkaitten haku,kysymyksestä, .ia joka suomalaisen
puolueen taholta tänäänkin niin selvän selvästi
paljastettiin. Siitä on kyllä visusti vaiettu tämän
ehdotuksen yhteydessä. Mutta nämä ka,ksi esitystä ovat niin suuresti ristiriitaiset toistensa
ka.nssa., etteivät ne - eilinen ja tämänpQ.iväinen - mitenkään ole sama ehd,otus.
1Senaattori Kallio: Kun minun mielestäni
puhemiehen menettely on lainmukainen .ia oikea,
niin mielestäni ei ole mitään •S•yytä eduskunnan
kannruttaa ed. KellosaLmen ehdotusta, että puhemiehBn menet'iely a.listettaisiin perustusla·kivaiiokunnan ratkaista.vaksi, vaan vastustan tehtyä ehdotusta.
Ed. R i k k o·n en: Minun käsittääkseni ei
myöskään puhemiehen menettely ollut oikea hänen' selittäessään, että tämä valtalaki ei ole laillinen tiety<&ti sillä perusteella, että se edus1kunta
on ha.ioitettu väliaikaisen hallituksen toimenpiteestä, .ioka tämän lain on tehnyt. Mutta minun
nähdäkseni oo hal.li,tu:s, .io:ka sen edus,kunnan on
ha.ioittanut, siis Venäjän ~äliaikainen hallitus, ei
ollut laillisesti oikeutettu hajoittamaan sitä eduskuntaa. Ei myöskään silTä hallituksella ollut
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oikeutta ottaa tärl:ä suuri1ruhtinaan valtaa Suomen
kansalta, vaikka se on sen ottanut meidän oikeistoporvariston myötävailkutuksella, ainakin hiljaisella myötävaikutuk,sella. Nyt puhemies kuitenkin selittää, että nyt on tällä eduskunnalla oikeus
päättää Suomen kansan suuriruhtinaalle kuuluvista. oikeuksista. Mistä &e johtuu? Onko tämä
eduskunta paremmin laillinen Suomen kansan
eduskunta siitä kysymyksestä päättrumään? Minä
epäilen sitä ja senvuolksi pyydän yhtyä ed. Kellosalmen lausuntoon.
Keskustelu puhemiehen äänestyskiellosta julistetaan päättyneeksi.
Puhe m ies: Puhemiehen lausuman mielipiteen johdosta, ettei ed. Kellosa1lmen ehdotusta voitaisi alistaa äänestyk:s~m alais~ksi, joka ehdotus
oli seuraa vansisältöinen: ,Sitä valtaa, .ioka. voima·ssaoUeitten säännösten mukaan on kuulunu,t
keisariH-e .ia suuriruhtinaalle, käyttää eduskunta
Suomen eduskunnan heinäkuun 18 päivänä 1917
Suomen korkeimman. hallitusvallan 'käyttäimisestä
hyvruk.symä:n lain perusteeLla ja mu:kaan", on ed.
"KeUosalmi esittänyt, ettei eduskunta tyytyisi 'PUhemi.ehen ·toimenpiteeseen, vaan että asia lähetettäisiin perustusla;kivaliokuntaan. Tätä ehdotusta
on <ed. Rikkonen kanna.ttanut.
SeLonteko myönnetään oikeruksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy .puhemieb'en toimen'Piteen, äänes,tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. KeLlosalmen
myöhäisempi ehdotus hyväksytty.
Åänestyk~essä anootaan 98 ,,jaa" ja 90 ,ei"ääntä; edus'kunta on siis hyväksynyt puh'ffiniehen
toimenpiteen.

.

Ed. Hänninen- Wa·lpa:s: Eduskunta on
hyväksynyt puhemiehen toimerupiteen, jolla on
ainoa laillinen äänestysesitys estetty eduskunnassa tulemasta äänestyksen alaiseksi. Minä PYYdän merkitä vastalauseen ~tätä Iainrikosta vastaan.
P u h ~e m ies: Jatketaan keskustelua pääasiasta, se on, puhemiehistön 'ehdotuksesta.
Ed. L o h i: Puhemiehistön ehdotus sisältää
sen, että kaikki se valta, mikä ennen on kuulunut
keisarille .ia suuriruhtinaalle, siirrettäisiin senaatin talousosastoUe. On huomattava, että täs~sä on
täydellinen monarkkinen periaate silloin täydel-
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leen toteutettuna, jos eduskunta tämän ehdotuks.en
hyväksyy. Tämän istunnon alkupäässä kuulimme
senaatin puheenjohtajan ilmoituksen, jossa hän
ilmoitti, kuinka vaikeassa as;emassa nykyinen
senaatti on, ja kehoi,tti ,eduskuntaa kiireellisiin
toimenpiteisiin hallituksen .iär.iestämiseki:i. Puhemiehistön ehd,otus sisältää aivan päin yasi:aista.
EduS'kunnalla sen mukaan ei olisi minkäänlaista
sananvaltaa uuden senaatin muodostamisessa.
Siis tämä :keisarin ja ,suuriruhtinaan valta siirrettäisiin nyt tälle sen.aatiUe. Meillä ei ole vielä olema.ssa voimassa se laki, .ioka 1koskoo haJ:ituksi'in
jäsenten vastuuna.laisuutta. Tästä seuraisi johdonmukaisesti, että nykyinen senaatti olisi keisarin sijalla, se saisi jäädä itsevaltiaana täydentämään itseään tai rusettaa toisen senaMin ollenkaan
eduskunnan mieltä kuulematta. (Vasemma;lta:
Oikein! Harvainvaltaa!) Minun käsittääkseni
tällainen ehdotus tällä hetkellä ei ole mahdollinen ..
Minusta tämä puhemiehistön ehdotus on tavallaan
epäselvä .ia epämääräiMn. Kuka tälle &enaatille
antaisi valtakirjat? Keisaria ylempää ei ole, se
on itse keisari, ·eduskunnan valtuutusta se ei tarvitsisi. Jos asia tulisi siksi, että nykyinen senaatti katsoisi olevansa pakotettu poistumaan,
luonnollisesti täytyisi nykyisen senaatin antaa
valtakirja sille .seuraavalle senaatille. Mutta mitään oikeutta ei ·eduskunnalla olisi vaikuttaa sen
senaatin 'ko~oonpanoon. Tääl.lä ovat muutamat
juristit tahtOllteet yhä edelleen väittää, että myöskin s!fl ehdotus, jonka ed. Alkio on täällä tehnyt,
on sellainen, että puhemiehen ei tulisi sitäkään
laskea äänestyksen alaiseksi. Me maallikot emme
tietysti kykene väittelemään lakimiesten .ia oikeusoppineitten ·kanssa, mutta jonkun verran kai me
kuitenkin Y'IIlmärrämme selvää kirjoitettua sanaa,
nimittäin meidän hallitusmuotoamme, johon heidän :käsityksensä perustuu. Siinähän nimenomaan sanotaan, että jos kuningas kuolee, koko
sU'ku häviää, josta Jumala meitä varjelkoon,
niin silloin kokoontuvat säädyt valitsemaan kuningasta. Meitä on Jumala varjellut, ettei se ole
kuollut tahi koko suku 'hävinnyt. Siis jos kirjaimellisesti tahdotaan seurata tä<tä 38 § :ää, niin
ei kai sitä voida tässä tapauksessa noudattaa, kun
vallankumous on vallasta kukistanut keisarin.
Meidän käsity<ksemme mukaan on asema seuraava:
Meidän valtiomuotomme ei tunne muuta kuin
kaiksi valtiomahtia, nimittäin keisarin ja toisdla
puolella kansan eduskunnan. Nyt on val,lankumous sen toisen mahdin 'kaatanut. Meidän käsityksemme mukaan siitä on aivan yksinkertaisesti
johdonmukainen seuraus, että se valta, mikä oli
hallitsijal.la, on tullut kansalle ja siis 1kansan eduskunnalle. Ja4iuuri sitä silmällä pitäen on tämä
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ehdotus tehty, joilika ed. Alkio on täällä tehnyt.
Tämä ehdotus ·on muodollis-esti sellainen, että
koska sitä valtionhoitaja1kuntaa, .ionka eduskunta
on päättänyt as~ttaa, ei ole vielä voitu valita, niin
eduskun•ta päättää nyt itse käyttää sitä valtaa,
mikä on kuulup.ut keisa.rille .ia suuriruhtinaalle.
Tämä muato on täytynyt tehdä sentakia, että, kuten tunnemm<e, meillä on edus'kunta.päätö.s, että
tuallainen direktomio valitaan. Meidän ehdotuksemme sana1muoto on sellainen, että jos tämä hyväksytään, se ei si.sällä muodollisesti oollaista,
mikä olisi vastoin eduskunnan ennen tek>emää päätöstä. Mutta se sisältää periaatteessa sen, että tähän sisältyy valtalwki Jmkonaisuudessaan. Tässä
avautuu tie eduskunna.lle hyväksyä ja. vahvista!!
vaikka ka.iklki ne lait, mitä viimeinen eduskunta
on .päättänyt.
Me maalaisliittolais<et olemme sitä käsitystä,
että .se direktooocion vaali, joka on lykätty toistaiseksi - kyHä kai se aika: mahtaa oLla. ehkä sata
vuotta, jolloin se vaali toimitetaan,. Sentähden minun mielestäni niille edusi3.1jiUe, jotka n. s. valtalain periaatteen tahtovat hyväksyä .ia saada oo
käytännössä toteutetu1k<si rauhaUista ti-etä, on tälmä
meidän ehdotukse:mme ainoa, jolla siihen päästään. (Ei s.e nyt ainoa ole.) Nyt, niirukuin huomautin, tässä otetaan oo suuriruhtinaan valta käytettäväiksi eduskunnalle. Tämän no.iaUa on meillä
tilaisuus vaikka huom<en1na tai .milloin tahansa
vahvistaa kai:kki ne lait, .mitä viimeinen eduskunta sääsi. (Vasemmalta: Eikös tänään?) Niin,
el:{kä tänään. Ja serutakia minä toivoisin, että kansan rauhan, onnen .ia menestY'ksen tähden <eduskunta vois[ yhtyä tähän ·ehdotukooen. Tästä umpikujasta pääsemiseksi, mi-hin eduskunta nyt on
joutunut, mi.ssä ,s,e .on viikkokausia ollut, ei minun
nähdäkseni ole enää mit:ään muuta tietä tällä hetkellä, nimirt;täin lainista tietä.
Ed. K u ja l a: Arvoisat oikeiston edustajat,
kaikki yhteisesti! Lälhtlen syvistä riveistä, olen
minä katsellessani tätä valtiollista sopankeittoa,
mitä oik·eisto on täällä harjoittanut pari viikkoa,
tulilut siihen käSlitykseen, että teidän taistelunne
valtalain voimaansaattamista vastaan on järjestelmällistä taistelua t o d e ll i s t a ·kansanvaltaa.
vastaan. La.illismis y. m. muotoseikat, millä on
koetettu hämmentää ja verhoia sen taistelun todellista luonnetta, •eivät merkitse mitä~n, niillä on
vain tarkoitettu edelleen ·pettää niitä kan:sanaineksia, joita keljutempuilla viime kerralla on
saatu po.rvaristoa äänestämään tänne enemmistöksi. On tarkoituksena salata todellinen tarkoitusperä, poliittinen ja taloudellinen luokkataistelu
köyhälistön kansanvaltaa vastaan. Siinä todeili-
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nen tarkoitusperä. Laillisuudesta ei täällä yleensä
sen jälkeen kannata enää paljon pu'hua, kun eduskunnan porvaristo itse on laillisuuden heittänyt
syrjään päättämällä yksinkertaisella äänten enemmistöllä niin syvälle käyvän kysymyksen kuin
valtionhoitajakunnan asettaminen, joka on perustuslaillinen kysymys. Kansanvalta on jotakin
,turmiollista", ,.iär.ietö.ntä", ja mitä s1e liekään
nyt p-orvariston silmissä. Se tahtoo sanoa ikäänkuin ei tässä maassa .ia koko maailmassaennenolisi
ollut kansanvaltaa. Sitä on ollut ennenkin Ruotsissa ja ruotsalaisessa Suomessa 12- ja 13-·vuosiswda.n aikana, jolloin talonpoikaisväestö oli tämän
maan kansa pääa.sinssa. Maakuntakäräjät päättivät lakeja, ja kansa niitä noudatti. SP. oli silloisissa tuotanto-oloissa sille perusteelle soveltuva
lainsäädäntötapa ja valtioelämä. Kristofferin
laissa vielä, jossa maakuntalait yhdistettiin, oli
jossain määrin ka.nsanvaltaista. p.erustusta, ja sen
jälkeen kun virkamiehistöstä, jotka olivat saaneet
maatiloja p~;~.lkakseen, oli kehittynyt valtava, mahtava aatelistaluokka ja sen rinnalle pappisvalta,
niin silloin syntyi siitä luokkamahti, joka hävitti
viimeisetkin kansanvaltaiset jätteet Ruotsin ja
Suomen valtiolainsäädännöstä. Se oli mahti, jonka.
alla huokaili sortajaluokan' riistämä torppari- ja
maalaisköyhälis·töjoukko. Silloisissa oloissa ei
turmiolliseksi nimitetty sitä kansanva.ltaa, josita
aluss1a mainitsin. Kun sitten säädyt. :kerran ottivat
1718 vallan käsiinsä, niin oli se myös tavallaan
silloisiin oloihin soveltuvaa kansanvaltaa. (Vasemmalta: Ei ollut.) Ei ollut sellaista kansanvaltaa, mitä me kansanvallalla käsitämme. Mutta
ottakaamme huomioon, ettru arutelisto, riistäjäluokka silloin sanoi e_sittävänsä kansaa ulospäin.
(Vasemmalta: Se oli luokkavaltaa.) Niin, se oli
luokkavaltaa todellisuudessa, mutta •kansanvaltaa
porvariflis·essa mielessä. Miks'ei se ollut turmiol- ·
lista? Se ei ollut sentähden turmiollista, että pohjali:erroksilla ei ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa silloisiin valtiopäiviin eneffi\pää ku:n sillä oli
1907 asti Suomen "altiopäiviin minkäänlaista
vaikutusvaltaa. Ei myöskään tmmiolliseksi eräs
porvarillinw kirjoittaja merkitse sitä eduskuntavaltaa, joka esiintyy sen jälkeen kun Kustaa IV
oli prukotet.tu luopumaan kruunusta, .ia se muodollisesti oli vahvistettu ja säädyt esittivät hallitusmuodon ja sen vahvistivat ja sen perusteella
tarjosivat kruunun Kaarle-herttualle, joka sen otti
vastaan Ei siis koskaan kansanvalta ole ollut turmiollista .ia j.ärjet.öntä siHoin, kun ·porvaristo on
voinut sitä käyttää luokkapyyteittensä tueksi. kun
se on esiintynyt luokkavaltana todeilisuudessa.
Mutta nyt tällä kertaa kansanvalta on turmiollista herra Ingmanin ja muitten. suometarlaisten
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mielestä, kun köyhälistö on päässyt edes jossain
määrin osaaottamaan valtioolämään eduskunnan
kautta ja siis jossain määrin vaikuttamaan tämän
maan lainsäädäntöön.' Herra puhemies esittäessään, ettei hän voi esittää eduskunnalle niitä 'ehdotuksia, mitä sosialidemokraattisen ryhmän taholta on tehty, ei suinkaan ole tässä niin kiinteästi pitänyt lain pykälästä kiinni, vaan hän on
totellut sitä oikeistolaisten kä:skyvaltaa, joka tässä
eduskunnassa tällä kertaa määrää, niihin mukaan
luettuina maalaisliittolaiset. Siis jatkoa sekin vain
sill:e jär.iesrtelmälHseUe taistelulle kansanvaltaa
va,staan eikä siis mitään ihmeteltävää. Maalaisliitto tässä eduskunnassa on näytellyt kaikkein
viheliäisintä poliittista •osa;a, mitä n'äyteUä saattaa.
Maalaisliiton paikka. oli·si tosiaan toisaalla kuin
eduskunnassa, sillä tosiaankin hiukan sentään puolelle tai toiselle johdonmukaisuutta luulisi v·oivansa odottaa 2·6 edustajalta, jotka tänne ovat valitut. Viime eduskunnassa 1917, siinä tunnetussa
,Mannerin ·eduskunnassa", ed. Alkio sanoi, aivan
kuten maalaisliiton lehdetkin kirjoittivat siihen aikaan, että eduskunnan valta on jotain järjettö.myyttä. Nyt täällä ed. Alkion puolue lähtee ehdottamaan valtaa siirrettäväksi eduskunnalle.
Mutta missä tarkoituksessa? Ed. Lohen täällä viimeksi tekemä. muoto tosiaankaan ·ei ole oikea.
Mihi hän jätti erään sanan siitä pois? Luuleeko
ed. Lohi. ·ettemme muista sitä enää? 1Se sana on:
,Toistaiseksi". Mitä sillä ,toistaiseksi" tarkoitetaan? Kun otetaan huomioon se, että myös maalaisliit.on ryhmä äsken hyväksyi puhemi,ehen menettelyn, siis jatkoi sitä asiallista valtalakiperiaatteen tappamista, jota täällä on ennen alettu,
niin tällä ,,toistaiseksi" -sanalla on tarkoitettu,
että, j.os edellytetään nimittäin, että tämä eduskmita tässä muodossa jat.kaa töitään, niin kunnes
nämä asiat perustuslakivaliokunnan lausuntona
tulevat uudelleen esiin, .ia taas päästään siihen
ra,kkaa.soon direktooriovaa.liin, niin silloin se ,toistais·eksi" on loppunut ja silloin voi hyvällä syyllä
maaluisliitolta odottaa, että se porvarillisen luokkayhteiskunnan periaatteille uskoUisena yhty:v
·dire'ktoorion valitsemiseen. Älkää maala:slii t tolaiset luulko pettävänne meitä tämmöisillä ehdotukdilla. Te ·olette niin monta. onkf··a heittäneet ja
niin monta. syöttiä me}dän keskuuteemme tänne
vasemmalle päin, mutta ette koskaan ole vielä
voineet niin syötiliä koukkua peittää, ettei se olisi
pistänyt täinmöisen tavallisen kuolevaisen hyppysiirr .ia siis olemassanloansa ilmoittanut.
Eduskunnan oikeisto kokonaisuudessaan pelkää
niitä vaatimuksia, mitkä yhdistyvät siihen vaatimukseen, minkä Suomen työväestö on nyt esittänyt viimeisPnä vaatimuksena tällä hetkellä. En
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tiedä, tokko se enää täUäkään hetkellä on vallan
viimeinen, mutta siihen asti, mitä minä tiedän.
Ne vaatimukset eivät ·ole mitään kumouksellisiakaan edes. Nehän ovat vallan porvarilliseen yhteiskuntaan soveltuvia. Nehän sisältävät vain
erään osan niiden ohjelmalupauSten täyttämistä,
millä porvarit lähtivät 1907 vuod,en vaaleihin.
Silloinhan luvattiin kaikkia !läitä, mitä me nyt
olemme vaatineet. Luvattiin kunnallisen elämän
kansanvaltaistuttamista, luvattiin virkavaltaisen
hengen poistamista virkalaitoksista, sehän tietää
virkakoneiston uudistusta, luvattiin vanhuusvakuutusta, luvattiin torppareille 50 vuoden vuokra-aikaa ja eläkkeitä, luvattiin yhtä jos toistakin.
Siis ne kirjallibet lupaubet, mitkä silloin annettiin, nehän nyt vain tässä täytettäisiin. Vanhoja
vekseleitä siis v·ain m!l)ksettaisiin, jos'nämä vaatimukset täytettäisiin, mitä työväestö nyt on esitt-änyt. Mutta täältä on jo useamman kerran sanottu
ja tuskin on tarpeellista enää toistaa, että työväenluokka tämän eduskunnan ·enemmistöltä ei
mitään saa eikä mitään tarvitse odottaa. eikä
myöskään Suomi saa vapauden perustuslakia tältä
eduskunnalta. On hyvin kuvaa.vaa, että sliomettarelaiset ja muut. porvarit yhtä kiihkeästi kuin
he nyt. ajavat muka vallan siirtämistä suomalaisiin käsiin, yhtä kii'hkeästi olivat sitä työntämässä viime eduskunnassa Venä!.iäUe, Venäjän silloisdle väliaikaiselle hallitukselle, joka. edusti
Venäjällä anastajapiirejä: Sieltä silloin etsittiin
turvaa, kun ei enää muualta turvaa löytynyt, ja
lausuttiinpa tuolla maalla epävirallisesti maanomistajain taholta sellainenkin ajatus, että jos
Venäjä osoittautuu heikoksi turvåamaan Suomen
porvaristoluokan etuja, niin tulkoon niitä vaikka
Hindenburgilainen valta turvaamaan. Se on jo
kovin kuvaava osoitus porvariston isänmaallisuudesta. Kun sitten nyt viime hetket ovat osoittaneet, että se valta Venäj'ällä 'ei enää vaHan pu~
taasti ole Venäjän suuranastajapiirejä edustavilla
aineksilla, niin nyt siellä ei enää ole teille turvaa. Nyt t.e koetatte täällä keskittää valtaa, ei
toki tällä hetkellä direktooriolle, sille kolmikolle,
mutta senaatille, jon~a te tietysti valitsisitte sen
mukaisen, kuin se on teille sovelias. Kuka sen senaatin sitt·en nimittäisi? Teidänhän periaatteenne
mukaan sen pitää nimittää Venäjän väliaikainen
hallitus. :Sehän on .i·ohdonmukaista, että te edelleen Venäjän väliaikaisen hallituksen tunnustatte
Suomen korkeimman vallan hoitajaksi, siis myöskin, vaikka se olisi bolshevikkihallitus. Entä jos
se bolshevikkihallitus ei hyväksyisi niin kurjia
suunnitelmia Suomen valtiollisen elämän ,turvaamiseksi", taikka oikeammin tuhoamisek.si, kuin
mitä te olette harjoittaneet, niin silloin tietysti
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teidän täytyisi luopua siitä periaatteesta ja asettua siHe kannalle, että täällä on valta otettava·
omiin käsiin. No niin, te olette jo siirtyneet sille
·periaatteelle, te olette muuttaneet periaatetta,
mutta ette nyt antaisi valtaa eduskunnalle, kun
pelkäätte eduskunnan kautta joutuvanne menettämään eräitä tärkeitä etuja. Tämän eduskunnan
enemmistö on varmasti teille taattu. Taloudelliset uudisfukset kyllä löytävät siinä sulkunsa.
T'e voisitte valtalainkin perustuk~ella harjoittaa
täällä köyhälistöluokalle tärkeiden uudistusten
jarruttamista, )llUtta te pelkäätte ehkä niitä voimia, jotka nyt ovat muualla toimessa, ulkopuolella eduskuntaa, niitä voimia, joiden keskuudessa
vaaditaan jo enempikin eikä tyydytä enää yksinomaan tähän. (Vasemmalta: Eihän ne pelkää,
kun antavat vallan senaatiHe.) Kyllä ne pelkäävät. (Vasemmalta: Ei yhtään.) Niin no!
Ketä Herra rangaista tahtoo, hän on sen ensinnä
lyönyt sokeudella, siltä se tosiaan näyttää. Oivalliseksi osoitukseksi teidän isänmaallisuudestanne
mainittakoon vielä eräs seikka. Ed. Ingman lausui täällä kunniaa nykyisen senaatin jäännöksille, mitä siellä ori jäiellä. Siihen kunniaan voivat kaikki rporvar:lliS'et gulashit yhtyä tosiaankin, sillä se hallitus on ajanut elintarvepolitiikan
sille kannalle, että se on saanut kansan pohjakerrokset, syvät ·rivit äärimäisyyteen saakka
kiihdyksiin. 1Se on ollut todellakin gulashinoen hallitus, .i·onka isänmaaJlisuutena on esiintynyt, samoin kuin koko Suomen porvariston isänmaallisuutena, se, että vaikka. tämän !kansan suussa ei
olisi leipäpalaa, niin kaikki elintarpeet kiikutetaan ulkomaille, kun sidlä saa niistä enemmän rahaa, .ia iuuri r a h a k u k k a r o-pohjalla on se
isänmaallisuus, olkoon se isänmaallisuus maalaisliittolaista, perustuslaillista, suomettarela\sta tai
mitä hyvänsä. Minä olen lopulta päässyt näin
työväenriveistä lähteneenä siiihen tulokseen kuin
kaikki todelliset kansan pohjakerroksista lähte-.
neet edustajat ov?t päässeet, että ainoasfaan työväenluokan voitto, joka on historiallinen välttämättömyys ja joka kerran toteutuu, se vasta tulee
Suomellekin takaamaan todellisen vapauden ja
onnen.
Ed. Luopa järvi: (Vasemmalta: Haukkuma.anko taas?) Ma.alaisliitto on taas tänä iltana
saanut atestinsa. Raskainta tykistöä on huomatakseni oikeistossa hoitanut professori Ing-man ja
vasemmistossa ed. Kujala. En minä nyt sen
enempää tähän kohtaan kuitenkaan aio kajota.
Minä aion puhua asiastaJ.
Mitä tu'lee asiaan, niin minä katson olevani pakotettu ·'totea;maan , että jota p:temmäUe tämän

