18. Tiistaina 4 p. joulukuuta
k:lo 2 päivällä.
Päiväjärjestys.

PruheerwuDron saatuaan lausuu
Siv

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

<Ed. W u o rima a: Kun lukuisten lomalupien
takia 'ei ole maatalousvaliokuntaa saatu kokoon
tähän asti, niin saan pyytää, että valiokunnan jä. senet kokoontuvat ensimäisenä väliaikana, tai kun
vaaliliput on jätett.y, alikertaan Hallituskadun
puoleiseen huoneeseen valitsemaan puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajaa.
1

K o l m a s k ä s i t t e l y:

1

;l) Ehdotus lyhytaikais-en vaJltiolainan ottamises•ta valtiovaraston kassatarp·een tyydyttämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mietintö n:o 1; valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1.
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: V aHokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Esitellään:
2) V:irkamies·olojen uudistamista koskeva
ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 2 . . . . . . . .
3) Vahvan, ainoastaan laillisista viranomaisista riiiJpuvan järjestysvallan muodostamista tarkoittruva ed. Wreden y. m. a.nom.
ehd. n:o 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Ehdotuksen laiksi oppivelvollisuudesta
ja asetukseksi kansakoululaitoksen kustan~uksista sisältävä ed. Sundblomin y. m.
edusk. esit. n:o 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Ehdotuksen laiksi asutuslautakunnista
sisältävä ed. Haa.tajan y. m. edusk. esit.
n:o 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nimenhuudossa merkitään
Salovaara ja; Mäkelä.
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P u h e m i e s: Eduskunnalle ilmoitetaan, että
on valittu laki- ja ta.lous'Valiokunnan puheenjohta- ·
jaJksi ed. Alopaeus ja varapuheenjohtajaksi ed.
Laml!e, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi ed ..
Kokko, varapuheenjohtajaksi ed. Latvala, työväenasiainvaliokunnan puheewjdhtajaksi ed. Erkko, varapuheenjohtrujaksi ed. Relander.
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
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1) Lyhytaikaisen valtiolainan ottamista valtio' varaston kassatarpeen tyydyttämiseksi
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koskeva ehdotus, jota on valmistelevasti käsitelty
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 1 .ia suuren valiokunnan mietinn•össä n:o l, esitellään mainitun kys;snmyksen k o 1 m a t t a k ä s i i t e l y ä
varten.

poissaoleviksi ed.

Keskustelu:

Ilmoitusasiat:
Vapa u"tusta eduskuntatyöstä sairauclen takia
saa ed. Salovaara yhden viikon ajaksi.

IDd. La g e r l ö f: Olen katsonut asiakseni
pyytää puheenvuoroa tehdäkseni erään huomautuks>en sitä käsitystä vastaan tämän asian oikeudellisesta puolesta, jokaJ eduskunnassa on tuotu
esille. Se toimenpide, jonka valtiovarainvaliokunta on ehdottanut, ei ole mikään v a l t i o l a in a n o t t a m i n e n siinä mielessä, kuin tätä
40
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sanaa käytetään valtiopäiväjärjestyksessä. Nimitys valtiolaina tarkoittaa pysyvämpää lainaa, pitemmällä maksuajalla, joka otetaan semmoisiin
tarpeisiin, joita ei voida tyydyttää veroilla ja
muilla vuotuisilla tuloilla, jotka ovat valtion
käytettiilvissä. Ehdotettu toimenpide ei tarkoita
mitään tämmöistä. Se tarkoittaa ainoastaan tilapäisen luotan myöntämistä hallitukselle, joka
sattuneesta syystä on rahapulassa. Tämmöisen
luoton tarve on jokapäiväi:Ilen ilmiö kaikissa
maissa normaaliaikoinakin. Se seuraa siitä, että
valtion tulot eiväit tule sisään juuri samalla ajalla
.ia samassa tahdissa, kuin menot ovat suoritettavat.
Jos tämmöiseen tilapäisluonteiseen lyhytaikaiseen luotto-operatsioniin ruvetaan sovelluttamaan
niitä säädöksiä, joita valtiopäiväjärjestyksessä on
valtiolainan ottamisesta., menetellään minun käsitykseni mukaan ei ainoastaan vastoin kaikkea
järkeä, vaan myöskin vastoin valtiopäiväjärjestystä. On kokonaan luvatonta ruveta semmoisen
luoton myöntämiseen vaatimaan V. J:n 61 §:ssä
valtiolainan ottamista varten säädettyä määrä.enemmistöä.
M~nun lienee tähän lisättävä 'Se huomautus,
että V. J :n säännös määräenemmistöstä valtiolainan ottamisessa ei ollenkaan tarkoita mitään
OO.uskunnan oikeuden suojelemista. Se on pantu
lakiin yksinkertaisesti sen vuoksi, että sillä on
tahdottu rajoittaa eduskunnan valtaa mielensä
mukaan käyttämällä luottoa vapauttaa maata veroilla suorittamasta semmoisia menoja, jotka ovat
verojen kautta suoritettavat. On tahdottu suojella
maata siitä, että eduskunta pysyvä~siä lainoja
liiaksi ottamalla siirtäisi tule·vien sukupolvien
kannettavaksi semmoisia taakkoja, jotka· ovat nykyajan kannettavat.
Olen katsonut velvollisuudekseni tehdä tämä
huomautus; mitään ehdotusta en tahdo siihen liittää.
Ed. .Se ·h y b e r g s o n: J ag ber endast att i
:allo få förena mig med den föregåend.e talaren.
Det är icke fråga om ett varaktigt statslån, utan
,den förevarande frågan är uteslutande en kassafråga. För hvar och en, som haft med räkenskap-er att göra, är den föregående talarens utläggning klar.
,puhemies: Keskeytetään asian käsittely
vähäksi aikaa. Senaatin puheenjohtaja on tahto:nut esittää erään asiau.
Hallituksen esityksiä tuodaan.

Eduskunnan istuntosaliin astuvat hallitu,ksen
1mheenjohtaja ja jäsenet ja lausuu heistä puheen-

johtaja .S v i n h u f v u d: Kunnioitettava herra
puhemies, arvoisa eduskunta.. Hallituksen puolesta on minulla kunnia eduskunnan käsiteltäväksi
antaa seuraavat esitykset:
n:o 1. Esitys Suomen Hallitusmuodoksi;
n:o 2. Laiksi Suomen Hallitusmuodon perusteista;
n:o 3. Eduskunnan esitysoikeuden laajentamisesta;
n:o 4. Laiksi 8uomeu valtiotalouden oikeusperusteista;
·
n:o 5. 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun
Valtio'Päiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n
muuttamisesta toisin kuuluviksi;
n:o 6. Eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatointen lainmukaisuutta;
n:o 7. 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun
Valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 § :n muuttamisesta toisin kuuluviksi;
n:o 8. Edustajapalkkioista vuoden 1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä;
n:o 9. 20 päivänä heinäkuuta 1906 -annetun
Valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä
koskevain säännösten muuttamisesta ja täydentämisestä sekä samana päivänä annetun Vaalilain
37 § :n muuttamisesta;
n:o 10. Korkeimmasta Oikeudesta;
n:o 11. Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta;
n:o 12. Mooseksenuskolaisista Suomessa;
n:o 13. Suurten tulojen verosta;
n:o 14. Leimasuostunnan suorittamisesta 1918
vuoden loppuun;
n :o 15. Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamisesta 1918 vuoden loppuun;
n:o 16. Kulkulaitosrahastosta vuodeksi 1917.
Hallituksen puheenjohtajan lausunto Suomen
valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisesta.