vallanjärjestelykysymyksen käsittely kehittyy,
sitä ilmeisemmäksi käy, että eduskunnan oikeiston taholta tähän kysymykseen suhtaudutaan ainoastaan yhtä näkökoht&a silmällä pitäen, nimittäin viimeiseen asti kaikin keinoin tahdotaan pitää kiinni siitä, että valta .säilyisi harvoista henkilöistä muodostuneen oikeistohallituksen käsissä.
Siihen on käytetty ja käytetään kaikkia keinoja.
Minä o'len jo aikaisemmin yhdessä useiden muiden kanssa dllut tilaisuudessa viittaamaan .siihen
laillisuussaivarteluun, jota täällä on eri istunnoissa harjoitettu, etten katso tarpeelliseksi sii, hen sen pitemmältä puuttua. Mutta kun ed. Ingman täällä tänä iltana katsoi kunnia-asiaksensa '
saada eduskunnan pöytäkirjoihin ikuistuttaa maalais'liiton tavattoman horjuvaisuuden niitten kysymysten käsittelyssä, ,i-ofta meillä ovat olleet
esillä, katson sen johdosta minäkin olevan syytä
torjua eräiltä osilta ed. Ing-manin väitteitä.
Siinä suhteessa minä ensiksikin kiinnitän huomiota siihen, kuinka monella kannalla ed. In,g-man tietääkseni on tämän kysymyksen eri vai.heissa ollut. Jos minä oikein tiedän, on ed. Ingman yhdessä muun oikeiston kanssa ensin ajanut
kiinteästi n. s. laajempaa manifestia, koettanut
kaikin keinoin saada sitä kenraalikuvernööri N ekrasowin luona; läpia.jetuksi. Kun ma,alaisliiton
taholta ei suostuttu tähän kaikesta painostuksesta
huolimatta, vaan tahdottiin kiinteästi pysyä n. s.
valtalain kannalla, silloin tuli yhteens.ovituksen
tu'loksena m s. lyhempi ma·nifesti, joka kenraalikuvernöörille esitettiin. Ja maalais'liitto joutui
tähän tulokseen sentähden, että maalai·sliitto käyttää~seni ed. Ingmanin äsken omia horjumisiaa:n selittäessään käyttämi'ä sanoja - oli pa:k.o;tettu valitsemaan IJmhdesiJa 'Paha1's.ta vähemmän
pahan. En tahdo väittää, kuka tukki tien valtalain läpimenolle kenraalikuvernöörissä, mutta
omituisen käänteen se sai sen jälkeen, mitä sieltä
oli jo ennemmin tietoja annettlJ.. .
'
Mitä tulee sitten n. s. direktoorioon, minun mielestäni ed. Ing-manin olisi ollut .syytä olla puhumutta kdko direktooriokys.ymyks1estä. Ed. Ingman tietää sen, kuinka voimalkkaasti oikeiston taholta yritettiin ]Ja1nostaa maalaisliittolaisia silloin, kun Venäjän väliaikaisen haHituksen suhteet
katkesivat, painostaa maalaisliittolaisia direktoorioon ainoana mahdollisena ja laillisena keinona,
niinkuin oli tämän •kysymyk.s.en ensi vaiheissa
väitetty manifestissra. Kun maalaisliittolaiset eivät tähän suostuneet, siHoin yritettiin uhkauksia,
vaadittiin .yhä tinkimättömämmin, että maa!laisl·iittolaiset lähtisivät mukaan tuohon direktoorioon.
Maalaisliiton taholta silloin es-itettiin, että koska
kysymys O'n mennyt siihen oikeiston epärehelli-
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sen äänestyspolitiikan vuoksi ja koska näyttää
siltä, että oikeist<r ei voi päitstä siitä umpikujasta,
johon se ·on asian täten johtanut, niin maalaisliiton taho'lt.a ol'laan taipuva.iset. menemään valta'lakii·n sitä tietä, jonka oikeisto silloin selitti lailliseksi keinoksi, että direktoorio valitaan niin
kauaksi, että se voi hyväksyä valtalain, kun.nallis1lait ja 8 tunnin tyäipäivälain, ja. sitten luovuttaa valtansa eduskunnal'le. Siihen loppui oikeiston taholta puhe direktoorioon tu•lemisesta.
Minkäänlaista sanaa ei annettu siitä, että direktoo.rio luovuttaisi valtansa eduskun1Ila1le. Päinvastoin tuli meikäläisissä varmistumaan se käsitys, että oikeiston tahollla silloin., kun tulee kysymys lopulliseen vaihee8eensa, ei ajatellakaan
luovuttaa valtaa direktooriolta. IJois, ja siitä johtui llJsiain myöhempi vaihe.
.Minä olen katsonut olevani IJakotet.tu täman
selittämään sen johdosta, että ed. Ingman katsoi
olevan syytä tähän kohtaan viitata selitellessään
ma·a!laisliittolaisten horjuvaisuutta. Ja kun minä
tämän •olen s·elittänyt, niin minä lisäksi tahd·on
todeta, että maa~laisliiton taholta myös silloin
.käännyttiin eräiden •sosialistiedus:tajain puoleen
kysymyksellä, iahtoisivatko he lähteä mukaan
nimenomaan tällä ·ehdoma valta'lakiin päästäksemme. Sosialistit siitä kieltäytyivät ja oikeisto
kiel,täytyi ja silloin myös maalaisliitto jyrkästi kieltäytyi myötävaikuttamasta direktoorion
aikaansaamiseen tässä maassa. 1Siitä johtui se eh- ,
d.otus, joka. maalai·sliittolaisten tahalta tehtiin, ja
joka sittemmin ää~estetiliin perustuslakivaliokuntaan.
Maalaisliiton twholla on siis jär'kähtämättö.mästi johdonmukaisesti pidetty kiinni yhdestä
ainoasta pää;määrästä, nimittäin sirtä, .että valta
saataisiin johdetuksi eduskunnal'le. Ja tähän on
nimenomaan tahdottu päästä siitä syystä, että•
Minä pidän
saataisiin aikaan yksimielisyys.
enemmän kuin ·sopimattomana ed. Ingmanilta sitä
kohtaa hänen lausunnostaan, kun hän tästä· IJitkästä, moniviikkoisesta viivytyksestä tahtoo yrittää vyöryttää edesvastuun maalaisEittolaisten
ni,skoille sen johdosta, että maa'laisliittolai·set eivät ole olleet niin notkea.selkäisiä oikeiston edessä,
kuin oikeisto olisi vaatinut. En tahdo syyttää
oikei·stoa enemmän, mutta oikeiston pitää tietää,
ja minä olen vakuutettu siitä, että eduskunnan
pöytäkirjat ovat riittävän hyvä todistuskappale
siinä suhteessa. vas'tais·esti, 'kuka ja millä taholla
on ·suurin syy viivytykseen tässä edus'kunna:ssa
ollu:t.
Minä muutamailla s&naUa viittaan niihin käytännöllisiin. vaikeuksiin, joita ed. Ingman mainitsi
eduskunnan hallintovallan harjoittamisesta. Hän
J
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erityiseHä lämmöllä taJh'toi täJSsä koskettaa n. .s.
elintarve'kysymystä, .s~litti, •että sekin on nopeasti järjestettävä ja siihen ·ei pysty sellainen hallitus, .ionka eduskunta, vallan itseUeen otettuaan,
voisi aikaansaada. Minä tässä suhtees.sa. viittaan
vain siihen, olisli1k·o siihen järjestelyyn sitten pystynyt ,se keskushallituslaitos, se virasto, joka
oltiin aikomuksessa. muodostaa, n. s. elintarvevirasto, joka oli senaa1tin va•l'lan aJainen. SiHoin
oltiin sitä mieltä, että tällainen virasto voi paljon
\Paremmin ikäytännös,sä järjestää ·elintarvekysymyks.en kuin senaatti. Tämän ajatuksen takana,
elintarvevirastoa.jatuiksen takana, oli juuri porvaristo, oikeisto ainoastaan, oikeiston huomatuimpia
miehiä. Minun mielestäni tämä kykenee riittävästi todistamaan, että eliruta~vekysymylksen nopea järjestely ei vaa.di .direkt<ooriota ei'kä se vaadi
vaUansiirtoa 'senaatin ta.Iousosa.stdlle. Asia -on
yksmkertaisesti sillä tavalla, että oibisto on pitänyt tinkimättömästi kiinni siitä päämäärästä~
johon se pyrkii, ja siinä suhteessa horjunut oikealle ia va·semmalle tai yhdelle ja toiseHe puolelle, vieläpä mennyt äärimäisen vasemmiston
puolelle mukana äänestämään silloin, :kun ääri.mäinen hätä on tuHut, voida.kseen pi:tää tästä yhdestä ainoasta päämäärästä kiinni ja sitä johdon.mukaisesti viedä .eteenpäin. Maalaisliitto on tinkimättömästi cpitäny!t kiinni siitä IJäämäärästä,
johon .se on pyrkinyt, ja. siinä sen on täytynyt
äänestysmenettelyssä menetellä siNä tavaUa,
että s~en, kuten ed. Ingman s€1litti, on täytynyt
kahdesta pahasta .valita vähempi paha. Millä
oikeudella silloin ed. Ingman selittää tätä maalaisliiton menettelyä täis·sä horjumiseksi, varsinkin
jos häin joutuu vertaamaan sitä oikeiston menettelyyn? _ Minä päinva.stoin o1len .sitä mieltä, että
ma!lllaisliiton verrattain pieni eduskuntaryhmä on
siinä taistelussa, jdka. täällä näinä viikkoina on
,suoritettu, suoriutunu't sillä tavaUa, että maalaisliitto voi hyvällä .luottamuksella jättää tekonsa
siinä tulevaisuuden ja, histori!lln arvosteltavaksi.
Mutta minä epäilen, mitä historia tulee sanomaan
niistä laintulkitsemi'Sista, joita ed. Ingmoo ja
Estlander täällä selittivätf.sen ponnen johdosta,
.idka. täällä tänä päivänä on maalaisliiton taholta
esitetty. Kyllä se oli minun ymmärtääkseni siksi
kouraantuntuvaa laintulkintaa 'Oman mielipiteensä muka·an ja minä .en käsitäikään, että se oli
oman mielipiteensä mukaan, vaan että se oli tarkoitettu •säikäyitämään· joitakin edustajia mielipiteissään.
.Sen johdosta, :että ,ed. Kellos!lllmi täälllä teki
vastaehdotuksen ed. A'lkion tekemää ehdotusta
vastaan ja selitti tämän vastaehdotuksensa syyksi
sen, että maalaisliiton taholta n,yt tehty ehdotus
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ei ·ollut s~n mukairnen kuin mitä maa:laisli~tto ehdotus tämä iltama oli s-ellainen, kuin se on, j.a
esitti siinä kirjelmässä, joka eilen 1ähetettiin so- minkä vuoksi •se ei o!J.e va1tala.in hyväksymisehdosialidemokraattis€1He puolueryhmäl'le, pyydän tus sellaisenaan. Se on .i·ohtunut, kuten sanottu,
vain vastata .ia selittää, ·että maalaisliiton taholta siitä, että sosialidemokmatit itse ovat tällaiselle
täällä tänä iltana t·ahty ehdotus, johtui siitä va,s•- ehdotuksel'J.e etukäteen luva!Ilneet kannatuksensa.
tau'ksesta, jonka maalaisliiton eduskurutary•hmä Minä .s~en vuoksi toivon, että 'eduslkunnan enemsali sosiaJi.d.emokraattiselta eduskunta.ryhmälltä. mis>tö tällä kertaa saadaan tämän ponsiehdotuksen
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei vastan- taakse, että siitä ·~kävästä um~pi'ku.iasta, joihonka
nut niihin kysymyksiin, joita maalaisliitto kirje:1- eduskunta on oHut saaJtettuna jo pitkän aikaa ja
mässään t~ki, sellaisenaan suorana va.s:ta uksena. jossa •eduskunta nyky.ärusä on, päästäisiin ja voiMaalaisliiton taholta oli ky.sytty: ,Kos•ka maa- ta,isiin se epämääräioon, jopa uhkaavaksi käynyt
laisiiiton eduskunta.ryhmä on ·ehdottomasti sillä tilanne, joka maa1ssa nykyänsä on, s·aa.da lopetekannaJlla, että valtahin jullkaiseminen nyt. merkit- tuksi .i!l! ·päästä.isiin säännölliseen eduskunnan
see siitä, että se astuu voimaan .i•a vaikutukseen kautta harjoit&ttavaan työhön niiden kiireellisten
vasta julkaisup.äivästä, kysytään, suostuuko so- ja välttämättömien yhteiskun:tauudistusltlen tekesia.lidemokr.aa.ttinen ·eduskuntaryhmä tähän ehdo- miseksi, jotka eduskuntatyötä ovart ·odot.tarrna1ssa.
tukseen, jos vaHahki tulee voimaa.n saatetuksi?"
Tähän ky.symykseen jätti sosialideriwkra•attinen
Ed. Hännin·en- Walpas: Va;ltiopäiväeduskuntaryhmä vasta;ama.tta samoin kuin myös .iär.iestylksessä ei ole missään 'llälirätty, että hallitsitoiseen kysymykseen, joka koski sitä, oniko sosiali- .iaUe kuulwnut valta voitaisilin siirtää yksinkertaidemokraa:ttinen eduskuntaryhmä taipuva.intm läh- sella eruemmi,sttöllä täällä eduskunnassa senaa.tille.
temään mukaan hwllituiks.een siinä tapauksessa, Puhemiehistön ehdotu's, joka tarkoittaa,, että ·edusettä valta:laki hyväik!sytään, kun porvarilllinen oi- kunta tekisi yksinkertaisel'la äälne·sty'ksel'lä pääkeisto' on selittä:nyt jyrkästi kieltäytyvänsä sel- töksen, on siis perustuslain vastainen. Minä pyylais·een ·hallitukseen mukaan lä!htemästä. Sosiali- täisin puhemiesttä harkitsema.wn, voilko sellai'lta
demokraarl:.tisen eduskun:taryhmoo vastauskirjelmä ehdotusta ottaa .äänestettiilväksi, 'Sillä jos se ot<ekuului näin: ,Kirj.e1mässänne esitettyyn •kysy- twan ään<estettäväksi .i·a tu'lee eduskunnam päätökmykseen päätti sosia.lidemokmwttinen eduskunta- seksi, niin 1päätös on lainrrkos.
ryhmä amtaa seuraavat va.staukset: 1) J.o;s maalaislii:ttolaisen eduskurutwryhmän puol-elta tehdään
Ed. A k e s s on: Då landt.dagen beslöt att öfeduSikunnassa ehdotuksia, jotka ta.rkoittavat hal- verlåta högsta makten åt ett diTektorium, beståliotsijalle •ennen kuuluneen vallan siirtä:mistä edus- eude af tre personer, innebaT ,detta beslut, att
kunnaUe, tu'lemme .äänestämään sellaisten ehdo- landtdag:en viNe se denna högsta .maM i händerna
ten puolesta".
på personerr, hvilka d·en själf utset.t och för hvilka
Kun vastaus oli a•nnettu tällä tavailla ja kun den kurude hafva förtroende. Det förslag, som nu •
maalaisliiton taholta oli .io lauvan•tainistunniO'ssa a.f P'residiet framställts, utgår em<ellertid från anilmoitettu, että ollaan valmiita tekemään ehdotus dra förutsättningar. Det afser att uiJpdraga; högtaikka seisomaall1 tällaisen ehdotuksen .ta;kana, joka '!ota makten åt s·enatens ekonomiedepartement,
kuuluu: Koska sitä valtionhoitajaikuntaa,, jolle hvars ledamöter iclre utsetts af landtdage:n och
eduskunta on päättänyt antaa .Suomen korkeim- beilräffande hvi1ka det tillsvidare åtminston-e är
man ha~Hitusvallan käytön, ei vielä ole ·voitu va- o.säkerl, huru:vida de åtnjuta landtdagen:s förtrolita, päättää ·eduskuruta toista:iseksi itse käyttää en.de. Presidiets förslag innebä>r sålunda. oneklisitä valtaa, joka voima:ssa olleiden säännösten mu- gen eru tillämpning af prillJC:iJper, som stå i strid
.kaan on kuulunut kei'sarille ja 'suuriruhtina:alle, med dem, hvilka af 1andtda~n tidigar·e häfdats
Maala.isli~ton eduskuntaryhmä 'käsitti, että sosialioch h vilka den ej ha:r någon .som hälst anledning
demokraa.ttinen eduskuntaryhmä va•stauksessaan att nu frångå. Här har af hr Estlander tidigarre
tarkoitti tätä pontta ja ·Sen vuoksi maalaisEiton påpehts, att då direktorium e.i fåtts till stånd,
edu,skun:taryhmä päiätti ·si.J!loin tå)llaisen ponnen högsta, makten1 :fortfarand-e inneha:fves af landtesittää, ilmoitti siitä sosialid·emokraattisen edus- tlagen. Att nu öfverlåtru den åt senat~ens ekonokuntaryhmän edustajille, jotka sosi.aJidemokraat- miedeipartement., innan .detta. undergått. en rekontien •vastauks-en toivat, .ia myö.s•kin ilmoitti siitä struktio,n och besatts moo personer, som utsetts af
kirjelmä]% toisille ryhmille.. T.ällain>en oli maalais- landt.da,gen och innehar d·ensammas förrtrciende,
liitto•laisien menettely. Ja minä luulen, 'että tä- vore onekligen förhas:tadt. Hr Alkios' förslag afmän selityksen jälkeen on täys.in tullut selvite- ser just att förek.om:ma det-ta förhasta.de steg, .s.om
tyksi se, minkä vuoksi maalaislii:ttolaisten tekemä äfven måste förekommas·. Det anst.åT icke landt-
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dag-en att gårug efter annan fatta beslut, som ej
kuruna för\ner.kliga.s eller som den måste årugra
och återtaga. J ag kan ick-e inse annat äli a,tt landtda.gen, om den viH vara konsekvent, måste g1odkänna hr ·.Alkios för.slag.
Det har uttalats,. att den politiska själfständighet, som så godt som alla numera. berörrnma sig
af att eftersträfva, .kunde säkrare erhållas gen.om
att ~känna presidiets förslag än ifall hr Alkios
motförslag vunoo ma.ioritet. J ag kan ioke inse, a:tt
ett ämbetsverk, hvrurs medle:rnmar utsetts aJ den
nli .stärlad-e :ry&ka interimsregerin<g>en, vore mera
ägnadt att i detta afseende bevaka landets intressen än ·den folkvalda landtdagen. Att densamma blir tvungen att f.rrumdeles uplpdraga åtminstone wr.k.ställand·e makten åt exemp-elvis senatens ekonomi•edeparteJ:I!.ent har redan af en föregående tahvre .påpekats, men ·ekonomied-epartementet blir då srummansatt af medlernma•r, som landtdagen s~iälf uts•ett, och icke af personer, utnämn00, a:f ett f1ör vårt statslitf främmande organ.
Här har från lagkunnigt håll utta:lats ati hr
Alkios förslag stode i s.trid med våra. grundlagar,
hvi.lka und·er allru förhållanden skuHe kräfva, att
regering.smalkten o.mhänderhafves af ett annat or- ·
gan än fo:lkreplre&eniationen. Detta påstående ha.r
blifvit alltför uttömmande och alltför skickligt
bemött för att jag skulle rupptaga tiden med att
försöka ytterligare vederlägga detsamma.
Hvad jag d·oc'k ännu ville framhålla, är bl.ott
det, att om landtda.gen låter :så snärja sig af ensidiga juridås:ka 'ko!lJStruktioner ·och spetsfundiga
lagtolkningrur, att d>en e.i 1kan finna någon utväg
för afh.iä1pande af de . behof, som dag ffu dag,
timme -efter timme blifva alltmera tränga.nde, då
ha;r den illa lönat det förtroende, som landets valmän vi..sat densamma.
.
'
Ed. P a avo l a i n en: Sen johdosta, että mil!lä
olen yksi niitä o:'keistoon lu'keutruvia edustajia, joka
viime heinäikuun 18 :päivänä äänestin valtalain
• hyväJmsi, en voi vaikenemalla sivuuttaa tämän illan istuntoa.. Sitä seikkaa, että ·olin valtalain hyväksy.iien joukossa, en ole jälkeenkäänpäin voinut
katua, päinvastoin, sillä olen samaa mieltä kuin
ed. Talas, että valta.lain hyväiksy.minen viime
eduskunna.ssa on: antanut suurta virikettä itsenäisyyskysymyk.selle. Ilman sitä ei olisi itsenäisyyskysymystämme yhtä suurella innolla samom·alelhdissäi käsitelty, .ilmant sitä ei: itsenäi•syysky- ,
symystämme oli·si samanlaisella kuumeelia vaaliaikana pohdittu.
Nyt •kumminkin on valtiollinen tilanne siksi
pal.ion muuttunut, että valtala.ki on jo siksi vanhentunut. ·ettei se enää tyydytä nykyisiä vaati-