Kun näiden esitysten joukossa on erinomaisen
tärkeitä ehdotuksia perustuslakien muutoksiksi,
muun muassa ehdotus uudeksi hallitusmuodoksi
Suomelle, pyydän tässä yhteydessä Suomen senaatin puolesta lausua seuraavaa:
,Suomen eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan Hallitusmuodon 38 § :ään,
julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi
sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka
tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen
valtiollisen itsenäi,syyden tot.euttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kan~a ottanut
kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä
oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen
kansa. tuntee syvii,sti, et:tei 'S·e voi täyttää kansal-
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lista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin
täysin va-paana. Vuosisatainen va-pauden kai-puumme on nyt toteutettiwa; Suomen kansan on
astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan
lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta.
Suomen voimassa oleva Hallitusmuoto, joka on
nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä
uusimista, ja siitä syystä hallitus nyt on edus'kunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen Hallitusmuodoksi, ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva
riippumaton tasa va.Ita. Katsoen siihen, että uuden Hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on hallitus samalla antanut
esityksen perustuslainsäännöksiksi tästä asiasta
sekä eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tyydyttää 'kipeimtnät uudistustarpeet
ennen uuden Hallitusmuodon aikaansaamista.
Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä hallituksen puolelta. Hallitus ·on kääntyvä toisten
valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen
itsenäisyyden
kansainvälisesti
tunnustetuksi.
Tämä on .erityis€sti nykyhetkellä sitä välttämättömämpää, kun .maan täydellis€stä eristäytymisestä aiheutunut vakava a.-emå: nälänhätä .ia
työttömyys, pakottavat hallituksen asettumaan
suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joid·en
!kiireellinen a.pu elin·tarpeiden ja teollisuutta vart€n välttämättömien tavarain maahan tuomiseksi
on meidän ainoa pelastajamme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.
Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarivallan,
useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda
Suomen kansall€ sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloitt€nsa
määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien
kauhujen on kai'kunut ääni, että yhtenä nykyisen
maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on
ol€va, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava ol€maan toisesta riippuvais.ena. Suom€n kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän
kansa .ia sen perustava kansalliskokous tahdo estää
Suom-en pyrkimistä astua vapaid€n ja riippumattomien kansoj€n joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen
tunnustavan, €ttä Suomen kansa riipnumattomana
ja vapaana parhaiten voi työsk€nnellä &en tehtävän tot~uttamiseJrsi, jonka suorittamiE"€lla se toivoo ansaitsevansa itsenäisen .sijan maailman sivistyskansojen joukossa.
Vastaten tähän lausuu:
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Puhemies: Kunnioitettu h€rra Senaattori!
Suomen kansan hartain t•oivo nykyis€nä maailmanhistoriallisten tapausten aikana on päästä jokais€n itsetietoon kohonneen kansakunnan valtiollisten pyrkimysten päämäärään: täysin itsenäiseksi kansaksi. Vi'lpi<ttömällä tyydytyksellä on
Teidän nyt tekemästänne ilmoituksesta voitu havaita; että Hallitus on ryhtynyt ja edelleen tul€e
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen
itsenäisyyden toteuttamiseksi.
Puheenvuoron saatua!m busuu senaatin puheenjohtajan ja jäsenten poistuttua
Ed. K. Manner: Sen johdosta, mitä äsken
tapahtui, katson nyt tarpeelliseksi esittää muutamia ajatuksiani.
Eduskunta on hiljattain päättänyt ottaa käsiinsä ja käyttää sitä valtaa, joka keisarille ja
suuriruhtinaalle on ennen kuulunut. Eduskunta
ei kuitenkaan tähän menn~ssä ole vielä päättänyt,
miten se sitä valtaa käytännössä tulee käyttämään. :Siitä eduskunnan päätöksestä, että sille on
kuuluva keisarin .ia suuriruhtinaan valta, johtuu
ymmärtääkseni, että kukaan muu, kuin €duskunta,
ei sitä ole oikeutettu käyttämään, ellei eduskunta
ole toisenlaista päätöstä tehnyt. s~nvuoksiminusta
näyttää myöskin mahdottomalta, että kukaan
muu, kuin eduskunta itse, voisi päättää sellaisten
esitysten eduskunnalle antamisesta, joita ennen
on antanut lain mukaan k€isari .ia suuriruhtinas.
1Senaatin
he~ra puheenjohtaja äsken jättäessään
.ioukon ehd,otuksia eduskunnan puh€miehelle ilmoitti, sikäli kuin minä kuulin, niiden olevan e s it yksiä. Tämän johdosta pyydän mielipite-enäni
merkitä, että n€ ehdotukset, jotka puhemiehelle
jätettiin, €ivät voi olla niitä esityksiä, joista Valtiopäiväjärjestyksen 26 § :ssä mainitaan. Sen 4
momentis.sa näet lausutaan: ,Keisarin ja suuriruhtinaan kirjelmät ja esitykset, jotka annetaan
valtiopäiväin avaamisen jälkeen, tuo eduskunnalle
ioku s~maatin jäsen". Kun eduskunta ei ol€ antanut senaatille oikeutta käyttää suuriruhtinaan
valtaa, niin nähdäks€ni ne ehdotukset, jotka ovat
puhemiehelle äsken annetut, eivät ole, eivätkä voi
olla sellaisia esityksiä, joista äsken l uk€massani
pykälässä mainitaan. Ne voivat olla korkeintaan
senaatin ehdotuksia. Siitä juhlallis€sta kohtauksest~, joka juuri suoritettiin, sain miJ'!ä ti€don puhemresneuvostossa pari tuntia sitten. Esitin siellä
.io tämä~ mielipiteeni, jonka nytkin olen julkituonut, Ja €hdotin puhemiesneuvostolle, että se
sil.lä.y~ruste-ella, kuin tässä olen esittänyt, lausuisi
mrehp1teenään senaatille, että sen ei pitäisi tulla
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tänne in oorpore eikä yksityisesti •tuomaan ehdotuksia eduskunnalle, vaan lähettäisi ne kirjeellisesti puhemiehelle, jotta puhemiehistö voisi niitä
ehdotuksia tarkastaa ja tarkastelunsa perusteella
tehdä eduskunnalle ne ehdotukset, jotka se asianhaarojen katsoo vaativan. Tein tämän ehd.otukseni senvuoksi, ettei tällä juhlallisella kohtaukselle .ia senaatin puheenjohtajan toimenpiteeUe
annettaisi edes sitä ulkonaista varjoa, että senaatti
olisi oikeutettu käyttämään keisarin .ia suuriruhtinaan valtaa. (Vasemmalta: Oikein!) Minä siis
pyydän mielipiteenäni nytkin merkitä, etten katso
niitä ehdotuk!sia, jotka puh-emiehelle ovat jätetyt,
seJ.laisiksi esityksiksi, joita ennen keisari ja suuriruhtinas Suomen lain mukaan on ollut oikeutettu
antamaan, .ia että eduskunnalla niiden käsitteleIDiseksi ottamisenkin suht-een on tä:y~si ja vapaa
päätäntävalta.

Lyhytaikaista valtiolainaa.

Keskustelu jatkuu:

1

Ed. A i r o 1 a: Yhtyen kaikin puolin .siihen,
mitä ed. Manner täällä laus.ui, tahdon lisäksi huomauttaa siitä seikasta, että niiden ehdotusten tai
esitysten joukossa, joita herra Svinhufvud täällä
luette:li, löytyy eräitä sellaisia, joista. jo on olemassa eduskunnan lailli.~esti hyväksymä lakiehdotus ja jotka eduskunnan puol'8lta kaipaavat ainoastaan vahvistamista ja Asetuskokoelmassa julkaisemista. Ja siis, kun niistä a.sioista kuitenkin
nyt aiotaan tehdä esitys, vleläpä antaa esitykselle
se muoto .ia varjo, kuin ne olisivat Valtiopäiväjärjestyksen mukaisia ehdotuksia, tietää tämä toimenpide sitä, että Svinhufvudin hallitus aikoo
•hyökätä kaUJsan eduskuntaa vastaan, julistaa mitättömiksi laillisessa järjestyksessä hyväksyttyjä
lakiehdotuksia. Erityisesti sitä puolta vastaan
tahdon minä panna vastalauseen.
-

Ed. Kuusinen: Edellytän. kyllä, ett-ei puheruies käsitä tätä keskustelua evästyskeskus.teluksi niistä ,esityksistä" tai ehdotuksista, mitkä
tänne jätettiin. Jos niin olisi asianlaita, niin tahtoisin tehdä ehdotuks-en, että nämä ehdotukset
pantaisiin pöydälle siksi kunnes .eduskunta -on
samut tilaisuuden lähemmin päättää, otetaanko
n.e käsittslyn alaisiksi vai eikö. Mutta koska edellytän, että tulee -erityinen evästysk.eskust-elu näistä
asioista, niin voin tehdä .silloin se1lais.en ehdotuks-en.

j
1

Ed. Neva n 1 i n n a: Koska se asia, jota ecl.
Lagerlöf kosketteli, on tullut eduskunnassa puheeksi, pyydän minäkin saada mielipiteenäni lausua, että nähdäkseni on ilmeistä, että kun Valtiopäiväjärjestys puhuu valtiolainan ottamis-esta,
se e~ tarkoita semmoi~ta toimenpidettä, j.oka nyt on
käs1teltä vänä. V altwpäiväjärjestys selvästi tarkoittaa varojen hankkimista sellaisiin yrityksiin
tai menoihin, jot:ka laillisesti voidaan sekä päättää
suoritettaviksi .että yhtä laillisesti jättää suorittamatta. Ja ValtioiJäiväjär.i.est.yksen säännös 2/ 3
·enemmistön tarpeellisuude&ta valtiolainan ottamiseen tarkoittaa, niinkuin ed. Lagerlöf jo huomau~ti, selvästi kap.sakunnan suojelemista. pää·
töks1ä vastaan, joilla tahdottaisiin velv.oittaa veronmaksajat suuriin suorituksiin yritysten toimeenpanemiseksi, joiden suotavuudesta ei ole tarpeehi vakaantunutta mieli11idettä.
Tällä kertaa. on kysymys varoj-en hankkimisesta, .ei suinkaan yrityksiin, jotka laillisesti voidaan
.iättää myöskin tot-euttamatta, vaan menoihin, joiden suorittaminen yksinkertaisesti on valtion velvollisuus. On kysymys varojen hankkimisesta
kruunun riidattomien sitoumu::.ten täyttämiseen.
Tällaisia sitoumuksia ei mikään valtiovalta ole
oikeutettu jättämään täyttämättä. Oikeutta varojen kieltämiseen tällaiseen tarkoitukseen ei minkään maan oikeus minun tietääkseni tunnusta, ei
myöskään kansaneduskunnalle. Näin ollen on
nähdäkseni ed. Lagerlöfillä ollut täysi syy huomauttaa sitä erilaisuutta, mikä on olemassa nvt
ebillä olevan niin sanotun valtiolainan ja sell~i
sen valtiolainan välillä, josta valtiopäiväjärjestys
puhuu säätäessään 2 /:~ enemmistön välttämättömäksi sellaisen toimenpiteen päättämiseen.