muiksia. Se on 1kaikkiaJl.la tunnus•tettu ja kaikkein
enimmän eduskunnan .iäsentw kesken. ·
Tästä onkin ollut muun muuassa. seurauksena,
että puhemiehis.tö ehdotti lwlmimiehistä valtionhoita.ia·kuntaa. Tälllä ehdotus on mielestäni para:S,
mitä tällä eduskunnan kaksiviiklwiS>ella istuntokaud-ella on tehty. Ei voi siis pitää muuna kuin
suu!"esti valitettavana sei~kana, ettei eduskunta
päässyt vaalia toimittamaan. Mutta kun tätä ikävää a:siaa ei voi enää auttaa., niin jokaisen edustajan omantuntons•a mukais·esti on ratkaistava,
kumpi tänä (päivänä tehdyistä ehdotnokisista on
parempi, rnllhemiehistön vai •ed. Alk]on. Mitä
minuun tulee, lulmu.dun niihin; jotka kannattavat
puhemiehistön ehdotusta. Kannatan sitä ei ainoastaan .siitä syystä, että oo on mielestäni paras
ra·tkaisu korkeimman vallan järjestämis-elle, vaan
myös •siitä syystä, ettei sitä voida miltään puolelta väittää .perustuslainvasta;iseksi. Puhemiehistön ehdotus on myös siitä .syys·tä parempi, että
siten tulee lainsäädäntövalta sekä toimeenpaneva
valta ja• tuomiovalta erotetui'ksi eikä YJhdistetyi'ksi
vmsii·n käsiin.
Kannatan siis puhemiehistön ehdotusta s·entakia., että p1dän sitä parempana ed. Alkioru ehdotusta. Tällä en kumminkaan tahdo antaa hyväk.symistäni niille esityksiHe ja puheille, j.otka ovat
koettaneet kok.onaan mustata. sen kan.nan, jolle
keskusta on as•ettunut. Minä ·en voi pitää ed. Alkion ehdotusta. niin .perus·tuslainvastaisrena, ettei
sellainenkin voisi tulla: eduskunna;ssa hyväksytyksi. En myös voi !pitää sitä niin vaa.rallisena
tu1evaisuuteen nähden kuin muutamien puolelta
un koetettu todistaa.
Ed. K u u s i ne n: Ed. Ingman ensimäisessä
iausunnossaan esitti mulftamia tosiasioita aivan
vää.rin. Siit-ä mainitsen vain yhden esimerkin ja
oikaisun. Hän sanoi, että valtalaki voisi sitoa
eduskuntaa Suomen ja Venäjän väJlisten tsuhteitten järjestämisessä, etupäässä urkopolitii:kan ja
varsinkin sotilaslainsäädännön alalla. V wltala.ki
ei ·koske ollenkaan näitä asioita.. Se ·ei senvuoksi
voi •ollenkaan sitoa meitä näis·sä suhteissa. Silloin
kun se on voimassa, voi aivan hyviru käydä päinsä,
.ios tahdottaisiin, esimerki.hu sellailiJJenkin järjes~ely
kuin perustuslakilkomitea on ehdottanut. Minä en
sellaista. järjestelyä kannata; se o11s•i kovin huono
järjestely. Mutta. valtalaki ei sitäkään •estä!.si.
Se -ei estä V-enäjän ja 1Su.omen suhteitten järjestämistä laillisesti niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Ed. lngmanhan tietää, ettei valtalaki koske
ol.lenkaan sotila1slai'lllsääidäntöä eikä ulkopolitiikkaa. Hänhän oli itse 'Perustuslakivaliokunnassa
silloin, kun se sie:llä valmistetti.in, eikä myöskään
19
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·voi otaJksua, että hän .on unohtanut tämän seikan.
Siis hänen on täytynyt tahallaan esittää tämäkin
seikka vallan vääJrin. (Vasemmalta: N aJrraa vain.)

mikä sillä tulisi olemaan. Sellaiset ed. Schybergsonin väitteet ovat vastoin parempaa tietoa
tehtyjä, sillä ne senaattorithan tulisivat olemaan
karkki suuriruhtinaita, jotka yhteensä tulisivat
käyttämään Suomen suuriruhti'naan valtaa. Toiset niistä; enemmistö, voisivat esimerkiksi eroittaa
jäseniä pois ja itse täydentää senaattia ja muokata omat olonsa niin hyvin kuin mahdollista.
S-enaatti saisi my-ös vallan ~Pitää eduskuntaa kurissa. Jos esimerkiksi vallankumoukselliset työläiset kuristaisivat tämän eduskunnan tekemään
itselleen edullisen päätöksen, niin senaatti voisi
kieltäytyä vahvistamasta ja panemasta käytäntöön eduskunnan 'Päätöstä, oou~!kunna:n 'Päätöks-estä tulisi aivan nolla. Nuo uudet suuriruhtinaat saisivat myös ha.ioitta,a tämän eduskunnan
.ia säätää uudet vaalit sekä siten viivyttää asiain
käsittelyä toiseen aikaan, jolloin 'Porvariston lahbrikaarti mahdollisesti olisi niin voimakas, että
senaatti v•oisi sen avull~t hallita. Se voisi hävittää melkein kokonaan eduskunnal1isen toiminnan tässä maassa .

Ed. Ingman: Se on:, aivan oikein, mitä ed.
Kuusinen ·sanoo, {)ttä sotilaslainsäädäntö jää valtalain ulkopuolelle. /Selitettiin nimenomaan. j.os
muistan .oikein, IIDYÖS adressissa tämän merkitsevän sitä, että sotilaslainsäädäntöön nähden .iäisi
voimaan ne säännökset, jotka tähän asti ovat oll(:)et si:tä voima·ssa, että toisin sanoin· Suomen sotilaslainsäädäntöön nähden jäisi Venä,iän .korkeimmalle hallitusva:llalle se oikeus, mikä sillä tähän
asti on ollut. En minä käsitä sitä, ettemme sen
.kautta joutuisi sidotuiks1.
Kun minulla on .'Puheenvuoro, niin minun kai
on vastattava j.oku sana myös ed. Luopa.iärvelle.
Riittää, kun huomautan, että minä en ollenkaan
.iurii·diJselta kannalta a,rvost(:)llut ·herra Alkion
p.ontta, yaan y;ksinomaan käytännölliseltä kannalta. Minä en sentähden .käsitä, miksi ed. Luopa.iä:rvi on niin tyytymätön minun ,.iuriidiseen" esitv kseeni oo. Alkion ponnesta.

Ed. Kuusinen: Ed. Ingmanin selitys ei
parantanut hän-en asiaansa yhtään. Valtalaki ei
koske sotilasla,insäädäntöä ja on ihan oikein, että
adressissa selitetään, ettei se sillä alalla muuta · ·
vallitsevaa oikeustilaa ensinkään. Sen vuoksi oo.
Ingman olisi ollut oikeassa, jos hän olisi niin sanonut puheessaan. Mutta :kun hän sanoi, että tämä
laki sitoo eduskuntaa, siis -estää lainsäädännön
kehittymistä tällä alalla, niin se oli säälimätöntä
tosiasiain käsittelyä. Tämä laki, j•oka ei koske
sotilaslainsäädäntöä, ei ole parantanut nykyistä
sotilaslainsäädäntöä, enempää kuin mikää.n muu
laki, joka -ei siihen ensinkään koske. Ed. Ingman
aivan hyvin tämänkin eroituksen ymmärtää, mutta 1hän on tahtonut tuolla tavalla tässä aivan
vääriä tietoja antamalla niille edustajill-e, jotka
eivät asiaa tunne, ~koettaa ajaa huonoa asiaa.

:Ed. S c h y b e r g s on: Endast oog'lra ovd i anledning a.f hr Akessons yttrande. Hr Åkess·on,
som beskyller a,ndra fär 'heoreti,s•kt. betraktelsesätt,
förföll s.iälf däri, ty det är .iu alLdeles -klart, att
den nuva.rande senaten, då den på landtdagens
uppdrag skrider till bildande af en ny senat, tillser, att denna s-enat få.r majoriteiien1s i landtdage,n
förtroende. Eljes blir den icke många dagar,
många veckor gammal, utan måste -evsättas med
en annan. Om dä.rföir agrargru.ppen förena,r sig
med socialisteriJ.,a, •blir denna ,senat sådan, som de
vilja ha.fva d-en. Förenar sig åter agrargru'Ppen
m{)d de borg(:)rliga, bliT den sammansatt därefte.r.
Det är s.iälfklart, att senaten under nuvarånde
förhållanden ha.rulla1r såsam sådan la.ialt, såsom
mru.ioriteten inom landtda.gen, om en sådan kan fås
till stånd, det -önska-r.

Ed. I n g m a n: Minulla valitettavasti ei ole •
täällä ed. Kuusisen tarkoittamaa lausuntoåni,
mutta äsken minä sen luin, eikä siinä mitään sellaista ole, .että valtalaki estäisi kehitystä sotilaslainsää!dännön alalla. S-ehän olisi ollut val1an
väärä tieto.

Ed. Hu 1 t i n: Minä pyydän lyhyesti ilmoittaa, että tul·en äänelläni kannattamaan ·kes.kus' ta.ssa tehtyä (:)hdotusta. S.e on mielestäni ainoa,
jolla on mahdollisuus tulla toteutetutksi tällä hetkellä. Se vasta•a IIDielestäni poliitillista tilannettamm{) ja se on sitäipaitsi yhtä 'hyvin 'Perustusl'ainmukainen kuin se, .ionlka puhemiehistö on ehd1ottanut.
Ed. H ä. n n ~ n e n - W a 1 p a s: Ed. Sc~yb€<rg
son tah:to1 v1elä tämän keskustelun rauetessa.
osoittaa, että muka puhemiehistön ehdotuksen
mukaan ei senaatti voisi väärinkäyttää valtaa,

1

Ed. K u u s i n e n: Minä sanoin, niinkuin ed.
Ingmankin sanoi, että valtalaki s i t o o meitä siinä asiassa, ja jos ei ed. Ingman ole pikakirjoitus'pöytäkir.iasta korjannut tätä sanaa, niin kyllä se
sieltä löytyy.
Keskuste1u julistetaan päättyneeksi.

~\

Korkeimman valtiovallan käyttö.

P u h e m i -e s: Otetaan puolen tunnin loma.
(Eduskunnasta: Ei oteta! Mitä silli;i tehdä:än?)
!Täysi-istunto kes·keytetään
ajaksi k :lo 8,35 i. p.

puolen

tunnin

Täysi -istuntoa jatketaan
k:lo 9,15 i. p.
Puhemies: Keskustelun kuluessa •on ed.
ALkio vastaehdotuksena puhemiehistön ehdotukselle esittänyt seuraavan ehdDtuksen: ,Koska sitä
valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on 'Päättänyt antaa Suomen kor~eimman hallitusvallan käytön, ei vielä ole voitu valita, pää:ttää eduskunta
toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, jdka voimassaolleiden säännösten mukaan on kuulunut kei. s.arille ja suuriruhtinaalle". Tätä ehdotusta on ed.
J uutilainen kannattanut.
·
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy ·puhemiehistön ehdotuksen_, äänestää ,jaa.''; jos ,ei" voit,taa, .on ed. Alkion ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 68 jaa.- ja 127 ei-ääntä.
P n h e m i e s; Eduskunta on siis päättänyt
hyvä:ksyä ed. Alkion ehdotuks>en. (Kättentaputuksia .ia hyvä-huutoja eduskunnasta ja leMer·eiltä.)
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teen koottu.ina tunkeutua toistensa aloille ja joutua epäitsenäisiksi sekä synnyttä~ häiriötä ja epävakaisuutta niitten toiminnassa;
4) koska päätös voi olla esteenä Suomen täyden
itsenäisyyden ja uuden hallitusmuodon saavuttamiselle;
5) lmska päätös vaikeuttaa voimakkaa.n toimeenpanovaltaa käyttävän orgaanin aikaansaamista, joka nykyisissä oloissa olisi välttämättömän tärkeä;
6) :kosb 1päätö'ksen läihimpänä tarkoituksena
lienee valtalain 18 pä~vältä viime heinäkuuta voimaansaattaminen ja tämä sekä muodoltaan että sisällöltään epäkypsä tekeile on ilmeinen taka-askel
kaikesta siitä, mitä nykyisin niaamme itsenäisyyden ja olojemme lailliselle ja järjestyneelle :kannalle saattamiseksi olisi saavutettavissa;
7) ~oska päätös ei ole vakavan eduskuntatyön
ja kYJpsyneen koko kansan par,asta tarkoittavan
harkinnan. vaan sosialidemokraattisen puolueen
temppuilu~ ja luokkapyyteitten ynnä tämän ja
maa!laisliittolaisten horjuvan kannan ja ,lehmäkaupan" trilos, jonka maalle turmiollisista seurauksista näiden liittoutuneiden yksin on vastath~.

.

Ed. \V r e d e: Jag ber att få nedlägga ~in reservation mot ·det nyss fattade beslutet, genom
:hvilket 1andtdag-en ställt sig utom konstitutionen.
Ed. E s t 1 a n d e r: Mot det nyss fattade beslutet ber äfven jag att få nedlägga reservation. Huruvida det tillståhd, som dä>rmed har lJIPipkommit,
skall anses .Ja,gligt, därom torde det ännu vara
för tidigt att yttra sista ordet.

Puheenvu01ron saatuaan lausuvat
Ed. S c h y b e r g s on: Också jag inlägp;er min
Ed. Mikkola: Minä panen vastalauseen •pää- reservation mot beslntet, men där.iämte ber jag
töstä vastaan korkeimman vallan siirtämisestä att få hemställa om, att 'Plenum skall afbrytas,
eduskunnalle (Eduskunnasta: Alas vastalaus.e. , då iiJiblandningen fvån läktarpubliken .blir mer
än outhäJrdlig.
Kovaa melua. Puhemies koputtaa.)
1) koska päätös sisältää väli·aikaisenakin vallankumouksellisen twn, joka 'On vastoin perustusEd. R o s e ru q v i s t: Af samma skäl som frilakiemme henkeä ja ta.rkoitusta;
herre \Vrede ber äJfven jap; att få reservera mig
2) koska päätöksellä on eduskunnasta tehty mot beslutet.
hallitseva eduskunta, joka historiallisen kokemuksen mukaan on hallitusmuodoista huonoin ja
Ed. He d b e r g: J ag ber att få .förena mig om
omiansa edistämään kansan ja yksityisten va,paulandtd·a.gsmannen,
friherre Wredes reservation och
den sortoa;
3) kDska eduskunta korkeimman vallan halti- tillika hänvisa till 27 § i arbetsordningen att
jana todennäköisesti tulee olemaan haluton vast- ,larmande yttrinp;ar af bifall eller op;illande må
edeskäälll. luovuttamaan sitä käsistään, ja tästä on vid landtdagens ·p1ena icke tillåtas".
oleva seurauksena, että lainsäädäntövalta, toimeerupaillovalta ja tuomiovaJta voivat y,hteen kä-
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Ehdotus

täysi~istuunon

pitämisestä tänä yönä
kello 1.

1

.