Senaattori A r a j ä r v i: Hedelmätöntä on virittää keskustelua siitä, kenen on syy ja mitkii
asia~haarat ovat aiheuttaneet nykyisen tilanteen
valhon kassa&sa. Todettava sen sijaan on, että
eduskunnan kokoontuessa olivat rahavarat lopussa
ja nykyisen hallitu·ksen toimeensa astuessa valtion
pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa noin miljoonan markan vajaus. Tilanteen. vakavuuden ymKesku:,telu julistetaan päättyneeksi.
märsi valtiovarainvaliokunta. Se kiirehti ottamaan aiotteen asiassa· ja valll:å:,ti · mietintönsä
n :o 1, yksimielisesti osoittaen tarvittavan lähiaikoina menojen peittämiseksi 25 miljoonaa mark. ~ u he mies.: Siirrytään käsittelemään päivä-! kaa, jotka valiokunta ehdotti ha.nkittaviksi lyJärJe»tyksessä olevaa ehdotusta, joka koskee
hytaikaisella lainalla. Tätä ehdotusta oli minulla
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kunnia hallituksen nimessä ja puolesta kannattaa
ja samalla käsityksenäni lausua, että puheenalainen määrä on osoittautuva pikemmin liian pieneksi
kuin liian suureksi. Eduskunnassa on valtiovarainvaliokunnan mietintö tullut toisessa lukemisessa hyväksyttyä ja kolmas- ,toden sanova"on nyt esillä. 8en johdosta, että myöhemmin on
eduskuntapiireissä esiintynyt mielipiteitä, jotka
arvelevat, että tämä nyt pyydett.r ja esitetty lyhytaikainen laina olisi· liian suuri ja erinäisiltä
osiltaan muka epäoikeutettukin, saan minä esitettävistä tarpeista vielä tässä tilaisuudessa tehdä
seuraa v.an yhteenvedon.
Aivan näinä päivinä ja ensimäisinä viikkoina
tarvitaan lainojen korkoihin tasaluvuin 1,400,000
markkaa; ulkomaan lainojen vuotuismaksuihin
3,100,000 markka.a. Metsähallitus on ilmoittanut
tarvitS<evansa 2, 750,000 markkaa, rautatiehallitus
8 miljoonaa markkaa, tie- ja vesirakennusten ylihallitus 2,100,000 markkaa, muut virastot eläkkeiden, hätäaputöiden .ia palkkojen maksamis·een
5 miljoonaa markkaa. Valti®äivämenojen peittämiseksi tarvitaan näinä lähiaikoina vähintään
6.00,000 markkaa, yhteensä 22,9·50,000 markkaa.
Kassava;jaus saattanee olla, niinkuin valtiovarainvaliokunnalle aikanaan ilmoitettiin, jopa
1,500,0no markkaa, yhteensä 24,450,000 markkaa.
J·a ulkopuolella kaiken tämän on vielä elintarveasiain hoito, joka sitoo myös aivan näinä päivinii
varoja, jotka tänään saamieni tietojen mukaan
nousevat 8,225,000 markkaan. Yhteensä siis
32,675,000 markaa olisi haHituksella tarpeita.
aivan 1lähiaikana.
Että esittämäni laskelma ei ole rohkea, näkyy
siitäkin, että ed. Manner ynnä muut ovat tehneet
aloitteen myöskin valtiovarojen tarpeista, joka
aloite täällä myöhemmin tänä päivänä tulee käsiteltäväksi .ia siinä aloitteessa ilmoitetaa'll olevan
tarpeen 20 miljoonaa markkaa valtionrautateiden,
metsähallituksen, tie- ja vesirakennusten ylihallituksen sekä muiden vnltiolaitosten töissä olevien
työläist·en palkkojen suorittamiseksi sekä työttömyyden lievittämistä varten tarpeellisten kiireellisimpien uusien töiden alkamiseen. Oletan, että
tämä tarve on olemassa sekä samalla totean, että
aloitteentekijät ovat.jä:ttäneet lukuun{Jttamatta äsken mainitut lainojen koroi ja ulkomaisten lainojen vuotuismaksut, yhteensä 4,500,000 markkaa,
ja valtiopäivämenot 600,000 markkaa, niinikään
kassavajauksen, joka. myöskin lienee maksettava,
ja jättäneet kokonaan huomioonottamatta myöskin elintarveasiain hoidon, joka ymmärrettävistä
syistä välttämättä sitoo ·varoja. Näin ollen tältäkin taholta pitäisi hyvin havaittaman j.a tunnettaman sen tarp·een välttämättömyys, jonka valtiovarainvaliokunta Qn· esittänyt ja hallitus katsonui:
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voivansa puoltaa. Hallitus on myöhemmin antava
kyllä esitykset: tilapäisestä lainasta, jolla nyt ky·
seessä oleva laina tulee peitettäväksi aikanaan,
tulo- ja menoarvion valmistuttua täksi vuodeksi, lainasta elintarpeita varten, niinkuin eduskunta jo on päättänytkin tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n:o 1 ·esitetyn ehdotuksen mukaisesti. lainasta kulkulaitosraha~ton vahvistamisebi ja erillään näistä vielä :lainasta Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi. Nyt hallitus odottaa,
että eduskunta tänään kolmannessa lukemisessa
lopullisesti hyväksyy valtiovarainvaliokunnan tekemän ehdotuksen, ja jos, ja kun tämä tapahtuu,
hallitus puolestaan on toivottava5ti jo huomenm
tilaisuudessa ·J·ätJ'estämään asiat sille kannalle. että
valtio voi heti suorittaa .io maksettaviksi eräyty.
neet menoerät ja valtion töissä olevan työväestön,
palvelijakunnan ja virkamiesten palkat.
Ed. G y 11 i n g: Ed. Lagerlöf ja monet muut
oikeistolaiset hänen mukanansa ovat koettaneet
väittää, dtei tässä olisi kyseessä sellaisen valtiolainan ottaminen, josta valtiopäiväjärjestys puhuu.
Selvä kuitenkin on valtiopäiväjärjestyksen sanamuoto, ei siinä tehdä mitään eroa lyhytaikaisen
valtiolainan .ia pitkäaikaisen valtiolainan välillä.
Ja jos asianlaita olisikin sellainen kuin nuo herrat sanovat, niin asiallisesti johtaa tämä lyhytaikainen valtiolaina, niinkuin ne monet muut,
jotka senaatti on ottanut laittomasti, niinkuin valtiovarainvaliokunta on sanonut, pitkäaikaiseen lainaan. Sillä valtion säännöllisillä tuloilla valtio ei
kykene suorittamaan näitä lainoja. Siis asiallisestikin heidän selvityksensä on aivan väärä. Se
on myöskin väärä siinä, kun he väittävät, että tuo
valtiopäiväjärjestyksen kyseessäolevan pykälän
määräys olisi tarkoitettu turvaamaan sitä, etteivät valtiopäivät saisi ottaa valtiolainaa ja siirtää
valtiomenoja tulevien sukupolvien maksettavaksi
muuta kuin määräenemmistöllä, mutta heidän käsityksensä mukaan senaatti voisi ilman valtiopäiviä kuulematta rajattomasti näin menetellä. Siinä
ei tarvittaisi minkäänlaista turvaa tässä suhteessa.
Sekin jo näyttää heidän selvityksensä onttouden.
Turhaa on heidän väitteensä siitä, ettei tarvitsisi
käsitellä tätä asiaa valtiopäiväjärjestyksen mukaisesti senkin vuoksi, koska eduskunta on tämän
menettelyn jo hyväksynyt, ryhtyessään sitä käsittelemään siinä järjestyksessä, kuin valtiopäiväjärjestyksessä määrätään, nimittäin kolmessa lukemisessa., josta kolmas on nyt esillä. Itse asiassa
heidän taholtaan tehty ehdotus, että täs!;ä ei olisi
valtiolainan ottamista koskevaa pykälää sovellutettava, ei ole mikään muu kuin valtiokaappausyritys, samanlainen, kuin tehtiin tois-elta - senaatin - taholta äsken.