Ed. H ä n n i n e n - W a l p a s: Edustaji'lla on
tietysti täysi oikeus esittää perusteltujakin vastalauseita pöytäkirjaan, joskin. tällä ke1rtaa esitetyt vastalauSteet ovat suututtaneet e.rä>itä edustajia
ja lehteriyleisöälkin ,panemaan toimeen hiukan
mielenosoituksia. Eivät ne mielenosotukStet minun
mielestäni ole olleet siinä määrässä häiritseV'iä,
että istunto täytyisi keskeyttää. Kun täältä vasemmiston taholta ilmoitetaan, että täfitä eduskunnalta odotetaan vielä tämän yön kuluessa hyvin
tärk·eitä ~äätöksiä, niin häirits,eviä mielenosoituksia ei ture jatkumaan vasemmistosta .eikä lehtereiltä.
·
·
Ed. T o koi: Yhtyen ed. W a1pas-Häimisen
lausuntoon samalla pyydän, että minun kirjalli.sesti tekemäni ehdotuksen mukaisesti ja siinä tarkoituksessa, kuin siinä mainitaan, seuraava istunto pidettäisiin tänä yönä k :lo 1.
•Ed. A h m a v a a r a: Pyydän saada asiallisesti
yhtyä ·kaikkeen sii•hen, mitä ed. Mikkola vastalauseessaan lausui, ja samaHa minun täytyy
panna vastalause sitä vastaan, ·että täällä koetetaan estää toisinajatteleviHa puheenvuoron käyttämistä, niinkuin ed. Miklwlaa koetettiin räihinällä ja vahalla. elämällä estää ·puhumasta, ja
myös siihen, että lehterit otta·vat tää]lä osaa
asiain .käsittelyyn.
Ed. G y ll i lli g: Pyyidän 'kannattaa ed. Tokoin
tekemää ehdotusta, joka Olli ik<i11.iallisesti jätetty puhemiehelle.
P u h e m i e s: Täällä on ed. ·Tokoi jättänyt tällaisen kirjelmän: ,Ehdotan, että semaava istunto
pid·etään k :lo 1 yöllä ja että siinä istunnossa otetaan käsiteltäväksi kunna:llislain, 8-tootisen työpäivä·lain, lain edus1mnnan oike.udesta. tarkastaa
hallituksen jäsenten vastuunalai'Sundesta virkatointensa la.inmukaisuud•esta vahvista.mineu".
Ed. Ahma vaara: Vaikka eduskunta nyt
onk:n julistanut itsensä haUitsijaksi, niin toivon
ettei 'Oteta majesteetinr:i:kokseksi, jos minä rohkenen va.stustaa ed. Tokoin ehdotusta. (Vasemmalta:
Ei oteta!) Minusta on sentään kaiken kohtuuden
ulkO'}Juolella, että laajoihin lakiehdotuksiin vaaditaan kahdessa :kolmessa' yötuunissa rp-erehtym.ään meitä, jotka emme V'iime vailtiopäivillä olleet, niin että! v·oisimme nii•stä päättää. Niille,
jotka viime valtiopäivillä ovat olleet mukana,

rrämät lait ovat tuttu5a ja ne v'oiv:;tt niistä heti
päättää, mutta minusta alkeel1isin kohtuus ja
asian järjellinen käsit.tely vaatii toki sen verran,
että siirrämme edes huomiseen päivään nämä
asiat. Ja tä:llä siirtämisellä minun mielestäni ei
ole mitään hä:V'itty. En tahdo tässä täHä kertaa
ruveta :puhumaan mitään siitä, miten voidaan
näitä lake>ja vahvistaa, jotka on soelitetty täällä jo
viime vuoima vahvistetun. Mutta minä 1pyydän
kaiken kohtuuden nimessä, että annetaan sen verran aikaa, ·että ehdimme edes hätäisesti mennä
läpi ja perehtyä siihen, mitä nuo lait sisältäNät.
Ed. C o ll i a n d e II': Ha.r vänstern verkligen
känt marken bränna så hett under sin>a fötter, att
den på några timmar måste få alla dessa viktiga
lagförslag arfgjorda, så borde den dock kunna betänka, att det ·för oss, som nu f.örsta gången sitta
i landtdagen oeller icke vol'lo med om den senaste
lamdtCLagens arbete, icke blir möjligt att •här utan
vidare afgöra dessa lagförslag, om hvilkas innehåll vi endast hafva ofullständig kännedom. Man
:;kulle ändå kunna fordra så mycket af herrarna
i vänstern, att de skulle kunna 'behärska sin lust
.a tt genomdl'ifva dessa lagförsllag åtminstone
några dagar. Jag för ,min •del anser, att det är
aUdeles otiHständigt att nu geriom ett nattplenmm
söka genomdrifva dem och motsätter mig detta
förslag.
•Ed. Roos: Af.ven jag .ö·llJSkar frannhålla
det oberättiga.de i att man från vänsterhåll vill
t~vinga de landtdagens representanter, hvilka icke
·ha·fva deltagit i utarbetandet af de i.frågasatta lagförSilagen, att fatta .beslut om deras godkännande
utan att de varit i tillfäUe att göm sig förtrogna
med dessa lagförslag.
Ed. Ta ~1 a s : En ole myötävai!kuttanut si:ihen
päältömseen, jonika eduskunta/ äskettäin teki. Mutta
vai'kika: minä: •en ole sitä tehnyt, tahtoisin minä
kummin•kin :lausua sen toivomuben, että tämä
pääitös toteutettaisiin käytännössä si1ten, että sen
kautt·a maamme ·onnea ja menestystä edistettäisiin.
Luulen, että se enemmistö, joka n,yt tämän päätöks·en sai ·läpi ajetu'ksi, .että se ei ole vielä tehnyt
itselleen selvälksi, mitä suunnattomia vaikeuksia
tulee koh'taamarun tätä IJäätösiä täytäntöön pantaessa. Onhan nyt kysymys siitä, ·että on luotava
aivan uudet muodot korkeimman hallitusvaUan
käyttämisestä. Minä tahtoisin toivoa, että tämän
tehtävän vuoksi enemmi:stö aJSettuisi siale kannalle, että se tahtoisi ·luoda sellaisia' muoltoja, jotka
tekisivät mahdolli,såsi noud·artitaa, eduskunnan äsken tekemää pääitöstä j ä r j e o} 1 i s e s t i .. Minun

Ehdotus täysi-istunnon pitämisestä.

täyiyy Slfnoa., että s·e ehdo'tus, joka tää:llä äskettäin
tehtiin, jos se toteut·etaan, antaisi hyvin vähäm toiveita siitä, että tämä minun toivomU:kseni ioteutuisi. Onhan nyt en:sinnakin selvää, että kun
eduskunta. ryhtyy vahvis•tamaan päätöksiä, •jotka
se -on aikaisemmilla valtiorpäirvillä t-ehnyt, sen täytyy jättää ainakin niillle edustwjil'le, jotka. eivät
aikais.emmin o•le ol1eet edmkunnassa tilaisuudessa
tutus>tua näihin päätöksiin, aikaa tu-tustua niihin
lakiehdOituksiin, jotta h>e voisivat täyden .va•kaumuksensa mukaan päättää, ovatko nämä lak[ehdotuks.et vahvi~ettavwt v.ailko ei. Ja sitä varten
on välttämätöntä, että nämä lakielhdotukset .ed-es
jaetaan kaikille edu:stadiUe, ja että heil'le myönnetään sen verr!lln ai'ka,a, että he ehtivät näihin lakeihin perehtyä. Mutta. ositrupaitsi on olrrut .io
va.nha käytäntö, että mitään lrukeja ei ole vahvistettu ennenkuin senaatti on niistä antanut lausuntonsa. Minä toivoisin että nytkin, kun eduskunta
ryhtyy tätä vah>vistamisoilkeutt.a käylt.tämään, säilytettäisiin tämä vanha käytän:tö. SiHä aånoasta.an jos eduskunta noudafttaa Jtällarsia muotoja,
vQrsi eduskunta olla vaikuutettu siitä, että sekin
käY'ttäessään korkeinta haHi:t:usvwltaa voisi käyttää si'tä niin, ettei se joudu nollluruna:latisekiSi.
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viisa.immin: kun !Se yhtyy ed. Tokoin -ehdotukseen.
'l'ehdään me nyt vain työtä, yhtämi'ttaista työtä
niin, että Suomen kansa saa s•en, mitä ·se tahtoo, ja
sitten vaista mennään nukkumaan.
•Ed. Sirola: Ed. Ahmavaara, on a:ntanut
tääl'lä hämmästyttävän tunnustuksen vaU.tiolli:sesta
valv-euiuneisuudestaan, kun hän on illmoittamut,
että hän ei ole .seurannut viimearikaista. lainsäädäntö'tointa maarss-a niin pa-ljon, että 'tuntisi viime
kesänä sääd•eHyjä uusia kunnallislakeja, joista
kuitenkin ·on käyty tässä ma•wssa sellaista väittelymeta'kka:a, että ne eiväJt ole tun:temaVtomat mis•sään
ma·an ikulmaHa.
Ed. E s t 1 a n d e r : J ag tillåot.er mig- en väd.ian til'l herr talmannen, rutt •han i och för upprätthållande a.f s•kick och ordllling måtte med den
'mwkt, som L. 0. gifver honom i hand-en, själf bestämma, hvilka. ärendeu, som •för·edraga.s och när
plenum kommer att håUrus.

Ed. S a 1 i n : Ne oikei!ston .edustajat, jo·tka
vastusta•vat istunill'on jatkamista kelllo 1 yölllä sen
p.erusteel'la, e'tteivrut ole kyseessäo'leviin lakeihin
vielä tutUis'twueet, ne eivM ole edustwjatehtävänsä
E.d. P ä r s s i n e n : 'Kun tänne ·saa.pui Suo- ta·saUa. (Vasemmalta.: Totta:!) Täällä va:semmen -työväen edustajia ammatti:kongres.siin, niin mistossakin on· uusia edustajia, minäkin olen yksi,
tiedätt.ekö, herrat, minikälaisia, tie-toja ne maaseu- mutta; killä me lkäsi!tämme vei vallisuutemme .nyt
dulta. toiva<t? Ne toiv·wt niin kalllhis·tuttavi~ tie- olevan hyväksyä nämä lait, si'llä ne ovat siksi tuttoja, ett'ä minä luulen teidän kalpenev.an niitä tuja meille. On tunnotonta, •että te täällä ilmaikuu'lles:sannoe. On seutuja., mi!Ssä ihmisiä •on kuol-. sett·e sen !käisityksenne 111oin törkeästi, että te olette
. ·Iut näillkään, nimittäin· la"Psia., täimä on tosiasia. tuHeet tänne va.stustamaan vain umpimähkään
Minä e'Il puhu tätä sentähden, että minä luutisin sosialidemokratian vaatimukstia; verukkeen-ne ovat
porva>r,eiUa ol1evan sydäntä (Vasemmalta: Niillä sen mukai!Siw. Te olette tull€et herra Wred·en ohei ole!), en ollenkaan1. Minä olen ollut täällä niin je'lman mukaisesti tänne kääntämään rintaman
ka.uvan, ·että tiedän s·en rvwl'lan hyvin, mutta minä sosialid-emokmatteja vlllsta.an ja. siksi sosia:Jidepuhun sentähdein,. että nyt on kuitenkin tultu het- mdkratia s.en ymmärtää, vaikka .ette sitä. noin
keen, jollloin ei eduskunlta saa mennä nukkumaan. sanQisik·aan. Ette o'le tehtävänne tasalla, kun ilTe olett•e loihtineet hereille jättiläisen ja se jätti- maisette, e'ttette tunne näitä lakeja.. Ette ole tiläinen nyt t~kee työtä:än. Teidän iäytyy nyt toi- llllruteen tasruHa, ·sanon minä, kun vielakin rohikenette vastustaa näiden llakioen vahvistamista. NYt
mia, että tuo j.ättiläinen rauhoiVtuu.
Oi-kein kuuluu surkuteltavalta, että •ed. Ahma- on Rwn:skan suuren vallankumouksen elokuun
vaa,ra puhuu kohteliaisuuksis~ta, joita pitäisi osoit- ~:nen päivän veroinen yö .meillä. Nyt on ·oikeistllla; täHa:isina hetkinä muka edustaji:lle. Ed. Talas ton pakosta 'luovuttava oikeu:ksistawn t:aikka se
puhuu siitä, että tullis.i jakaa. lakeja edustajille, tulee myöhäiseksi. (Vasemmalta: Hyvä!) Kan~
että he v·oisiva t muka nil:hin perehtyä, ennenlkuin natan siis ed. Tokoin ehdotusta.
v·oivat hyväksyä. Mi,tä s1anovat ne joukot, jotka
nyt ·ovat lähteneet liikkeelle, täUaisesta puheesta?
Ed. T o k o i : Koslka tämä äsken tekemämme
On nyt paras, että lopetatte kai:kki oo. lorut, j·oita päätös on epätäydellinen, ellei sitä täydennetä, se
olette •pUihuneet. täällä monta päivää. Minä luulen, kun ei määrää s'iitä, kuka käyJttää •toimeenpa.nevaa
ett'ä työvällci aliattelee sillä tavalla, että herrat ovat valta•a tässä maassa, niin pyydän täydentää äsken
nukkuneet, ne ovat nu'kkuneelt kylliksensä ja työ- tekemääni ehdotUJSta siten, että ehdottama.ssa:ni
väki on raatanut. Nyt on tullut se hetki, jolloin eduskunnan is~unnossa eduskun>ta päättäisi myösne .eivä.t anna ·herrojen nu·kkua. Eduskunta; t-ekee kin vahvistaa eduskunoon. 18 päivänä. heinäkuuta
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päättämän lain Suomen korkeimman haHitusvallan käytöstä.

ol•e nyt ainoastaan meidän vaatimuksemPie; sen
vaatimulksen takana seisoo ulllwna paljon kansaa.
(V a1semmalta: Oik,ein !)

Ed. R i k kone n: Minäkin pyysin puheenEd. Pär s s i ne n: Kannatam ·ed. Tolwin täyvuoroa juuri ed. Ahmavaaran käyttämän lausunnon johdosta, mutta kun tää!llä så1itä on jo mai- diennysehd-o'tusta.
nittu, tahdon vain merkitä, että meillä Suomessa
työtä tekevä !kansa .on 1s•eisauttanut joka:päiväism~
E·d. S c h y b e r ·g s on: Det, som nu har följt
a.rkityönsä. Mitä varten se on S en tehnyt? E1 efter landtda:gens beslut angående högsta makten,
suill!kamn .se ole sei,sauttanut arkityötään käydälk- öfverras:kar mig icke alls. J ag :har väntat denna
seen lkuunt·elemaan niitä juhlapuhelita, joita fortsäUnJing af pro_g1rammet. Men hva.d ja.g dock
eduslkunnassa pidetään. Ei suinkaan. Eikä ielm väntat, är att herr To'koi skulle glömma hort
suinkaan odottamaan oikeist•on kuninkaita. Eikä sin ,valtalalki" ända ·dä11hän, att han nödgades
suinkaan odottamaan myöslkään, että korkein kompleottera sitt förslag. Han ha.de ali·d,eles urvalta si1~rrettruisiin sBnaatille, vaan se on käynyt · aktlåtit att ta.ga sjrulha ,valtalaki" me.d oc:h kom
odottama!l!n korkeimman vallan sirirtoa eduskun- sedan ,e,fteråt att påminma s~g, att en så·dan la.g
nalle ja sen perusteella, •e:ttä tämä eduskunta ändå fanns. Det kan vara 'orikti1gt att, då så
ryhtyisi toteuttamaan n:.itä kansan 'tärkeimpiä allvarJi!g'a beslut förestå, taga saJk.en från anja ·oilkeutettuja 'vaatimuksia, joita miltei jokwi- na.n s:·da, men .iag :måste säga, att herr Tollcois
nen puolue muodossa tai toisessa on tälle 'Suo- uppträidande denna gång - elj,es al'ltid höghidmen kansalle luvannut vaaleihin läht·iessään. ligt och sit·orsla@et - har tett sig för mig nästan
Siks~ se on se:sauttanrut työnsä ja odottaa nyt,
komiskt. Glömde ha:n vel"klrgen bort lagen ·af
koska tämä .eduskunta ei ole vielä ika!h,den v,iikon den 18 .iuili eller fann han först nu det vara
ajan kuluttua kyennyt toimeenpanemaan :y1htään lämnligare att också taga 18-.iuli-lagen med?
uudistusta, joita kansa siltä odottaa. Mutta se
Hvad de and:ra 'lrug·aJ'lna beträffar, så har jag
ei kuuntele kauvan. Minä epä.ilen4 että se •8!i en någ·on annan uppfatJ;ning än många. af mina
kuunt,eile kauvan rau:hallis•esti, j·ollei rupea tule- partivänner. Beträffande särskildt 8-Lmmarsmaan uudlistuksia, joita kansa odottaa. E~ se la,ge'll, så ådmg .ia.g mrig nyl1_g1en en ga.n:ska sträng
myösikään tyydy siirhen yksistääm, että tä;mä kor- anmärkning inom min gru:pp därför att ja,g var
kein valta on siiTtynyt eduSikunnalle ja että sillä no•g lättsinnig att säga, att jag gärna s:kulle unolisi .kaikki tehty .. Se vaatii, että ne kunnalliset na d·en la.gen åt vänstern. Den är nämligen så
lalit, 8 'tunnin työpä!ivälaiki y. m., joita ed. Tokoi omö~jli:g att genomföra i det verklig'a li1fvet, att
tääl'lä ehdotti hyväksyttäviksli, nyt viipymättä någon större motgång än doo lage.ns antagande
myös julistettais:in /käytäntöön. Muut,en yhdyn ic:ke gärna kan tänkas f,ör sociali•smen ri vårt
kannattamaan ,e;d. Tdkoin viimeksi tekemää lisä- land. J ag tror - ·har åtminstone hört uppgifehdotusta.
va.s - att röster icke ha:f!va saknats äfven inom
vänstern, som hafva fram'hållit detta. När det
Ed. Kulllervo Manner: Herra Estlrun- e~fte.r kri:g'ets slut gäUer att bota alla de S!kador,
der on diktaattoripolitiikan mie'hiä. J Qku aika som kriget föTorsa,kat, så lär man väli andm Iänsitten ·hän.tappeli täällä sen puolesta, että senaa- der komma att arbeta mer än 8 timmar, icke
ti:sta tehtäisiin hallitsija Suomeen. Vielä aikai- b'lott 10, utan 12, i Tyskland kanske 14. Det
semmin hän tahtoi, ·että tänne pantaisiin kolme blir en eikonomisk nödvändighet, såvida man iclk'e
hallitusvallan pitäjää. Nyt hp.n tahtoo opettaa vill gå tillbaka i utveckling.
puhemi,estä käyttämään diktaattorivaltaa edusDetta mil 8-timmar.slagBn. Hvaid_ kommunalkunnan enemmistöä kohtaan (Vasemmalta.: Se lrugen beträffar, t.ror jag fullt och fast, att o1m
on opetettu.), vedoten sii.Jhen, että valtio'Päiväjär- soo:aHsmen komme•r till ma,iorit·eten i en komjestys muka antaisi puhemie~heU.e sellaisen ·oi- mun oc:h om däraf följ.er 'Vansty·re, så Mir resulkeuden. Minä puolestani olen sitä mi·elipidettä, t·atet, såsom .iag redan vid frågans behandlin:g .
että ed. Estlander tulkits·ee väärin valtiopäivä- i senaste landtdag framhöll, att krr-editen upphör.
järjestystä ja työjärjestystä niissä kohdin, joihin De ·ekonomiska mö.ilighe·terna fäT den kommun,
hän vetoo. Tahtoi,sin vi,elä uskoa ja toivoa, että där detta vanstyre äger rum, aftaga, och valet
herra puhemies ei kuunbelisi seHa'sia miehriä faNer på and;ra. Men ehuru jag ick·e anser dessa
kuin 1ed. Estlander ja 'hänen kaltaisensa tänä il- · la.gar vara ful'lt så ska,dliga, som de flesta andra
tana, vaan kallistwisi korvansa tifmän eduskun- på borgerligt håll -oc.h ehUTu .iag varit öfvertynan en.emmi•stön 'vaat,imuksille. Se vaatimus ei gad om, att de skul1e b1ifva de föl.iande på 1Jro1
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g.rammet och det icke ens varit en öfver;as~ni~g,
att de lkomm~t :Erarrn •redan denna natt, sa v1H Ja.g
ä;ndå J:tems.tä'lla om att de, som nu representera
ma.iorit.aten i landtdaÄ'en, :Eö~st tillsätta si•n senat s•in regering- det bö·r .lU lkunna ske un~er
m~gondagens lorp'P - och så i vanlig ol"ldlllmg
gå vidane uti sin brode!l"liga f.rammarsch ----.. ag.raTer ocih g.ooiaEster - ib.and i hand.
Det är •o0kså någonti:ng mäil"kvärd~gt under
dlenna debatt, att mwn från välllstern J:tar vänt
· sig mot ,högern, liksorrn 'hö,gern skulile hrufv.a
mafk:ten. Det är herrar socia1ister och agra.rer,
S'om sik:o'la sör;ia för ba:rnena, det är ni, som nu
skola vaka ooh vi: dMemot' få lägga oss'. Detta
i anledning ad: Hilja Pärnsinens yttra.llJdie•.
V a.l'len så goda orlh tagen konsekvens-erna af
edert beslut. Jag förstår, lika litet s1om herr
Coliliander ihvarför ni även så heta på ·g,röten.
Ni kunne~ faststäl1a dessa lagar hvi'liken dag
SOU! helst, OCih om ll'U storstrejlken r:äc\ker •någon
tid ännu, så är det väl icke det värsta. Den
har nu en gåiL.!!: vidtag:t ocih kan ju foTtgå ännu
nlågra. da,gar. Man vän.ier 'S'ig vi•d al:lt här i
världen. Jag tlillåt,err mig ·därfö.r, med all vördnrud för det nya majestätet, som sociaJlilster och
agrarer til'lsammans ~rei)lfles,entem, iherrnställa om
att dlet iaktta,geT .den värdig!het, som majestätet
anstår, och tager saken med lugill, med öfvertygels·e om a:tt det för:mår belhål[a makten.
Ed. L o u h i v u o r i: Täällä €•d. Pärs•s•inen
siihen, mikä täHä rh•et'kellä on twkei:ntä,
nimittäin toimittaa !kansaUe leipää ja ravintoa.iiJleita, koska, ni,infk:uin hän sanoi, lapse.t kuolevat nä!likään ja nåil'kä Lienee välhän acillm:sillakin s1ellä täällä. Mutta minä luu'l•en, että niitä
laps,iJa ei estä nälkään kuolema·sta s·e, että rrn.e
hyväksymme tänä yönä kunnalEslain twi 8 tunnin työ'Päiväilain twi va[talain. E~ niistä 'lwhde
il•ei'Pää huomenna, jos ne lait tänä yönä hyväksytään. J~os truhdotaa•n tätä todelli.st·a hetken tarvetta tyydyttää, ni1n asettaJkoot nyt ne, jotka
ovat majesteetin vaHan it1selleen ~ottaneet, lhallituks·en, joka ryhtyy tätä leii)ää kohta hankkimaan. Si•inä on ens:mäinen tämän uuden majesteetjin i!ehtä..vä, jos se ta.htoo t,odella täyttää velvollisuutensa maata kohtaan. Yhtai'kaa tämän
hrullituks,en a:settamisen kanssa on ka.i ryihdyttä!Vä laatimaan säännöktsiä siitä, kui'Ilka valtaa
täällä käytetään, milliä tavoin lak:en vahvistaminen tapa'htuu, siNä joku järjestys 'kai siinäkun pitää ol'la. Saattamhan kyllä ajateHa, että
s-e tehdään vain summa:mutikassa .ia 'nuijitaan
tusina bi ,e,nemmänfk:in lakeja yhtäpäätä jona'kin yö,sydännä, m:Uten enemmist.ö milloin:ki·n
v~ittrusi

149

suvaits,ee ehdottaa. Mutta kyillä minun täytyy
yhtvä e.d. Schybergsoniin siinä, että majesteetti
~i silloin käytä vahaansa sillä arvoikk~.i.su~ddla,
mitä tämä:n val'lan käytäntÖiän tavalhsesh katsotaan kuuluvan.