*'
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Ed. Kuusinen: Sosialidemokraattinen edus- lausunJUossansa .tarkoitti, joten minun mielestäni
kuntaryhmä jätti viime viikolla jo ajoissa tänne eduskunnaHa ei ole muuta päätettävää kuin ykkaksi ehdotusta, jotka ovat tämän asian yhte~ sinkertaisesti tämän 25 miljoonan myöntämisestä.
dessä. Niitä ei ole vielä täällä kumpaakaan esiEd. K u u s i n e n:. On .se vwhän eri asia, jos
telty. Huomautan tästä sen vuoksi, että tämän
kautta minusta eduskunnassa ·enemmistön suostu- herra senaattori täällä sanoo, että rahoja tarvimuksella luodaan prejudikaatti, jonka en luulisi taan niihin ja niihin tarr:eisiin, tai jos e d u solevan ajanpitkään porvariliisiliekaan mieliksi; k unta, myöntäessään varat, sanoo, ettei niitä !Saa
voisihan kä;vdä joskus maaLmassa, että sosiali- käyttää muihin kuin näihin ja näihin tarpeisiin.
demokraatit olisivat enemmistönä. On .sopima- Hallitus on toisessa tapauksessa .sidottu, toisessa
tonta viivytellä edustajain tekemiä ehdotuksia, se .ei ole sidottu. Mutta jos näin avoimella valilman että annetaan eduskunnalle tilaisuutta tuudella varoja myönnetään, voi senaatti käyttää
niistä, päättää. - Toinen :sosialidemokraattisen raho.ia vaikka mihin muihin tarkoituksiin.
ryhmän ehdotuksista oli sellainen, jonka senaattori Ara.iärvi mainitsi, se tarkoitti 20 milj. ~ar
Ed. A r a järvi: Sen johdosta, että ed. Kuukan suuruiseen valtiolainaan valtuuden antam1sta sinen mainitsi minun sivuuttaneen ed. Maunerin
,senaatille valtiolaitosten työväenpalkkoja. ja aloitteen jälkimäisen osan, niin olkoon sanottu, että
työttömyyden lieventämistä varten. Mutta min- minä. en .sitä sivuuttanut, vaikka minä en katsonut
kätähden herra senaattori vaikeni kokonaan toi- olevan käytännöllistä siitä mainita sillä tavalla,
sesta ehdotuksesta? Sosialidemokraattien taholta että siitä olisi täällä viritetty keskustelu. Minä
on tehty myös toinen ehdotus, joka sisälsi kehoi- nimittäin mainitsin, että hallitus on tekevä esituksen senaatille esittää, minkä verran tarvitaan tyksen tilapäisen lainan ottamisesta silloin, kun
varoja muihin välttämättömiin valtiontarpeisiin. se tulo- ja menoarviota käsitelles.sään pääsee selHerrat esittävät sosialidemokraattien kannan täs- vyyteen siitä, kuinka suuri se laina tarvitaan,
sä niinkuin sosialidemokrattinen ryhmä olisi jolla myös peitetään tällä kertaa tarvittava laina
tahtonut kieltää varat eräiltä välttämättämiltä .ia moniaita muita menoja. Jos eduskunta myövaltiontarpeilta.. Niinhän ei ole asianlaita. Niin hemmin asian esille tullessa tahtoo hyväksyä
ei ole sosialidemokraattinen ryhmä kumminkaan: tämän mainitun kohdan, niin ei sekään toimenpäättänyt. Sen päätös sisältää, että jos enemmis- pide, jota siinä esitetään, voine tapahtua missään
tön .ia hallituksen puolelta jatketaan yhä edelleen ' muussa yhteyd·essä kuin. siinä yhteydessä, jossa
eduskunnan heinäkuun 18 p:nä päättämän valta- tutkitaan todella kaikki valtion tarpeet tätä
lain jarrutusta, ei sosialidemokraattinen edus·kun: vuotta varten ja jonka tutkimuksen tuloksena on
taryhmä voi myöntää hallitukselle varoja avo- 1917 tulo- ja menoarvion hyväksyminen. Jos
naisella valtuudella, mutta se on kyllä valmis minä olen väärin ymmärtänyt ed. Manuerin tekekäsittelemään rahanmyöntämisehdotuksia, sikäli män ehdotuksen tässä suhteessa, sille minä en
kuin niihin sidotaan määrätyt tarkoitukset. mitään mahda, mutta siitä saadaan myöhemmin
Tästä olisi hallituksen pitänyt tehdä jo ajoissa kuulla, mikä sen aloitteen takana lienee.
eduskunnalle ehdotus meidän ryhmämme taholta
tehdyn ehdotuksen mukaisesti. - Pyydän tässä
Ed. W u ori maa: Ydinkysymys tässä miyhteydessä huomauttaa, että .sama porvarien nun mielestäni on se, että valtio on velkaa ja että
väärinselitys näkyy esiintyvän myös erityisesti on kysymys velan maksusta. Valtio on velkaa
suomettarelaisessa sanomalehdistössä. Ehkä ed. rautateiden palveluskunnalle ja rautatievirkaVirkkunen tekee hyvin .ia vie terveiset Suometta- miehille ja kaikille niille liikkeille, joilta rautaren päätoimittajalle (Vasemmalta: Hän on itse tie on ottanut tarpeita sen oman ilmoituksen muse!) ja. samoin valtioneuvos Danielson-Kalmarille, kaan 8 miljoonaa markkaa. Se on velkaa virka~ttei pidä selittää asioita suorastaan totuudenmiehille virastoissa vissin su.mman, se on velkaa
vastaisesti.
ulkomaiLle .ia niille, jotka ovat antaneet lainaa
Suomen valtiolle vissin summan. Se on lisäksi
1Ed . .Schyber,gson: Jag a:fstår.
velkaa niille, jotka ovat oikeutetut saamaan eläkkeitä, .ia velkaa vwltion työmiehille. Namä kaikki
Ed. A l k i o: Minun mielestäni senaattori perustuvat semmoisiin päätöksiin, jotka ovat enArajärven selostus siitä, mihin niitä 25 miljoonaa nen päätetyt .ia lainvoiman saaneet. Tässä on kytarvittaisiin, joitten päättäruisestä tässä on kysy- symys vain ve'lan maksusta ja tämän velan makmys, on niin selvä, että se on riittävänä selityk- suksi on ehdotettu, että otettaisiin laina. Voitaisenä myös siihen, mitä ed. Kuusinoen äskeisessä siin ajatella, että, valtiopäivät muulla tavalla
1
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hankkisivat rahoja. S€lltähd€ll minä olen samaa
mieltä, kuin ed. Lagerlöf, että tässä ei ole kysymys oikeastaan varsinaisen semmoisen lainan
ottamisesta, jota valtiopäiväjärjestys edellyttää,
vaan yksinkertaisesti velan maksusb.
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Olen tahtonut snna ainoasta,an alleviivata sitä
seikkaa, että nyt on kysymyksessä varojen hankkiminen tarkoituksiin, joiden suorittamatta jättäminen ei voi laillisesti tapahtua. Jokainen teko,
.i'oka estää valtiota suorittamasta nyt kysymyksessä olevia menoja, on lainvastainen teko.