Ed. P ä; i v ä n s a l o: Minä olen op.pinut tuntemaan Suomen työmiestä' vaJkavabi ja hienotunteiseksi ihmiseksi. Vaikka vuosittain olen tullut
tekemisiin monen tuhannen työmiehen kanssa, ei
ole kertaakaan tapahtunut, että yksikään olisi
tahtonut loukata sitä, mikä ihmisessä on IlYhintä
ja kalleinta. Sentähden on minun tehnyt ikävän
vaikutu'ksen @ttä niiden kansanedustajain joukoSISa, .iotka koosa on lähettänyt tänne, on sellaisia, jotka nyrkki soj,ossa ja nyrkkiä takoen pul'Pettia vastaan tahtovat ·Paiketta.a toista -edustajaa
orjamaioosti ja ehdottomasti seuraamaan juuri
sitä, mitä he itse tahtovat. Ja kysymyksessä on
lakeja, joita minä en ainakaan ole ollut tilaisuudessa näkemään muuten kuin sanomalehdistön
kautta, sillä virallisesti ei ole .ainoatakaan näistä
laeista toimitettu niille edustajillle, joilla nyt on
kunnia ensi kerran olla saa.puvilla täällä eduskunnassa, ja eihän voi sanomalehtiuutisiin tai sanomalehtiselostuksiin nojautua asioissa, joissa ratkaistaan ehkä vuosikymmenien ja vuosisatain kehitys, joissa käsitellään arkaluontoisia. Suomen
kansan kysymyksiä. Pitäähän siinä olla ailkuperäisiä asiakirjoja. Siinähän on monta pykälää,
joitten yksityiskohtainen sanamuoto saattaa olla
ratkaiseva, jotka täytyy saada nähdä, ennenkuin
vaatimalla vaaditaan, että yöllä on ne summamutikå:ssa hyväksyttävä. Miten Suomen kansa voisi
kunnioåttaa edu.sta.jaa, joka on tullut tänne ainoastaan nähtyään sanomalehdissä, että eduskunta on
kesällä tai ennen käsitellyt moniaita lakeja, j.a
jolile täällä esit·etään kolme-neljä lakia ja sanotaan: kirjoita alle, sinun täytyy, ja lyödään pu1pettiin. Silläkö tavalla Suomen kansan yksityisen edustajan sielua kohdellaan! Hyvät herrat ja
naiset! Ihmisen sielulla on se omina.isuus, että
kuta enemmän sitä painostetaan ulkoa, sitä enemmän se sulkeutuu. Väkisin ei v•oi mitään ihmissielua saada suostumaan, .ia ainoastaan seillaista
päätöstä, jokat ka!Svaa sisäisestä va:kaumuksesta,
Suom-en kansa voi kunnioittaa. Minä vielä uskon
edustavani sellaista kansaa, joka. ei ole lähettänyt
miehiä minua ahdrstamaan kivääri tai revolV'eri
kädessä, jonka. lj)akotuksesta minun täytyisi hyväksyä asiakirjoja, sillä minä en ole tottunut alistumaan en ll'evolverin enkä pyssynpiipun edessä,
vaan minä aion suostua vain siihen, jonka minun
omatuntoni hyväksyy siitä huol'imatta, vaikka te
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rnan pian - vaikKa minä en tosin voi käsittää,
että muutaman päivän vriivytys vahin~oittaisi
asiata- niiu minulle on kumminkin aivan käsittämätöntä
minkätähden pidetään välttämättöEd. W i :i k (ei ollut sa.apuvilla, kun puheenmänä, että laki Suomen korkeimman v·altiova.lvuoro annettiin.)
lan käyttämisestä vahvistettaisiin. Vielä vähemmän käsitän, että valtalain vahvistaminen olisi
Ed. Kuusinen: Minulla ei ole monta sanaa niin kiireellinen. Tämä valtalaki•han SUO!Pi "edussanottavana, mutta. sa;non täältä lavalta, että pa- kunnalle osittain saman vallan, .ionka eduskunta
remmin 'kuuluisi. Edellinen 'Puhuja oli oikein nyt tekemällään päätöksellä on itselleen ottan!J.t ..
innostunut, niinkuin hyvässäikin asiassa. Eivät- Siinä suhteessa kai ei ainakaan tarvita ollenkaan
köhän herrat nyt voisi tässä sentään antaa sen tätä valtalakia eikä mitään kiireellistä vahvistaverran perään, että te, jotka vastustatte asian kä- mista sille. Eduskunnallaharr on jo nyt tekesittelyä tällä lkertaa,, äänestäisitte )kiltislti edes mänsä päätöksen kautta korkein hallitusvrulta käv.ast~an, sillä tehän vastustatte käsitteJlyä nyt sissään, sen ei tarvitse enää vahvistaa mitään vale
tänä yönä sentäJhden, että te ylipäänsä vastustatte talakia saadaksensa tämän vallan. Mutta tämä
näitä lakeja. Kyllähän teille asia on sen verran l.aki korkeimman valtiovallan käyttämisestä raselvä. Jos olisi aikaa, niin miksi ei voitaisi ly- .io:\:ttaa tois-elta puolen sitä valtaa, jonk.a eduskätä vielä pa;ri päi:vää, varikka ette sinä aikana kunta juuri tekemällään päätöksellä on 1tselleen
edes katsoisi noid-en vanhojen mietintöjen sisään. ottanut, sillä valtalain 1 § :n toisessa. momentissaMutt.a minulla on -nyt se vakaumus - ja sitä tah- han säädetään, että valtalaki ,ei koske ulkOI]Jodoin tulla tänue sanomaan - että olisi onnelli- .litii:kan asioita, ei myöskään sotilaslainsäädäntöä
sempaa, jos nyt syntyisi näissä asi~i~sa päätös. ja sotilashallintoa". Vielä vähemmän minä ymEn suinkaan tahdo lausua minkäänlmsia uhk·auk- mäJrrän, minkätähden olisi tarpeellista nyt heti
sia mutta minusta ei olis1 ed·ellisen puhujan vi- tuon päätöks-en jälkeen ryhtyä rajoittamaan edustä~yt puhua sentään niin ylimielisesti ~uin hä~ i kunnan valtaa. Jos eduskunta kerran on katsopuhui, eikä myöskään ed. Schyibergsonm tehd.a nut o'levan syytä: itselleen ottaa korke~n !hallitusasiaa pilkanalaiseksi. Minulla on !l'äRt se käsi- valta kokonaisuudessaan, niin ·ei suinkaan sillä
tys, että voi twpahtua levottomuuksia huomeu~a, liene syytä istunnossa, joka pidettäisiin ,pari tunjollemme me, jotk~;t ta~~oisimme .t:yöväkeä ~au~?It.~ tia myöhemmin, luopua osittain tästä hallitustaa saa nyt jonkmlaisLa todellisia tuloksia talt.a vallasta.
eddskunna.lta. Jos oikeistossa on joitakuita, jotka
Kun minulla. kerran on puheenvuoro, tahtoisin
katsovat että levottomuuksista o[isi heille etua, samassa lausua myöskin erääJstä toisesta asiasta.
niin heidän vastustuksensa vielä voisi ymmärtää, Vasemmiston taholta eräs arvoisa •puhuja vamutta luulen, että kun hekin harkitsevat, niin kuutti, että siellä kyHä kunnallislait tunnetaan
tokko1pa voli.vat ol1a niin vakuutettuja, että he niin hyvin, että ne ollaan valmiit vahvistamaan
niistä le·vottomuuksista jotakin voittavat. Me vielä tänä yönä. Sen johdosta minä pyytäisin
ainakin katsoisimme, että olisi eduksi, jos pääsi- saada kysyä, muistaako se arvoisa edustaja, joka
simme rauhallisesti tämän kriitillisen ajan ohi. tämän vakuutti, että kunnallislaeissa määrätään,
Senvuoksi minä vetoaisin nyt -erityisesti maalais- että kunnalliset vaalit ovat toimitettavat ~joulu
liiton edustajiin, että he suostuisivat tässä asias~a kuun ensimäisinä päivinä. Luuleeko tämä arvoisa.
horjumattomasti kannattamaan. ehdo~usta, e~tä. .10 edustaja, -että jos laki nyt vahvistetaan sellaisetänäJ yönä näitten lakien vahv1stammen tmmite- naan, käy:pi mahdoLliseksi kaihden viikon sisällä
taan.
saada ne uudet vaaliluettelot, jotka ovat vaaleja
varte.n välttämättömät, toimeen ja yleensä ryhEd. Bäck: If.all landtdagen godkänner det tyä kaikkiin niihin käytännöllisiin järj·estelyihin,
af herr Takoi framställda tilläggsf.örslaget, kring- mitkä tämän uuden lain voimaanastuminen vaatii.
skär densamma i själfva. verket d-en maktfullkom- ,Tämän 'Seikan vudkså. ei ole välttämätöntä lykätä
lighet landtdagen genom sitt heslut tagit sig. kunnallislain voimaanastumista kokonaista vuotta
Endast dett.a ville jag konstat.era.
eteenpäin.. Tästä pulmasta voidaan !päästä esimerkiksi siten, että samalla säädetään erityinen
Ed. T a 1 a s: J askin minä vielä s~at.an käsit- kunnallislain toimeenpanoasetus, .i·ossa tämän vuotää että sosialrdemokraattinen eduskuntruryhmä den vaalit määrätään toimitettåviksi jonkun verrpitää tarpeelEsena, että kunnallislait ja laki 8- ran myöhempään, jotta -ehditään su()ll'ittaa kaikki
tuntisesta työ,päivästä vahvistetaan mahdollisim- nämä käytännölliset toimenpiteet.

islcisitte nyrkkiä pulpettiin joka min)mtti, 200
edustajaa yhtaikaa.
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Ed. Hänninen-Walpas: Minä myönnän,
että .ehdotettu toimenp~de on tavallisuudesta ,poikkeava, enkä olisi itse puolestani halunnut siihen
yhtyä, jollei olisi ollut pakottavia syitä. Eihän
ole mukavata, että vaaditaan ottamaan asia esille,
ilman että siitä on edustajiJJle jaettu edes asiakirjoja. Kuitenkin on toiselta. puolen huomattava,
että asiakirjat, jotka tulevat esitettäviksi, ovat
sangen lY'hyet ja että ne ovat oikeastaan jo luetut täällä yhteen kertaan. Niistä pakottavista
syistä, jotka. tahän asiaan vaikuttavat, pyydän
vain l:y~hyesti viitata.
Laajoissa keskusteluissa, joita ennen on pidetty, on huomautettu, j~otta kun eduskunnan ~pää
töksiä ei ole saatu täytäntöön, se on synnyttänyt
työväen keskuudessa laajoissa 1piireissä käsitykiliä,
jotta parlamentaarisella toiminnalla ei päästä
tässä maassa eteenpäin. Siitä käsityksestä on ollut luonnollinen seuraus, että työläiset ovat alkaneet hapuilla, muita binoja, siis eduskunnallisen toiminnan ulkopuolella olevia keinoja. Me
sosialidemokraatit ·olemme aina koettaneet kiinnittää huomiota juuru parlamentaariseen toimintaan ja sitä tietä saavuttaa tuloksia. Että nuo
miel~piteet ovat puhjenneet juuri meidän vaikutuksen ulkopuolella, siitä on oLlut todistuksia runsaasti viime kesänä täällä Helsingissä. Minä
muistutan niistä kokouksista, joita on ollut Senaatintorilla. Niissä 'kokouksissa melkoiset määrät kansalaisia yhtyivät n. s. boldtilaiseen anarkismiin. Sen päämääränä Olli jonkunlainen epämääräinen kommunistinen yhteiskunta, joka piti
saavutettaman siten', että isompi määrä ihmisiä
ryihtyisi kannattamaan s.en toimeensaamiSta ja
sitten väkivallalla ryhtyisi toimeen:panemaan sitä.
/Semmoisia virtauksia oli puolueemme u~ko;puo
lella. Oli myös tolstoilaista anarkismia, joka
päättyi siihen, että kirjailija Järnefeltin mukana
meni joukko kansalaisia toimeenpanemaan kirkoissa rettelöitä. Myös on ennen näitä! vaaleja
ilmennyt työväen keskuudessa agitatsionia, jotta
työväen ei pitäisi 011lenkaan ottaa osaa vaaliin,
koska eduskunnallinen toiminta ei voi johtaa mi'hinkään tulo'kseen. Ja nämä epäparlamentaariset virtaukset työväen keskuudessa, ovat saaneet
yhä enemmän ja enemmän jalansijaa. Se ei ole
mikään ainoanlaatuinen ilmiö Suomessa, vaan on
yleinen ilmiö niissä maissa, joissa on ·porvarisluokka niin tiukalla myönnytysten jarruttamiskannalla kuin täällakin. Esimerki'kisi Saksassa
on tuollaisia virtauksia i!lmennyt, m. m. anarkososialismin nimellä. Eri maissa käytetään eri
nimiä merkitäkseen samaa. Kun vwrsinkin viime
· valtiopäiväin työt on aiottu kokonaan tuhota
tässä maassa, on eduskunnan ulkopuolinen toi-

151

minta saanut niin huomattavan suurta kannatusta
työväenkin keskuudessa, että se on muodostunut
meillä suoraan sanoen vallankumoukselliseksi
liikkeeksi. Sehän esiintyy nykyään suurlakon
y htey·dessä rehellisesti vallankumouksellisena
liikkeenä. Se nimittää neuvostoaan vallankumoukselliseksi neuvostaksi 1j. n. e. Tuolla vallankumousliikkeellä on täJhän asti onneksi ollut ainoaSJta.alll! suurlakon muoto. Työväenjärjestöjen
toimihenkilöiden taholta on luonnollisesti ko~tettu
säilyttääkin sitä muotoa. Jos siis olisi kysymys
pelkästä tästä muodosta, niin 'llinä luulen, että ei
olisi mahdottomia vaikeuksia viivyttää, antaa
herroille odotusaikaa, vaikkrupa vielä viikkokauden viivyttää näiden asiain käsittelyä, sillä kyllä
kai työläiset jaksaisivat pitää lakkoa sen ajan ja
vielä pitemmälle. 1Suomen kansa ehkä kestäisi
tuon lakon, vaikkakin se tuottaa aineellista trup·piota muutaman miljoonan markkaa vuorokautta
kohti. Herroille oikeiston edustajille on tietysti
vähäJpätöinen asia, jos meidän maamme tällaisen
lakkoliikkeen takia menettää muutaman miljoonan markkaa vuorokaudessa. Eivät kai herrat
suostuisi yhtä yötä valvomaan sen ta.kia, että saisivat tuon lakon loppumaan yhden vuorokauden
aikaisemmin. He tahtovat nauttia mukavuuksia
ja mieluummin 1loikoa. sängyssä silloin, kun toiset
kamppailevat nälän kanssa vuorokauden vuorokauden jälkeen. ' Jos me olisimme rvakuutetut
siitä, että tuleva taistelu •pysyisi suurlakon luontoisena, en tahtoisi esittää, että mainitut asiat
otettaisiin jo tänä yönä esille. Minä vähän aikaa
sitten olin sillä kannalla, että pidettäisiin huomenna kello 10 istunto ja siinä käsiteltäisiin.
Mutta minä tunnustan avomielisesti, minun mielipiteeni muutti eräs tieto. Minulle ilmoitettiin,
että lakon johto ei luule voivansa hallita kaikkia
lakossa ·olevia aineksia, vaan että osa niistä aineksista arvelee, että eduskunnan •porvarilliset
nytkin, niinkuin 10 vuoden kuluessa lukematto~ia kertoja, aikovat :pettää vain eivätkä a,nna mitään todellisia tuloksia. Ja osa sellaisia aineksia aikoo lä.hteä ehkä huomenaamuna - en tiedä
aikaa enkä hetkeä - mutta mahdollisesti aikoo
lähteä liikkeelle ja se liike voisi johtaa, kun tiedämme, että porvareilla on lahtarikaarte.ia olemassa, •hyvin valitettaviin selkkauksiin, jotka
kärjistäisivät aseman ihan äärimmilleen. Mahdollisesti ne tekisivät rauhailisen selvittelyn mahdottomaksi tällä kertaa ja. sitä'Paitsi 'POistaisivat
ulkomaidenkin silmissä sitä verhoa, joka suuressa
määrässä onkin valeverho, että tämä 'llaamme on
niin sivistynyt, tässä maassa on niin sivistynyt
väestö, tässä maassa on niin viisas ja järkevä y]äluokkakin, jotta se voi välttää. kaikki levottomun20

1~2
----~-----~--·----

Torstaina 15 p. marraskuuta. •
·----------------

·-·-------~~

det, varsinkin kaikki veriset melskeet. Kun sain
mai:nitsemiani tietoda, niin katsoin minäkin niinkuin kaikki sosialistiset edustajat täällä, välttämättömäksi koettaa saada asioita suotuisiin 'Päätöksiin jo tänä yönä. Siis meidä.n täytyisi tehdä
se uhraus, että· valvottaisiin vaikka aamuun asti
ja koetettaisiin saada valmista. Uhraus meille
olisi verrattain 'Pieni, jos me siJllä uhrauksella
tosiaankin voisimme vaikuttaa, että tuollaista liikehtimistä, mihin viittasin, ei syntyisi. Minä
luulen, että isänmaan maineestakin huoltapitävät
henkilöt ja ne, jotka tahtovat antaa laajoille kerroksille uskoa, että parlamentaarisella toiminnalla
edes jotakin saavutetaan, mielcJ!lään suostuvat tekemään tuon uhrauksen, kuuluivatpa he sitten
vaikka porvarillisiin piireihin, ja my.ös mielellään suostuvat. sivuuttamaan ne muodollisuudet,
mitä täytyy i'iivuuttaa, jotta tämä työ ja tämä
toiminta voitaisiin järjestää.
August- Behel on sanonut Englannin cJJOrvareista, että ne ovat maailman viisaim'Pia siinä
suhteessa, että ne osaavat antaa :p-erään hetkellä.
jolloin välttämättä täytyy antaa p-erään. Minä toovoisin, että ainakin osa tekisi sillä tava,lla, että
heihin voitaisiin sovelluttaa Belhelin historiallista
lausuntoa.
Ed. Alkio: Minä en pelkää henkilökohtaisesti
niitä uhkauksia, joita eduskuntaa vastaan on tehty.
Mutta minun täytyy sanoa, että minä vakavasti
pelkään k a n s a l a i s s o t a a. Jos täällä kansalaissota syttyy, olkoon se mistä syystä tahansa,
niin minun käsitykseni mukaan on eduskunnan
silloin valvottava yksi yö, jos voidaan se sillä
estää. Voi tulla sellainenkin tilanne, että täytyy
'Valv.oa useampi•a öitä, ja jos me voimme yhdenkin iihmirshengen :pelastaa silllä, että valvoonme
tämän yön, on mei,dän se tehtävä. Ne ~wit, joista tässä on kysymys, eivät ole P'itkiä. Minun
\luullakseni niitä on •riittävä määrä painettuina
·ja ne voidaan täällä jakaa :eduskunnalle ja :eduskunnan jäsenet vo,ivat niilhin asiallis·esili tutustua. (OiliDel!stosta: Tänä yönä?) Minä oli•s,in toiv·onut, että tämä. asia olisi voinut siirtyä huomis<een, s'iUä kunniioitus j,okw~sen edustajan oi''keutta koihtaan saada tutustua niihin as,i.oihin,
joista ihänen pitää päättää, JVaati si: s·en. Mutta
minun vaU.assani ei ole ihaHita n]itä voimia, jQtka tänään määräälvät, Ja tkun minun on valittava tässä suht,eessa edustajan vmpauden ja kans-alaisso-dan väliUä, niin illlinun on ehdottomasti
pitäminen kansalaissodan välttä:mi.stä tärbämpänä ·kurin'·e·dnstajain tätä tllll'koittavaa .vapautta.
Mitä tuloo näihin lakie'hdotuksiin, on minulla
ollut ikunnia .i·o tätä ennen ilmoittaa tältä samalta
1

---

·-----

.

•paikalta, että maala:is1iiton eduskuntaryhmä on
valmis hyväksymään sekä teollisuustyöpäivän
1rui'll että lkunna;Uistlait. Me olemme rp·itäneet
hUJdlta siitä, että näihin lakeihi:n ovat kwikki
edus1ta.iat tutustuneet. .Sillä me olemme ,pitäneet ajankolhtaa niin rk:tiitiillisenä, 'että ·edustajan
pitää 'Olla jolka hetki va~lmiina kaildciin niiihin
toinneni>iteis,i>i:n, j1oita eduskunnassa 'Saattaa
esiHe tulla. M~inä muuten käsitän, että nämä
ovat ne tärkJe:immät ~ait, joita tällä kertaa 1'6vott.omuU:ksien uhalla: vaaditaan voimaanastu·v.i\ksi. Olemme t·eihneet päätölksemme näJiden lak:en voima.a,nastumisesta. .io ennenkuin mitään
tä'llai!sta U:hkaa on: oHut ol•ema:ssa, jot,en s.]is,
swmoi:nili:uin vi,imeksi koossa on:ema 'Valti.Jopäivilllä, maala:i1sl·iri,ton edruskunta:rY'hmä näiUäkin
vailt~o:päivillä tU:lee päättämään tästä asiasta
va-paas.ti, ilman että meidän vä:lillämme ~on sosi,aJi~emokraattien ka.ns,sa minkäänlaista lehmäliiauppaa. (Oikern!) Minä nimittäin vakuutan
vruka.vasti, että me emme ole sosial,~·demo'kraateil
le luvanneet mitään, mikä ei ole tässä edus'kunnan lJUhujalavaJlla julk~ituotu. (Vasemma-lta:
Oikein!) Me emme ole pyytäneet heå.ltä mitään
sitä vastaan, mitä me oLemme olleet valmiit tekemään, sillä me emme tee 1ehmälkaup[lo,ia, jos ne
ova.t vastoin meidän va'kaumUJksiamme.
Mitä tulee 'lakiin ;heinäkuun 18 päiväiltä, on
eduskunt,a äsken tehnyt päätöksen, .ionka kautta
tämän lain vaatimus ei saata olla niin :kiireellinen, että •s•en tarvitsee nyt tu'Lla esi,im. Eduskunta on eräässä edetllises'sä istunnossa juuri nimenomaan ed. Tokoin eihdotu:ks>esta ly~kämnyt tätä
:asia1a1 koskevan esityksen vemstuslaJkivaliolkuntaan. MeiHä ei 'Ole mitään syytä tässä suhteessa II'ikkoa perustuslakia, koska, niinkuin sanoin, äskeinen päätös minun 'kästityl.:seni muikaa•n on täysin sen va.at<imulksen tasaU.a, joka
.Suomen kansalla saattaa olla hallitusvallan sijoittamiseen näillde:n omaan maahan.
·Mitä tU:lee ha:mituksen edes'vastuu'lalk<iåin, ·ei
sekään ole ni~in kiireeillinen, että s'en tar'Vitsee
tänä yön tulla va.hvistetuksi. Olen vakuutettu
s•iitä, että jos jätkevillä kansa:nedustaji!}la, joilla
on auktorit,eetti,vaikutusvalltaa niihin jouiklkoihin, j,offira täilä lkert,a;a ovat levottomia eduslkunnan 1>äätölksen su'hteen, .io.s hei:llä ·on vietävä
näille kansabiisi!lle se ti1eto, että eduslkunta o:n
tänä Y'Önä päättänyt ottaa omaan haltuunsa s1e'n
ko:rlkeimman .vaJtiO'Va11an, joka tähän saakka on
ollut viikkokausia tuu'liajolla, on ymmärtääkJl'eni:L slii1näJ ,suhteessa ikansan vaatimuks•et nyt
täytetty.
Mitä tUJlee 8-tuntiseen työ·päiväla,ki,in, sama
asia. Kun ltäro:i kansa. joka nyt Jiikehtii, saa tie-
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tää että .eduskunta on päättänyt julistaa, voimaan

8-t~nti1sen teol11suust;y~öpälivälain, on s'e s·illoin

saanut tärlm,immän, mitä s-e täillä hetkenä tältä
eduskunna.lta. odottaa. Minä olen ollut tilaisuudessa, siUoin kun t-ätä lalk.ia sääd<etti.in, tuomaan
esiim1 useita san:g'en v.akavia muistutuksia sitä
vastaan. Minulla on siitä sama käsitys, minkä
ed. Sdhyberg-son täällä esitti äsken, mutta mirnä
en s·i'lti pelkää tilillä 'he•tkellä auttaa tätä lalkia
vo·imaan. Min·ullla on se 'käsitys, että Suomen
kansa ,hnoonattuaa:n, että tämä laki on /kelvoton,
on valmis sen muuttamaan niitten tarpeitten
mukaan, jotka ovat Strometu kansalle silloin
·edu~H;1sia. Milksi me sitten ta:i,stelemme s-itä va!Staan? _Astukoon se v!O'.imaan. Kansa saa itse
ilmettclemalia nauttia taihtlonsa JJ.ed·elmiä. Eduskunta ei al-e siUoin tenää s·i·itä edt>svastuussa, jos
la'ki on ·huon•o.
Mitä tuLe'e lkunnalhslakeihin, ovat 'kaikk~, ainakin useimmat, edmikunnassa, mikäli minä olen
ollut keskusteluissa, lausuneet sen ajatuksen,
että kunnaJlisla:it ovat sellaiset, että ni.itä vastaan on eräitä muistutuiksia, mutta yleensä on
oltu sitä mi>eli!})iruettä samoin kui1n vi·ime eduskunnassakin, ·että nämä lait V'oidaan ·saattaa voimaan. Minä O'len 'kuullut, että on eräissä muissakin ·eduskuntaryhmissä näitä as:i!oita j1o ikwsitetlty ja itultu siihen kä1sritykseen, että niitten voimaantu~em~sta vnida.an ikannattaa.
Jos asianlaita on oillut sillä tavalla, milks~i emme nyt sitten tot,eruttaisi tätä kansan jokseenkin laajojen
kerrost•e-n vaatimusta.
Mitä sitten tul!=Je s•i•iihen suurlakko-liikkees,e'Eln,
j'Oika nyt aa<ltuilee maas,sa, minä pidän s-itä 'kansaHis'ena onnettomuutena. Minä pellkään, että
,siitä johtuu kansaUinen vaa:ra. Jos voin jollakin tavaJ1la •sitä vaaraa lkansaltani estää, minä
estän s:ern. .Jos minua syytetään sill·nin ,siåtä,
että :olen e-dustajaJValta!kiTjaani !käyttänyt vääi!"in, lka:nsa voi s•en ottaa mimu!Jta .pois ja asettaa
tänne seHaisen miehen, joka käyttää valta!ki<rjaa
valitsijain tahdon mulkaan. Minä käsitän, että
meillä ·on tällä kertaa velvolllisuus valvoa tänä
,yönä näitt.en asiain vuOik:s.i., enkä käsitä, että
tämä ·pakko tul·ee näitten sosialid·emokraattisten e a u s t a j a ,j: n puole'lta: niin vo;makka.ana., että meidän tutlis~i sen alLe' taipua. Paa&:o
on paljon yleis,empi,. Me o!lemme tääl'lä monta
1ke.rtaa ~:Lstuneet ik:ok>ona:isia öitä. La:sk·en edustajien sydä;melile, e;'kö'hän meidän •ole tässäkin
asia.ssa 'hieman syrjäytettä!vä muotoja ja koetettaJva py:rlkiä siihen, että s>e a:s~ain tila, joka maass:a nyt -niin llihikaavana val1itse.e, ·saabi.silin järjestetyksi i·lman, että u'h:kauksista tulisi t-ositeikuja?

-

o:

Ed. P ä i v ä n s a 1
Ed. Kuusisen viittauk~
s·en joJl'dosta siilhten, että ne, jotka eiiVät tänä
yönä katsoi's~ O'leva:nsa valmiita hyväksymään
kyseessä olevia ilalk:ej.a., ta:htoisivat !käyttää tätä
pientä lyikkäystä vain ~ernkkeena, lmska eivät
muika oUenlkaan tahtuisi näitä 1lakeja hyvälksyä,
, pyydän lalL'lua, että :rui:i!n ei ainakaan ole minun
laitani, sillä sen mukaan 'kui•n tunnen 8 tunnin
työpäivä•lakia ja ikunnal1is1lakeja, niin ollen niitä
kolhtaan 'hyvilll myötätunt<>inen, mutta ymmärrättehän hyvät edustajat, että ·ennenkuin ·on
ede•s :näilinyt noita. lakeja virallisessa muodossa,
ei vu~ yhtäkkiä vain huutaa niistä jaa ta.i ei.
iEhdottaisin, että edtes1 ja:ettaisiin edustajille lakie'hdotulks'Elt IJlyt kohta, että niin pian kuin mafudollista saataisiin nii:hin tU.tustua. Ja minä
uskon, että 8 tunnin ty.öpäivälailla. ja kunnallis•laeilla on jotakuinlki•n yleinen :kannatus eduskunnas1sa, ja, minä uskon myös, että Suomen kansa otta.is:i: tällä .hetkellä hyvänä 'lahjana vastaan
8 tunnin työpäivälain ja kunnallislait. Mutta
muihin elhdotettui!hin :Ja'kei hin nahden en luule,
että voitaisuin saada yksi'mieEstä :hyväksymistä
tässä eduskunnas'Sa.
1

Ed. Saari k ~ vi: Tämä eduskunta on ollut
kodlla jo parin vi1iikon ajan saamatta \kerrassaan rmitään aikaan. Se seikka, että puoli kuukautta on täällä osoitettu me1ilmin täydelListä
työ\kyvyttömyyttä, on vaiikuttanut, että ty.ökansa o:n saatettu kaduille toisiHa keinoiHa :hakemaan leilpää ja oilkeutta. Tällä työkansana
orn nyt kerta ilmilkkiaan sellainen käsitys, ettei
tältä eduskunnwlta ol·e mitään 1hyvää t·oivottav.ana, aivan niinkuin se käsitys ,.Me vaadimme"
jwlistulksessa sallO'taaru. Si!llä on myöskin sellaine•n mieli!Pide, että 'koska Suomen kansalla on
tällä wertaa kalks>i eduskuntaa .ia enti·sestä e-duskunnasta, joka väkiva.Uoin ha.ioitettiin., on sillä
se ikolkemus, että se jota,in sai aikaan, silksipä
kysymys n. s. Ma.nnerin eduskunnan kokoonpanosta oru myöskin yksi niitä vaatimuksia, joita
työväki nykyään esittää. Mutta minä huomasin
keskustas~a .ia o.ikeistosta, että tämä on sangen
ki]}eä 'kysymys heiHe. He koettivat etuikäteen
selittää, että jos tää'ltä rn::i!mittäiin sos•ia[isti-en
taa:tolta luovuttaisiin siitä ajatuksesta, .ettei
Manuerin eduskuntaa kutsuttaisi 'koolle, miin
sitten he jotaikin vastala.h.ia'ksi antaisivat. Heillä, k!eskustaHa, on tänä yönä tilaisun>s osoittaa,
kykeneekö tämä eduskunta tod•eHakin si'Ue kansanosalle, joka nyt leipää .ia oik-eutta vaatii,
.io·tain antamaan, jotain sellaista, jo:ka herättäisi
luottamusta siinä kansan osa:ssa tähän edus:kuntaa:n, .ia minä luuJe'll, että. .ios keskusta todella- •
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kin nyt \kannattaa käytäriDJÖssä sitä, mitä se on
puheissaan ja osaksi jo tetoissmkin osoittanut,
niin voi.daan tänä yönä saada sangen pal~on
ailkaan. Siksi to•i'Voisin:, •että todoeUakin istuttaisiin tämä yö ja tehtäisiin sitä työtä, jota työkansa nyt odottaa. Silloin saisi varmaan ke•skustakin olla levollisempi sen suhteen, että kan_,•a ei elhkä sitten Manuerin eduskuntaa enää
koolle vaatisi. Tei'llä on nyt valta, ·osoittwkaa,
että tämä eduskunta vihdoinkin sMrpi jotain
:hyvää aikaan.
Ed. W i i k: .För.sla.get om frågans uppskjutande .på någm dagar är orimligt redan för den
skull att af aJlt att döma; landtdage.n, i händelse
den skuUe besluta en sådan bordläggning, icke
vidare skulle blifva i tillfäUe att behandla va•re
sig d·enna ·eller några andra f~rågor.
För öf·rigt vill jag tacka herrama inom landtdagerus höger för det att de ännu denna gång visat
sig i .sin •rätta gestalt. Det kan ju alltid vara
upplysande för den del af den svenska arbetande
klassen, 180m til,läfventy·rs icke har varit underkunnig dämm.
Ed. Palmgren: Åfven om landtdagen i afton, med a,grarerna:s och vänsterns röster har proklamerat sig såsOIID innehafvare af högsta makten,
så hwr den dock icke med det kunnat fritagaJ
landtdagen <Och de enski1da landtdag.smännen från
det ansvaJr, som med folkrep.resentantens vä:rf ä:r
förenadt. Vi folhepresentanter hafva att •Sivara
icke blott för den Va!lmanskår, som vänstern nu
har åberopat, utan vi hafva också för våra åt.gärder att svaxa för den stora del af vårt folk, som
hör till den samhälls-bevarande delen och hvilken
vid senaste val visrude sig vwra i majoriteten. J ag
kan för min del icke vara· med om att skrida till
thandläggning af så stora, och vilktiga lagförslag,
som ·det nu varit fråga om att man efter midnatt
sJmlle taga under behandling, men jag ber att få
:framhålla, att Arbetsor.dningen för Finlands
landtdag i 30 § stadgar: ,Plenum må ej fortgå
efter kl. 11 på aftonen, såvida icke talmannen anser siilrskild anledning därtiH föreligga eller landtdagen så besluter". Då 1andtdagen i dag suttit
så godt som med ens från kl. 12, anser jag det
icke finnas någ.ra sii.rskilda 1Sikäl för att utöfver
ett dagsa1rbete ännu hafva ett nattarbete och ett
natta.rbete, hvilket antagligen1 skulle blifva mycket .dåligt, ty människalll är icke så kvaJificerad,
att man efter en hel dags aTbete på natten ännu
kan prestera någonting ·dugligt.
Det uttalande, som oem af representa:nterna
gjorde angående aroligheter, som sikulle hota., för

den händeloo att mwn icke nu skrider till det, som
har påy·rkats, ·skll'ämmer åtmin:stoD.Je icke det ringaste mig. Vi hafva under dessa dagar så ofta
fått höra aUa möjliga hotelser, och jag tror vi
skulle gö·ra klohst i att ick:e låta locka oss af
dem. J a;g antager, att vänstern, som tillsammans
med agrwrerna nu iir den, s•om närmast har att
sva.ra för hög'ISoia makten, också sikall kunna kla['a
sig för det hot, som möjligen kan göra sig gälland·e. J ag tror icke 'På det. J ag YJ'ikar •därfÖr
bestämdt på, att .med hand:läggningen af de frågor, som här varit tal am, må anstå till ett sådant
tillfälle f.rrumdel•es, att hvar och en ha[' tillfälle
att noggrannt sätta sig in i dem. Det skulle enligt min mening vara ett namrspel, om man: skulle
t.aga upp alla dess8i frågor i natt kl. 1. Det bn
åtminstone jag icke .sv&ra för inför mina valmän.
Ed. T o koi: Kun iJein viirrne~Sielll ehdotukseni
n. s. valtalain vahvistamisesta tai toisin sanoen
ehdotuksen siitä, että istunto pidettäisiin k:lo 1,
jolloin eduskunta ottais~ käsiteltäväkseen tämän
vahvistamisen, se johtui siitä, että kun eduskunta
nyt äsken tekemällään päätöksellä on päättänyt
asiallisesti asettua samalle kannalle, mille valtalaki on asettunu:t, nimittäin, että eduskunta on
1ottanut koko valti{)vallan käsiinsä, eduskunta
täLlä päätöksellä ei vielä ole ,järjestänyt niitä käytännö!Hsiä toimenpiteitä, jotka sisältyvät va'ltalain 3 § :ään, nimittäin, että ,eduskunta määrää
!Suomen toimeenpanevan vallan. Ylintä toimeen•panovaltaa käyttäköön toistaiseksi Suomen s·enaatin t&lousosa.sto, .ionka jäsenet eduskunta asettaa
ja erottaa". Kun nyt tiedetään, että maassa vallitsee tavaton elintarvekurjuus .ia tällaisen toimeenpanovallan .puute olisi äärettömän suuri
aukko me~dän elämfils,sämme, niin sen vuoksi on
mielestäni vallan· välttämätöntä, että tä:mä puoli
asiasta tulee nyt valtalam hyväksymisellä myös
järjestetyksi .ia 'Päästään käytännöllisen toiminnan alkuun.
Ed. T aJ v a s t ä h t i: Ensilkerta'laiseen tässä
,kll!marissa eivät ne monet uhkaukset, joita näitten
•viime viikko.ien aikana on vrusemmis1Jon puolelta
lausuttu - .ioita tosin toiset puhujat ovat kutsuneet varoituksiksi - ole voineet olla ilekemättä
hämmästyttävää .ia masentavaa vaikutusta. Varsinkin -hämmästyttää minua oo seik'ka, että va~Pemmistolaioot eivät vihdoinkaaru ole op·pineet,
•että täällä uhkaileminen on eduskunnan oikeistoon nähden, hukkaanmennyttä .kaunopuhei!Suuiita,
sillä .ios niin olisi, että meihin voisi uhkauksilla
<Vaikuttaa, niin me tuskin olisimme tähän eduskuntaan tulleetkaan. Me katsomme olevan valtio-
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lkanssa risrtiri~d.a.ssa ottaa huo- i
m10on uhkauksm, kun maan as101sta on ,puhetta.. :
(Vasemmalta: Ei me ole uhattu.) VaTsin:kin tuntuu hämmästyttä'vältä, että sen jälkeen, kun vasemmisto täällä; maalaisliittolaisten kanssa oli
saanut voiton äänestyksessä, seuraavat kolme pulhu.iaa ·siltä puolen' kohta tämän voiton jälkeen
käyttivät uhkaUJksia vähemmistöä kohtaan. Ed.
,Wal·pas tosin sanoi, että nämä uhkaukset ovat
varoitusta, että ne se.Ukat, joihin niissä viitattiin,
eivät ·riipu vasemmistoodusta.iista ja että he pelkäävät, etteivät V'oi joukkoja tuolla Jllkona hallita. ,
Minä uskon, että tämä on liia:llista vaatimatto- .
muutta. Minä olen nimittäin aivan vakuutettu 1
siitä, että kun työväiki on! tänne lähettänyt 92
edustajaa, tse on lähettänyt tänne sellaisia henki- !
löitä, joiJka nauttivat sen luottamusta ja jotka i
myöskin voivat vaikuttaa siihen. (Vasemmalta: i
Ei ne meitä evästäneet!) Meillä on varsinkin nyt :
hyvin vähän syytä enää uskoa, etteivät vasem- i
miston luottohenkilöt voisi joukkojaan hillitä, kun
:he täällä tänä päivänä ovat saaneet korkeimman i
vallan. Ed.· Al:kio taa;s kehoitti kansalaissodan
välttämi10•eksi ja ra:nhan saamiseksi kuulemaan
näitä uhkauksia. Luuleeko ed. Alkio, että uh- ·
kaukset tähän loppu~sivat? Minusta ainakin tun-"
tuu näitten viikkojen kokemusten• jäJlkeen, ettei
niin ole asian•laita.
Ed. Pärssinen vetosi oikeiston varempiin tun- ·
teisiin (Ed. Pärssi.nen: Eikö mitä!) ja puhui siitä •
hädästä, mikä maassa vallitse~. Oli tiety,sti aivan
oikein muistuttaa meitä tällaisesta asiasta, koetamme sen itsekin ,pitää muistossamme (Ed. Pärssinen: Mutta se ei 1pysy muistossa!), mutta emme i
todellrukaan: voi käsittää, missä yhteydessä se on ~
va]talain, 8-tunt:iisen työpäivälain j. n. e: kanssa.
Koska täällä nyt on tällä tlwalla .iotaikin mieltäliikuttavaa kerrottu, .ehkä sallitaan minunkin
kertoa eräs esimer1kki. Tänä päivänä ;kaksi köyhää Offilpelijatarta kyynelsi1lmin pyysi, että he
saisivat jatkaa jokapäiväisen leipänsä ansaitsemista ompelukoneitt.ensa ääTessä pienessä ·rihka- i
makaUipa'ssa. PunaisiNa nauhoilla ja pistimillä va- '
rustetut lffiiehet ajoivat heidät sieltä pois ompelukoneitten äärestä. Ja ·minä luulen, että tämä tapaus ei ollut ainoa. Minä toivoisin, että tänä •
yönä vielä eduskunnan enemmistö koettaisi miettiä keinoja, .ioillru .saataisiin tämänkaltaiset ,bnsan rauhoittamiset" lopetetuiksi. (Vasemmalta:
Laikko loppumaan! Niitähän on ehdotettu!)
Täällä on .myöskin vedottu meidän parempiin
tunteisiim:me siinä suhteessa, että me emme nyt
tahtoisi nukkua, vaan tahtoisimme tehdä työtä,
va1kkei niistä, jotka ovat ehdottaneet, että päätök- :
set lakien vah vistamisest.a siirrettäisiin j·ohonkin '
1
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1

1

1
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muuhun istuntoon eilkä vielä tänä yönä toimeenpantaisi, kukaan ole 1puhunut nukkumisesta, vaan
\kaikki ovat puhuneet siitä, että näin tärkeään
toimeen mennessä olisi syytä asiaa vielä miettiä
ja tutustua siihen, .ia koska .minäkään en ole mikään asiantunt~ja kaikilla aloiLla, niin pyytäisin
saada; a,sioihin tarkemmin tutustua. (Vasemmalta:
Sdlais.etko ne oppineet edustajat ·ovatkin, herro.i@ edustajat!)
Ed. A h 1m a v a a :r a: Tä:äHä on sanottu, että
ne edustajat, jotka eivät voi näkemättä hyväksyä
laki-ehdotuksia, eivät ole tehtäivänsä trusalla. Minä
en nyt tiedä, ikummatko ovat tehtävänsä tasalla,
nekö edustaja:t, jotka jonkun epävarman sanoma·lehtiselos'l.uks<en no.ial}a ovat valmiit näin. tärkeässä asia•ssa tekeeniään päätöksensä ja vakaumuksensa lausumaan, vai ne, jotka tahtovat
!llsioista ottaa selvää. Sen jätän wrvoisan eduskunna.n aTvosteltavaksi, kummatko ovat paremmin
telhtävänsä tasalla. Edusta1ja, Hänninen-.Wa}pas
oi!lreastaan myönsi, että on kohtuutonta. vaatia
eduskuntaa näin lyhyessä a.iassa hyväksymään
näitä lakeja ja sanoi olevansa sitä mieltä, että
huomenna kello 10 olisi kokoonnuttava, mutta hänellä ei ollut U!Skoa, että ·Suomen kansa olisi malttanut tätä 8-9 tuntia odottaa. Minä tunnen
myöskin Sunmen kansalli työväkeä ja minä en voi
uskoa, ei:itei niillä olisi sen vertaa malttia. Kyllä
niillä on malttia, kun vaa.n te ette niitä kiihoita
liiaJksi; kyllä ne ymmälrtävät, että asioita. pitää
harkita, eivät ne tahdo, että eduskunta menee t.e'kemään väätöksiä, joista se ei edes itse tiedä mitä
ne sisältävät. Mitä ·Siihen tulee, josta ed. Hänninen-W alpa.s 1sanoi, että täällä syrjäkaupungilla
on joitakin tuollaisia ma.ltittomia, niin ty·rkyttäkää niiUe järkeä; maaseutuväestö ei kaipaa tällaista neuvontaa, ts:illä se ei 'kannata tämmöistä
kiireellisyyttä. Mutta minä olen vakuutettu siitä,
·että tässä on toinen asia kysymyksessä. En tailldo
väittää, koska v!llsemmiston taholta on kielletty,
että he olisivat la1kon takallia, mutta minä väitän,
iettä niillä, jotka tämän ajattelemattoman lakon
vastoin Suomen kansan enemmistöä ovat saaneet
toimeen, on .syytä ol~a huolissaan. ja, hakea tällaisia
ikeioo.ia, joilla siitä päästään. En usko, että sillä
perusteella, .iosko me tänä yöuä ta;hi huomenna
hyväksymme nämä lait, 1kuka:an olisi ruvennut
•lakkoon, mutta; tse kyllä saattaa ·Pelastaa. nu'o ajatteloemattomat kii'hoitta.iat. (Vasemmalta;: Edustaja
!Ahmavaantnt se pelastaa.) Mitä sitten ed. Al!kio
sanoi, että hän pelkää kansrulaissotaa ja muuta
·Semmoista, niin hyvähän se on olla va·rova, mutta
edustaja; ei saa kadottaa kaikkea arvostelukykyään luulottelu.iensa trukia. K:vllä: hänen täytyy
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toimia sen mukaa-n, minkä tietää vakaumukses- -ten ~allitus valiitaan. Minä -ehdotan 1), että pulhetaan tulevan kansan hyväksi. En ole ollut sen mieh~stö va·lmistaa -ehdotuksen siitä, miten toil>äätöksen, joka nyt hyväksyttiin, takana, mutta meenpa.neva.a valtaa käytetään, ja 2), että; täysisiitä huolima,tta minä olen siksi lojaalinen sitä istunto pidetään! tänä yönä kello 1, jossa puhe,päätöstä kohtaan, että minä en soisi, että edus- 'miehistön f!hdotus tul·ee käsiteltäväksi. Minä
kunta tunnin kuluttua sen jälkeen, kun se on itsel- myönnän, ettei minkäänlaista laajaa ja valmista
leen ottanut tämän vallan, lkäytitä~si (sitä; niin ·ehdotusta kenties voidlil niin yhtäkkiä saooa.
huonosti, että koko maa nälkisi, ettei siitä ole sen 'mutta. päätöshän on t-ehty toistaiseksi, .ia niitä
'käyttäjäksi. Ja onhan se huonosti käytettyä, jos päätöksiä, mitä tiils,sä suhteess'a tänä yönä. kenties
suurelta .osalta eduskuntaa kiellettäisiin tutustu~ tu11aan tekemään, voidaan muuttaa.
minen lakiin. 'Täällä on ~puhuttu, että näimä lait
ovat sangen lyhyitä. Minä olen nyt näihnyt ·täEd. Jo h a n s s o n·: I li1khet m-ed her.r Wiik
män kunnallislaki-ehdotuksen, ja, siinä on toista- anser jag det va:ra till stor nytta ooh lä:11dom förr
sataa sivua. Minä en voi niin nopeasti lukea näitä d-en svens1ka underklassen i laJJ.det att få taga känehdotuksia. (Vasemmalta: Lukekaa hätäisesti.) nedom och -d:el af de yttranclen, som ·representanMinä pyydän, että maltatte. Se tekee huonon terna f.ör svenska folkpartiet i kväl]> och äfven
asian vaikutuksen, .kuru ei malta, olla hiljaa. Minä under tidigar-e enkammarlandtdaga.r afgifvit.
olen sitä mieltä, että palj.o paTemman palveluksen Denna underklass, som tyväror låtit looka sig af
näille lrueille tekevät ne, jotka. tahtovat, että jär- d-e lögner oeh intrigspel, 1Som svenska folk;partiet
jen ja kohtuuden mukaan menetellään. Ohm va- under senas-te va.l utöfvat och som nog äfven har
kuutettu, että Suomen kansa; malttaa, kun ne fått sin dom 1på svenskt borg:erligt håll.
vain malttavat; joth sitä E!dustavat, .ia jotka tieHerr Colliander ville, att .plenum icke skuUe
tävät, että eduskunnalla on n:yt korkein valta ja hållas i ruatt för aU han slkulle få ta,ga kännedum
tietävät, •että sillä on ·v-al'ma enemmistö takanaan. om dessa ·lagar. Det var endast fraser f1rån hans
Minä tulen mainittuja lakeja luultavasti myöskin sida. J a.g rur öfvertyg!lld om, att han känner dessa
äänestämään, kun näen ne. Näin tehdää;n parempi ·181ga•r. 011sa.ken är endast den, rutt han själf ick-e
-palvelus asialle. Muistakaa, hyvät herrat, että vill, att dessa la:g!llr skola blifva godkända.
tulevaisuuteen annetaan tässä ääirettömön huon-o
Hva.d herr Pa.lmgrens yttrande vidkommer,
esimerkki. Täällä on vasemmiston ,puolelta framkom han .med ett fö:rsla.g om att talmannen
useilla ~valtiopäivillä! -minä mu~stan sen ja pöy- skulle hafva rätt att afbryta -pl-enum kl. 11. J ag
täkirjat sen esittävät - kieltäydytty ,käsittele- vill framhålla, att vid tidigare landtdagar talmästä asiaa, syy1stä, ettei mietintö ollut jaettu. mamnen a;lltid vädja.t till landtdagens eget afgö(Vas-emmalta: Ei ollut suurlakkoa.) Niin, se on ·rarrde, om plenum skall afslutas kl. 11. Ta1mansuurlakko, jo.ka on mennyt päähän. Minä olen nen halr ieke själf a.fgjort clet. He·l'lr Prulmgren
vakuutettu, että kun sanomme, ·että huomenna, framhöll, att det icke finnes något skä} att forttahi toisena päivänä hyväksymme nämä lait, niin sätta detta p1enum. J ag vill icke uppehålla mig ·
s-e suurlakkoon vaikuttaa. kaikki, mitä on toivottu. vid detta yttrande. Det kommer att stå i p:rotoMinä nyt, niinkuin sanoin, vastaisuud<enkin va- kollet, odh den svenska arbetande klassen har ti]lralta toivoisin, että eduskunta arvokkaasti menet- räckligt bevis på, att .man från svenska folkpartelbsi tässä asiassa, ettei olis·i syytä pilkkaajille ti.e;ts håll under ögonblick, som detta, har framsanoa: Huon01sti eduskunta! menetteli heti. kun otti hållit, att det icke är skäl att fortsätta detta plevallan käsiinsä.
num, dä;r ändå så viktiga saker stå inför sitt afgörande.
E.d. L ·o u h i v u o r i: Vasemmiston t!llhol ta ~n
tahdottu viitata -siihen, että me emme olisi valEd. T 81 1 'a s : Kun- ed. 'l'okoi teki ehdotukmiit täällä yöllälkin työtä tekemään, vaan levolle sen, että myöskin valtalruki vahvistetta,isiin, niin.
päästäbemme välttäisimme ehdotettua istuntoa. niinkuin minä jo ensimäisessä lausunnossani sa.Siinä ei ol-e .perää, '.ia minusta tuntuu siltä, että noin, oli minulle käsittämätöntä, mitä hän oikeaskun eduskunta on äskettäin tehnyt sella~oon 'pää- taa:IJJ sillä tarkoitti. Eu. Tokoin viimeinen lautöksen kuin se teki, on myös kiireellisesti täyden- sunio -selvitti minu'lle kumminkin asian- aivan täynettävä sitä päätöstä. Mutta sen päätöksen täy- • dellisesti. Ed. T~akoi ei nimittäin näy tietävän,
dentämiseksi -ei ol-e välttrumätöntä, että: ehdotetut mitä -eduskunta juuri äske'tttäin on pää-btälnyt.. Hän
lait otetaan juuri tänä yönä käsiteltäviksi, mutta lausui, että eduskunta on päättänyt ottaa, haltuunon välttämätöntä, että hetimiten päätetään siitä, sa 'koko -va:H:iovaHa'n- llliin olivat hänen -omat samitenkä toi.moonvanevaa• valtaa !käytetään .ia mi- nansa - ja; jos OO.u&'kunia tode!llaki'll olisi tehnyt
1
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pääitöksen otta·a· ha.ltuunsa koko valtiovallan, niin
minä kyHä ymmä.rtäisin, että heti sen jälkeen
myöskin: täytyisi toisilla päätöksillä ·rajoittaa
tuota vailtrua, joruka. •edu:s'kunta on .ottanut. Sillä
jos me todellakin olisimme ottaneet koko va1tio'vallan haltuumme, niin .ehkä sitten meille kuuluisi
myöskin tuo nimismiehen nimiHäminen, josta. niin
pa.ljon ·On puhuttu. (Vasemmalta: Se on puhuttu
kymmenen kertaa.) Mutta asianlaita: on kuitenkin se, että tekemämme pää)töks.en mukaan on
eduskunta päättänyt toistaiseksi its•e käyttää sitä
valtaa, j.oka voimllJssaolevien säännösten mukaan
an kuulunut keisari:lle ja suuriruMinarulle. Tämän päätök:s.en johdosta ei :siis ole tarpeel:lista vahvistaa, valta!lakia, ·vielä viilhemmäm säätää mitään
.sellars•ta., joka va1ltalain 3 § :ssä on säädetty. Senallitti Qn täJmän päätöks-en ·es•tämättä oikeutettu
j'a velvollinen käyttämäiän sitä va,ltaa, joka sillä
ohjesäärutönsä mu~man ·on. V alta'llxin vahvistaplinen merki•tsisi kyllä asiallisesti ra.ioih1sten tebmistä siihen pääJtökseen, ionka eduskunta. juuri on
tehnyt, mutta rajoitusten tekemistä, jotka eivät
ole tällä haa:vaa 1tarpeellisia. 1Sitävastoin tulee
luultavasti läh]päivinä osoittautumaan välttämättömäksi siirtää senaa.tiHe kyllä vielä muittenkin
asioitten lopu:lii1nen 'käslttely. kuin mihin senaatiHa nyt on oikeus. Mu•tta .siinä •suhteessa ei va:ltalHki meitä hyödyttä, ei vähintäkään. Ja niinikään tulee olemaan vä<lttämätön·tä laatia s-el'laisia määräyksiä, joista ed. Louhivuori puhui. Mutta minun täytyy sanoa, .että vaikka täy,dellisesti
t]mnnioitan ed. Louhivuoren osoittamaa hyvää tahtoa, niin minä en usko, •että mikään puhemiehistö
saisi ehdotus'ta va;lmiiksi täksi yöiksi kello yhteen.
Ed. Lohi: Minun ei tarvitse jatka.a sen
riä1keen, kun ed. Talas on käyttänyt puh-eenvuoroa. Minä a:jatt-elin. juuri samaa huomauiltaa ed.
Tokoin 'lausunnon johdosta., .että edus'kun.n:alll päätöksen mukaalll jää s•e vaHa senaatil'le, mikä voimasslllolevien ohj.esää!Illtöjen mukaam: sillä eooestään on >Ollut. EdUJskunna:lle tuli se valta, jota
]m]sari ja suuriruhtinas on tähän a;,sti käyttänyt
ja se vailta sisältää .sen, että edu1skunta tu'lee asettama1an s•ena•a.tin. Mitä tulee siihen ehdotukse-en,
jonka ed. Louhivuori teki, .an [{yllä välttämäitön.tä
se 'asia heti saada järjestety.ksi. Mutta. en tiedä,
onko se mahdol,Jista -niin pian kuin ed. Louhivuori
esitti.
Ed. G y 11 i n g: O~keis,ton taholta on vedottu
puhemiehoon täs.sä ·asi~sa ja kehoitettu häntä sillä
tapaa hoitamaan a,siaa, ettei tämä yönä voi·tais.i
nyt kyseessä o'levien l•a:kien vahvistamista saada
aikaan. Useat rpuhujat täältä vasmnmistosta ovat
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mielestäni aivan selvään osoittaneet, ettei ole mitä.än kohtuuton.ta, pakkoa .siinä tehty keHekään
edus.taja.lle, jos nämä nyt jo puolen vuoden aikana valmiina olleet lait todeHakin vahvistettaviksi otetfl!an. Miel•estäni sentakia .ei oilkeiston taholta tehdyt. huomllJutukset ansaits.e .tulla huomioon otetuik-si. Mutta jos kuitenikin. puhemies
täll'aisessa ia:paUksessa Jmtsoisi jossain määrin oleva11 tuoHai·si•Ua huömautuksilla. aihet.ta, niin minusta ei hän menett·elisi oikein, jos hän itse ottai,si
asian ratkaistavaksensa, vaan, niinkuin edus'kunna.s!sa aina m:imen on: ollut tapana, alista·isi asian
eduskunnan päätettävrubi. Tämä olisi minusta
sitäikin tärfkeä:mpää, kun nyt on ·todellakin s:~llai
nen hetki, jolloin ei olisi syytä näin tärkeitä a,sioita tuolla ta,paa jättää riippumaa•n. Pyydän viitata siihen, •että .eduskunnan entiset puhemiehet
ovat tätä menettelytapa;a aina säännöllisesti käyttäneet. Nimenomaan eduskunnan monikertainen
PUihemies !Svinhufvud alisti aina tällais•ee:siS:a tapaukseStSa -asian edu~kunnan päätettäväksi.
Ed. R o s •e n q v i s t: För :att rättfärdiga det
mest hämsynslösa tvång gentemot landtdagsma.ns
rätt att ifå nödig tid att 'samvetsgrann:t .sätta sig
in i de fråJ:!,'or, beträ:ffande hvilka han har att a:fgöra, har man· här åter och åter kommit med den
·ena fruktan:svärda hotelsen ·efter den a.ndra. Härtill lkommer at.t de faror, med hvilka mfl!n hotall',
af de ho.tande själfva frambesvurits (Vasemmalta:
De·t var liögn!) 'och torde de hatfva makt att söka
hindra d·es:amma. En folkrepres.entation, som böjde .sig för dY'lika hotelser, har emeHertid beträdt
,själ'fförnedringen:s väg. Då det •allt<så galler att
skydda :landtdagsmalll•s e:nlli.gt L. 0. hon·om tiJ,lkommande rätt och då dm gäller att upprätthål'la
'l.andtda,g"ens värdigh.et, så må man vä.J bafva skäl
att vrudja, tiH herr ta.lmannen.
Ed. E 1 o ranta: Eduskun,trutyössä joutuu
usein, va:Uan!kin istuntakasuden loppupuo'lel'la hyvin, lyhyessä aja;ssa tutu•stumaan suuriin mietintöihin. Edustajat muist.avat, .että istuntokauden
lopussa ja.eta,an u:sein 3-4 <Suurta mietintöä päivässä ja niihin on tutustuttava kahdessa, jopa yhd·e&sä vuorokaudessa monien muitt-en tehtävien
ohella, ja ·sen :tutustumiS'en pemsteel'la täytyy
edustajain sitten ratkarista ka:ntanrsa esillä oleviin
asioihin nähden, vaikka nre näkeekin pap-erilla
vasta erusi !kerran sil'loin. Nyt on jo aikaa noin
viik!ko siitä, kun tääl.lä ·eduskunna.ssa sosiwlidemo~
kraa.ttien taholta. tarjottiin näitä lakeja hyväksyttäviksi, joista tällä kertaa' on kysymys, lia siitä
lähtien edustajilla, niin vanhoilla kuin uusiilakin
on o'llut aikaa tutustua niitten sisältöön. Tä.ä.llä
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.on ollut eduskunnassa niistä mietinnöt nä!htävinä
.ia saatavina, joten .iokai.Jsella on ollut täysi ma:hdollisuus niitten sisältöön tutustua. Sitäpaitsi
vaaliaikana ·herrat .ia naiset oikeistossa ai:ka rivakasti haukkuivat näitä :l,a:keja :käydessää;n vaalitaist,elua puhutun ja painetun sanan avulla. Jos
te olette näitä ha,nkkumatöitä suorittaneet lakeja
tuntematta, niin se on sangen omituinen juHu.
Jos te olette ne tunteneet, niin nyt rte väitätte vastoin parempa;a tietoanne, ettette tunne niitä. Minustru tuntuu, että lli.erroilla, puhuessaan tästä
asiasta niin tavattoman pa:ljon, on ollut tarkoitus
puhua •ed. Tokoin ·ehdotus täällä kuoliaaiiDsi ja
sillä ta.vaHa 'Päästä siitä kiusallisesta asemasta,
missä nyt .olette, ja siirtää a;sian ratkaisu tuonnemmamsi, ,e}rkä liian myöhäiseksi.
Sitten ed. Tavastähti tää!llä on huomauttanut,
että meidän, sosialidemokraattien, 'taholta on varoitettu heitä liian monta kertaa, ja minä puo'lestani myönnän, •että kylläJkai on taidettU'kin liian
monta kertaa varoitta,a. Jos herrat ja n:aiset väilttämättä ha1mwat lyödä pääin·sä seinäiän, niin ei sen
pitäisi olla, meidän a'sia, riittäisi kun varoitta:isi
kerran tai kaksi tekemästä onnettomuu:tt•a. Mutta
näitten a1siain Y'hteydessä ei ole ky·symys yksinään
teitä kosk•evasta onn,ettomuudestå, vaan koko Suomen kansaa koskevasta onnettomuudesta ja se on
siitä syystä, kun me olemme va,roittaneet niin
monta kertaa. Eri asia on. osaa:ti:eko ottaa varoituksia ajoi<ssa •huomioon.
Ed. R ·en t o 'l a: Tulen äämestämään kunna.llislain ja 8-tnntisen työ:päiväilain vahvistami.sen puol<eSta: silloin, ikun: äänestysesity<SI tehdään tässä
eduskunna,ssa .siitä. (Vasemmalta: Muuta ei tarvitakaan.) LuU'lin, .että se äänestys•ehdotus voitaisiin minunkin t-ahtoni mukaisesti tehdä jo tässä
istunnossa, mutta, mitä pitemmäLle istun·to on kulunut, sitä en~emmän olen tullut ajatelleebi, että
luu:ltUJvf!lsti minunkin on vastustaminen näitten
asioitten ·lop'puuillkäsittelemistä tä:ssä istunnossa
syystä, .että täysi-istuntOI!llme meno ei arvokkuudes,sa .ole ollut näiden suurten asiain arv·on mukainen. Minä en näet ole oikeutettu, en oma<lta kohd·rultani enkä siltä viiihäitä osuudelta, minkä edus·kunnan kolkoonpanosta yleensä va.staan, a;n:tautumaan .aiheutettujen syytösten alaiseksi siitä, että
eduskunta on kerrassaan a.rvoton 'käyttämää;n. kor~einta v·altaa. Sillä siitä saa oHa. vakuutettu, että
oikeistossa -löytyy monta iiläntä ja monta kynää todistamaan sitä, että eduskunta on korkeimman
vallan käY'itöön aivan kyvytön, jos hei'lle annetaan:
tilaisuus viitat·a edelleen s.e,llaisiin ta.pauksiin, joihin olemme tehneet täällä its·emme syypäiksi ja
joihin nytki•n, tämän pu!heen aikana, jotkut nä-

kevät sekä itsensä että eduskunnan arvolle sopivaksi tehdä i'tsensä syy<pärksi, ja mikä kevytmielinen !Suuriin a.sioihin suhtautuminen on herättänyt
minussakin vastenmielisyyden hätäistä asiain
päättämistä kohtaan. Sen v·aikutuksen olen näet
tosiaan saamut tästä; eduskunnasta, että kunnioi·tusta 'sille ei osoiteta., koskapa ·voidaan anJtautua
häiritseviin vuorokeskll!Steluihin, jopa puhujan
vapandeill rajoittamiseen silloin, kun joku vakaumuks-esta puhuu asian· 'PUolesta tai sitä vastaan.
Tuon 'komp:astuskiven uhkailun, maJttamattomuu-'
den, joka on iuiki f!lrvotonta, toivoisin olevan
poissa minunkin tieltämi, että saisin .i·akama.tto'man ilon valvoa täällä tänä yönä •niin kauvan, että
on julistettu vahvistetuiksi lae]ksi kunnaHislaki
ja ,I:aki 8-tuntisesta työpäivästä teollisuudessa.
Että siis minunikin onnistuisi pää1stä s·iihen, että
ne tulevat iilänilläni vahvistetuiksi, niin minä odotan, että eduskunta kuitenkin loppuaja.n käyUä~·
~tyY arvokka!lsti ja on sen ·P~~to~se~ tasai~a, mi~ä
asken korkermman val·l-an kaytosta tehtun - .1a
joka on ihana, historiallinen päätös. Ja, koska eivät vain maalaisliitto ynnä sosialidemokraatit
vaan moni oilkeistolainenkin äänesti sen puolesta,
~n se sitäkin sitovamiJi ja: •siveellisesti velvoittava,mpL ,
Pyyniöni on se, e-ttei päätöstä nyt esrillä olevassa asiassa missään tarpauksessa ennen' tehdä,
vaikka tässä vuorokausi valvottakoon, ennenkuin
j-okainen Eldustaja ·on 1saanut a.siapa:perit silmäinsä
eteen ja voi siis päästä rsiitä pint.ehestä, joka muutamia edustajia ehkä va.ivaa, että he vain sanomalehtiuutisista, hämärästi enää muistavat nuo lakiehdotumset ja viime kesäinä 'Päätetyt lait. Ennenkuin kukin on saanut <silmätä niitä ni.in IJa'ljon,
kuin !katsoo tarpee.Hiseksi voidakseen kantansa
määrätä, ennen älköön päätöstä tehtäkö. Toivon
kuitenkin, ~ttä .iaksettaisiin valvoa siilheill sa.ak<ka.
(Vasemmalta': Kestää sitten kaksi viikkoa.)
'Ed. H ä <S t b a c k a: Då jag såsom ny medle-m
af lanldtdagen icke va,rit i til'lfäille att n.äirmare
genomgå ·de af herr Tokoi nämnda la.gför.slagen,
får ja.g på samma. gru1;1der som herr Palmgren
J'edan uttalat motsätta mig lagföps]agens behandHng på säJtt herr Tokoi föres.lwgit. Jag ansluter
mig därför till dem, som anhållit, a,tt frågoma.-;
beha.ndEng s'kutle uppsk.iutas på någm daga.r
framåt.
Ed. T o k o i: V aik!ka. onkin jotenkin toivotonta
ryhtyä väittelyihin ed. Taiaan kanss,a, niin 'PYYtäisin kuitenikin viitata. påriin :seikka,an, nimittäin
siihen, että tähäin mennessä ei ole ollut, a.inaka,a.n
tun!Jl:ustettu olev.a;n, muuta valtaa kuin eduskunta,
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lainsää.dän:tövaltana, ja hallitsija taas •ha<llitsevaua
valtana, j<>nka neuvonantajaJlaitoksena Suomen:
senaatti on ollut. rSenaatilla tosi.n on ohjesääntö,
jonka mukaan se neuvonantaialaitos toimii, mutta
nyt, sikäli kuin 'sMtoin oikein kä.<littää ed. Setälän
täällä tekemän ilmoituksen, senaatin jäs~met, jotka
ovat olleet, ilmoittivat tänäiän eduskunnaJle, että
he <>vat jättäneet myöskin tämän neuvonantajatoimensa eduskunnam. :käytettäväksi. Sii·s •ei ole mitään muut'a valtaa kuin eduskuooaU.a ja eduskunnan on siis nyt tä;mä vailta tässä yh.teydes.sä järjestettäNä mielestäni sillä ka:ns·a.nvaltaisella tavaUa,
kuin tärrnän valta:lain 3 § :ssä säädetään. Siinäihiiln
on eräs täJrkeä perus.te, nimittäin se, millä tavalla
haHitu!ksen tai geuaatin jäsenet as.etetaan, ja että
ne asettaa ja, eroitta·a eduskunta. TMle tärkeälle
periaatteelle ja sen tunnustamiselle on nykyinen
a:.iankohta mielestäni erittäin sopiva.
Ed. W u ori m a a: Sen päätöksen mukaan,
jonka eduskunta tässä äsken teki, on se valta,
mikä kuului suuriruhtinaalle, siirtynyt eduskunnalle. SuuriruMinaan valtaan kuului, että hän
asetti ja eroitt.i senaatin. Siis tämän päätöksen
kautta on myöskin ilman minkäänlaisia muita
uusia samanlaisia päätöksiä eduskunnalla oikeus
asettaa senaatti ja taas mielensä mukaan eroittaa
se. Siihen ei tarvitse enää valtalain 3 § :n vahvistamista uudestaan; se sisäiltyy ,io siihen päätökseen, minkä eduskunta täällä tänä päivänä teki.
Senaatin asettaminen kuuluu siis eduskunnalle.
Mutta siinä täytyy tietysti käydä keskustelu ryhmien välillä sopivista henkilöistä, ja kuika siihen
ehdotetaan, ja sitten vasta esittää sopivat henkilöt eduskunnalle, jos 'eduskunta :hyväksyy ne tai
hylkää. Ei sitä kädenkäänteessä tehdä, eikä tänä
y.önä voi 1saada senaattiw kokoon. Muuten minä
yhdyn e'hdotukseen, että istunto siirretään k :lo
1 :teen yöllä, mutta ehdotan, että silloin vahvistetaan maalaiskuntien kunnallislaki, kaupunkien
kunnallislaki, laki kansanäänestyksestä. kunnallinen vaalilaJki .ia: 8 tunnin työpäivälaki.
Ed. J u u t i 1 a i n e n: Pyydän kannattaa ed.
Vuorimaan tekemää ehdotusta. Samalla saan m.aalaisliiton ryhmän puolesta ilmoittaa, että ryhmämme on jo ennemmin kuin tänä päivänä puolestaan päättänyt, että kunnamislait .ia laki 8 tunnin työajasta ovat voimaan ja käytäntöön viipymättä saatettavat.
:md. T a 1 a s: Ed. W uorimaa on .io aivan oikein
huomauttanut ed. Tokoille, että keisarilla ja suuriruhtinaalle kuului oikeus asettaa ja eroittaa senaattorit. Minä :kyllä voin ymmärtää, että entinen

senaattori Takoi ei muistanut tätä, koska hänen
valtakirjansa oli väliaikaisen hallituksen antama.
(Ed. Takoi: En minä ole mitään valtakirjaa saanutkaan.) Myöskään minä en ole käsittänyt ed.
Setälän ilmoitusta niin, että he jättäisivät senaattoripaikkojansa tyhjiksi. He eiiVät ilmeisesti tahdo
noudattaa kyllä kerran annettua esimerkkiä.
Ed. Kaira :ru o: Ol·en epäillyt, pitäisikö minun
tässä istunnossa ja näissä kysymyksissä käyttää
puheenvuoroa. Asiankäsittely on muodostunut
niin poikkeukselliseksi, että yhtaikaa puhutaan
ainakin neljästä lakiehdotuksesta, jolloin vielä
täytyy lukea kaikki niin kutsutut kunnallislait
yhdeksi ainoahi lakiehdotukseksi. Koska kuitenkin .on sallittu, •että näin menetellään, saanen minäkin lausua muutaman sanan. Samoin kuin ed.
tAhmruvaa,ra .ia useat muut, kuulun minäki1li niilhin
!edustajiin, jotka eivät ole olleet mukana silloin,
kun eduskunta käsitteli ja puolestansa hyvaksyi
lain 8~tuntisesta työpäivästä ja kunnallislait.
Minä olen kuitenkin katsonut asiakseni tutustua
•näihiru lwkiehdotuksiin ja vaikka se ei ole tapalli.tunut virallisten asiakirjain nojalla, vaan ainoastaan sanomalehtiuutisten mukaan, ei minulla ole
mitään syytä otaksua, että se käsitys, jonka olen
tällä tavalla saanut, olisi todellisuudesta poikkeava. Olen saanut näistä laeista saman käsityksen kuin se, jonka. ed. Schybergson esitti. Kunnallislaki on ehkä välttävässä muodossa. Laki
8-tuntis•esta: työpäivästä sitävastoin ymmärtääkseni senlaatuinen, että s•e on suorastaan työväen
omia etuja. suuressa määrässä loukkaava. (Vasemmalta: Pötyä se .on!) Olen kuitenkin täHi asiaa
ajatellessani tullut siihen käsitykseen, että meillä
on vain kaksi tietä, joitten ·mukaan näitä lakieh,dotuksia on 'käJsiteltävä. Ne ovat. joko sinänsä
hyväksyttävät tahi asetettavat asiallisen käsittelyn alaisiksi: lykättävät valiokuntiin, mahdollisesti myöskin hallitukseen lausunnon antamista
varten. Siinä tapauksessa ei ole yksi tai kaksi
päivää t.äJl1än tarkoitukseen riittävä, vaan täyty,y
ajatella useampia viikkoja, ennenkuin mitään päätöstä voidaan tehdä. Olen tullut siihen vahumukseen, että tätä tietä emme voi käyttää, vaan
niinkuin asiat tällä hetkellä ovat ja koska edustkunta on nämä lait hyväks.ynyt, huolimattru niiden suurista puutteellisuuksista, niin minä ainakin
olen valmis aksepteeraamaan entisen eduskummn
päätöksen, mikäli se koskee näitä lakeja.
Kun kerran asetun tälle kannalle, niin minusta
on pienestä merkityksestä, tehdäänkö päätös niiden suhteeru jo tänä yönä vai 'huomenna, vai ylihuomenna. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että ne
uhkaukset, joita vasemmiston puolelta tänä yönri
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on niin suuressa määrin heitetty toisin ajattelevia voi käsittä.ä muuta, kuin että; lmetetaa.n sa;ada, vielä
vastaan, tekevät minulle erinomaisen vastenmieli- tä:mä tuntikau,s.i kuluma-an keskustelussa, ioten
seksi ryhtyä näitä lakiehdotuksia tällä hetkellä sa:ata,i.siin siten rau!keamaan itsestä.äm edustaja
lopullisesti kä"ittelemään. En kuitenkaan tahdo Tokoin -ehdotus. Edusta,j.a;lla on tietysti va'j)aus
tehdä mitään varsinaista ehdotusta siinä suhteessa. käyttää puheenvuoroja, mutta minä kuitenlkin
Minä arvaan, että eduskunnan nykyinen enem- niille, jotka. ovat edustaja Tokoin ehdotuksen kanmistö pitää siitä asiasta huolen. Joka tapauksessa nalla, lausun -oma,sta puoleS'tani toivomuksenå,
olisi eduskunnan arvoa enemmän vastaavaa, ellei etteivät tällä kertaa antaisi houkutella its-eäiin
kiellettäi"i edustajilta, jotka ilmoittavat tarvitse- tpiteiDJPään keskus,t<eluun, .ioka johtaisi vain huovansa aikaa asiaan perehtyäksensä, oikeutta sii- noon tulobeen.
hen.
Ed. W a Lk a m a: Minä en olisi tahtonut
Mitä niin kutsuttuun valtalakiin tulee, pyydän
saada yhtyä siihen, mitä ed. Talas on esittänyt. tässä asiassa lausua mitään, enkä :siis viivyttää
Minusta sen hyväksyminen on kerrassaan tarpee- eduskunnan a:ilkaa, mutta kun minä olen tänne
ton &en jalkeen, kun eduskunta on jo ottanut it- valittu koko suurelta, osalta työväen äänillä, niin
ka,tson, että minulla on oikeus tässä a,sia·ssa. mer&eUeen vallan täydellisyyden sellaisenaan.
Ed. Tokoin ehdotus koskee vielä neljättä laki- kitä ka-ntani.
Mitä tuloo 8-tuntiseen työpäivälalkiin, niin
e'hdotusta, lakia hallituksen jäsenten edesvastuunalaisuudesta eduskunnalle. Tämä lakiehdotus on siihen DJä:hdm minä täyde.l:lisesti tulen kannattaepäilemättä senlaatuinen, että sitä ei millään ta- maan tälmän lain hyväks.ymistä, samoin myöskin
valla voida pitää kiireellisenä. On ilmoitettu. eWi kunnaHislakia., niin ma,a:la~s- kuin :kaupuTikikuntähänastinen hallitus ei mitään paremmin pyyd'ä, tienlkin, vaik!lmkin minulla on tähän la1kiin nähkuin että s<e saisi jättää edesvastuunalaisen ase- d·en •epäilyksiä, mikäli se koskee muuatta seikkaa,
malll3'a toisten käytettäväksi. Siis ei ol<e mitään ai- josta tahdon mainita. Se on se, että. tliimän lain
hetta eduskunnan puolelta ryhtyä nykyisten se- mukaan ovat oikeutetut 1S1aamaan äänivaltaa
naatin jäsenten toimintaa erityisesti arvostelemaan kaikki ·nekin kuntalaiset, .iotkw eivät ota osaa vetällä hetkellä. Ja vielä vähemmän lienee syytä rojen .suorittamis,een, eivät'kä t'iis täytä niitä velkiirehtiä sen hallituksen toimenpiteitten arv·oste- v-ollisuuksia, joita, heiUä tässä suhteessa pitäisi
lemista, jota ei vielä ole asetettukaan. Sitäpaitsi dlla. Siitä huolimatta, koska tämä, koskee lain
tuntuu siltä, kuin "ellainen erityinen laki halli- hyväJksymistä, eikä enää sen korjausta, tulen minä
tuksen jäsenten vastuunalaisuudesta olisi jota- kannattamaan näittenkin lakien vahvistamista.
Mitä sitt-en tul'ee aikaan näitt-en l1akien hY'Väkkuinkin taf'P'eeton, sillä. he ovat aina dlleet vastuunalaisia /hallitsijalle ja sikäli kun hallitsijan symiseen nähden, niin aika lähestyy kokolailla
valial on siirtynyt <eduskunnalle ovat hal1lituksen si:r.heru määrään, .ioka täällä on -ehdotettu, ja sen~
:j.äsenet ti,etysti ilman erityistä lakialkin edes.va ~-. · tähden ei 'liene syytäi hyväksymistä lykätä, vaikka
tuunalaiset eduskunnalle. En siis voi huomata. tuntuu luonnollisesti oudolta ni~stä, jotka eivät
että viimeksi mainittu lakiehdotu"' kaipaisi kiireel- tätä lalkia tunne, hyväksyä laki, joka on heille
tuntematon. Kylläkai se nyt .otettu kuninka<aulistä käsittelyä.
arvo sentään vaatisi. että he 'luki,sivat ooes s.en
paperin, jonka he vfth.vistava.t. Goottien kuruing-a;s
Ed. K o m u: Tä,stä. kysymyksestä on !keskus- ! Vitiges lausui, kun hänet pakotettiin eräs asia- teltu jo pari tuntia. Minun miel·estäni herrat oi- ·~ kirja aHekirjoittruma•an, ett.ä ta:lonpoika ei koskaan
keistossa, jotka vastustavat -ehdotusta uuden istun- allekirjoita pa:peria, ennenkuin hän sen lukee. Ja
non k<ello yhdeltä pitämistä, olisivat nämä pari i meistä maalaisist·a ainalkin tuntuu, että olisi Oillut
-tuntia käyJi;täneet pa:ljon paTemmin, jos olisivat suotavaa, että näimäi ilait olis~i jaettu painettuina
'koettaooet tutustua mi.etintöihin, hankkineet ne edustajille .ia että olisi hyväbytty edes jonkunkäsiinsä, kun niin outoja muka ovat ·oiHeet. Olisi verran aikaa, jotta olisi ehditty tutustua niihin.
kai riittänyt sekin, että o~isivat mu1s.telleet van- Mutta koska .sitä ei ~ol·e tapahtunut, niin olkoon
hoja vaaliesity.ksiä:än, sillä siHoin asioihin oli tu- menneeksi, ja päätettäköön io tänä yönä nämä
tustuttu. MinuHa on näet se 'kä.sitys, että oikeis- lait hyväiksyttävibi Minä puolesta,ni maini1:sen,
tossa olisi vieläJkin pienempiä ryhmiä, .ios ei juuri · että ·tulen näiden :l'akien hyvä:ksymistä kanna.ttakys•eessä olevat asiat olisi pengottu ja väärist-elty maan. En tee täitä pakotuksella, vaan va,kaumuk.io aikaisemmin. Jälellä on ainoastaan tuntikausi sesta.'
.
siihen, i~Ylloin eduskunn1am istunnon pitäisi edusSenaattori K<a 11 i o : Pyydän pöytäkirjaan
taja Toikoin ehdotuben m u:kaisesti ta~sen alkaa.
Kun nyt keskustelua ~jatketaan tä:llä tavalla, en . merkitä, että pidän kohtuuttomana sellulista vaati1
1
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musta, että lkun edustajiHe ei ole ed6s jaettu kyseessä olevia mietintöjä, heidät pa:kotetaan niistä
päättämään. Tämlä koskee niitä uusia ·edustajia,
jotka eivät edellisillä va:ltiopäivil:lä ole oHeet tässä
eduskunnassa. Niitä va.sta~n minä 'Pidän tämän
väkivallantekona ja muutenkin hätiköillllis:en:ä,
kun heille ei a·nneta tilaisuutta ·siihen, ·että voisivat omasta kooestään nähdä sen 'kajppaleen, .iosta
päätöstä heitä vaaditaan teJmmään.
Keskustelu julistetaan päättyneekis:i.
P u h e m i e s : Ed. Toikoi on tehnyt ehdotuksen, jota hän ·sitiJemmin on täy·d:entänyt ja joka
sisältää, että eduskunta~ päättäisi, e·ttä seuraa.va
täy1si-istu:ruto pidettäisiin !ldo 1 yöllä ja että siinä:
istunnossa otetaan vahvistamista varten käsitcltäviksi seuraavat lait: kunnalli,slait, laki 8-tuntisesta työpäivästä, 1aki eduskunnan, oikeudesta tark·astaa haHituJben jäsenten virka.toimten 'lainmukaisuutta sekä eduskunnan 18 päivänä heinäkuuta
1917 päättämä laki Suomen korkeimman ha:1litusva:Hian ikäyttärrnisestä.
Ed. Wuorimaa on ehdottanut, niinkuin 'hänen
kir.iaHisesta ehdotuksesta.an näkyy, eiJtä eduskunnan istunnossa tänä yönä ikeUo 1 esitetään viime
valtiopäivillä hyv,ä;ksytyt kunmal'lislait ja lak1
8 tunnin työa:jasta teollisuusalalla eduskunnalle
vahvistettaiVaiksi .ia julkaistavaksi. Näitä endo, tuksia on kann·atettu, mutta on myö,s vastustettu.
Sitä paitsi on täällä olema,ssa ed. Lou•hivuoren
t>lldotus, jota. kuitenkaan ei ole kanna.tettu.
,Selonteko myönn·etään oiJkeaksi.
P u h e m i e .s : Mitä sitten menettelytapaan
äänestyksessä tulee, ·ehdotan, että ensin asete.taan
vas,talkkain ed. Tokoin .ia ed. Wuorimaan ehdotukset, ja että se näistä, jvka voittaa, asetetaan hylkä.ävää ehdvtusta vastaan.
Ehdotettu menettely hyvä•ksytään.
Xänestykset ja päätös: .

1) Ken tässä ä'än>eSJtyksessä hyväksyy ed. Wuorimaan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa.
on tä.ssä. äÖ:nestyJksessä hyväksytty ed. T·okoin ehdotu~

Äänestylksessä annetaan 105 ,jaa"-ääntä ja 89
,ei" -ääntä.
Eduskunta on siis •pääittänyt vas•ta.ehdotukseksi
hylkääväl!J..e ehdotukselle /hyväksyä ed. Wuorimaan
ehdotuksen.
2) Ken \hyväksyy ed. W uorimaan ehdotuksen,
ää;nestää ,j-aa:''; jos ,ei" voittaa, on se hylätty.
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Äänestyiksessä annetaan 14 7 ,jaa"- ja 4 7 ,ei"ääntä.
Puhemies : Edusikunt.a on ,siis hyväksynyt
ed. W uorimaan ehdotuksen. Sen mukaan eduskunta kokoontuu täy,si-istuntoon tänä yönä klo 1.
Äänestyksen tu'loksen jahdosta. lausuu:
Ed. W x e d e: J ag ber att få nedlägga. min
reservation mot det senast fattwde beslutet, hvilket enligt min tanke innebär ett oerhördt tvåug
emot emskilda landtda~smäns öfvertygelse.
'

Ed. v. Rettig: J ag ber att få inlägga min
res·ervation mot det nu gjorda beslutet ·och till'ika
uttala en .protest mot att ja,g blifvit beröfvad min
räJtt a,tt sätta, mig in i saker, som jag här blir
tvungen att besluta om.
Ed. P a 1m g r en: Jag ber att i alla afseen'den få fö·rena mig om det uttalande. som hr v.
Rettig gjort.
·
Valitsijamiesten puheenjohtaja.

Valitsijamiehiltä on saapunut seuraava kirjelmä, .ionka sihteeri lukee:
Suomen Eduskunnalle.
·Eduskunnan valits~iami~het saattavat täten
kunnioittaen eduskunnan tietoon, että tänään pidetyssä kokouksessa on valitsijamiesten puheen.iohtajaiksi valittu aUekir.ioittanut edustaja Peurakoski.
Helsingissä, mll!rraskuun 15 päivänä 1917.
Suomen Eduskunnan va.litsijamiesten puolesta:
J. Oskari Peuraikoski.
Anton Huotari.
Puhee·nvuoron saatuaan I&usuu
Ed. P e u r a k o Sl k i: Sen johdosta, että on
mahdotonta' sanomalehti-ilmoituksien kautta: saattaa tietoon valitsijamiesten kokousta, pyydän täten valitsijamiesten tietoon ilmoittaa, että eduskunnaiii valitsijamiehet kokoontuvat tänään k:lo 2
!päivällä Säätytalolla suutren vahiotkunman :huoneistoon toimittamaan V. J :n 35 § :ssä ma·inittuihin valiokuntiin .iä1s•e:nJten vaalia.
Täysi-istunto päättyy k :lo 12,40 yöllä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Iivar Aha.va.