Ed. S t å h 1 b e r g: Jo va.ltiovarain valiokun·Ed. Hänninen-Walpa:s: Nyt käsitelnan mietinnöstä .ia ainakin valtiovaraintoimituskunnan päällrkön lausunnosta on käynyt selväksi, tävänä olevan asian ollessa viime kerralla esillä
että se luotto, joka nyt on ehdotettu hyväksyttä- osoitettiin meidän taholta, e;ttä ne eri hallitukset,
väksi, on tarpeen välttämättömiin valtion menoi- joita Suomessa. oli ollut, olivat mielivaltaisesti,
·hin, menoihin, jotka suureksi osaksi ovat jo mak- eduskuntaa kuulematta hoitaneet maan rahasettaviksi langenneet tämän kuun 1 päivänä j'i asioita ja että sen hoidon tuloks-ena oli nykyinen
joita valtiovarojen puutteessa ei ole voitu suorit- tukala, tila. Niinkuin tässäkin istunnossa on käytaa. Sosialidemokraattien ehdotuksen mukaan tu- nyt selville, tulevat sen kurjan hoidon takia ehkä
lisi mahdol'liseksi heti suorittaa ainoastaan kaksi suuret joukot Suomen kansalaisia kärsimään tomenoerää: va'ltion palveluksessa olevien työläis- dellista nälänhätää. Kun porvarilliset hallitukten palkat ja hätäapumenot. Mutta ilmeistähän set itse ovwt syypäitä tähän tilaan, kuinka siis oed.
on, ettei valtio voi tulla toimeen vain tämänlaa- Ståhlb-erg kehtaa nousta väittämään, että tämä
tuisilla menoilla; si:llä on jo suorastaan maksetta- tila on eduskunnan luoma. Eihän eduskunta ole
viksi langenneita velkoja, korkoja valtiolainoista, luonut sitä iinakaan viime valtiopäivillä; viime
maksettavia tuhansille eläkkeensaajille ja virka- valtiopäivilla, jolloin oli sosialidoemokraattiuen
miehille ja kymmenilletuhansille palvelusmie- enemmistö, koetettiin päinvastoin pelastaa maa
hille. Ja sen lisäksi tulevat monet muut menot, moisesta tilasta. Siellähän aiottiin säätää laki
.ioita alituiseen valtion toiminnassa ilmestyy. suurten tulojen verottamisesta, ja jos se laki olisi
Tällaisten menojen suorittaminen on valtion vel- ;matu valmiiksi ja käytäntöön, olisi epäilemättä
vollisuus, ja sekä hallituksen että eduskunnan valtio saanut niin paljon varoja, ettei tällaista
velvollisuus toimia niin, että valtio voi tämän pulaa, kuin nyt, olisi tullut. Viime kerralla myös
velvollisuutensa täyttää. Sellaisena aikana, jolloin mainittiin, ·että porvarilliset valtiom:ehet olivat
Suomen kansa. pyrkii itsenäiseksi .ia jolloinka sen toimittaneet viimeisen eduiSkunnan hajalle myöe
eduskunnankin pitäisi näyttää, että tämä kansa on s·entähden, .että tuo la~ki ,saataisiin estetyksi voikykenevä kannattamaan itsenäistä valtioelämää, maan tulemasta. Minun ymmärtääkseni on sama
ei eduskunta voine a1entaa Suomen valtiota ja peli nykyää.n käymässä. Koetetaan valtiolainalla
valtiotaloutta 1sellaiseell alennustilaan, jollaisessa pdastaa asema, päästä siitä toistaiseksi. Mutta
se ei ·ole ollut pahimpina sortoaikoinakaan. Otak- samaan aikaan uhataan porvarillisissa lehdissä,
sun, että eduskunta katsoo välttämättömäksi kol- ·että tämäkin eduskunta hajoitettaisiin; ehkä hamannessa lukemisessa hyväksyä puheena.olevan joitus tulisi tehtäväksi ennenkuin tulisi lopulli- sesti hyväksytyksi laki suurten tulojen verottavaltiolainan ottamisen.
misesta, .ioka olisi oikeistolle epämieluinen. Ehkä
Ed. Ne v a n 1 i n n a: On tietysti aivan tur- maalaisliittolaiset saataisiin jollakin t.empulla
haa puhua siihen suuntaan, että muka hallitus, jos yhtymään oik-eistoon, että tämä eduskunta on hanyt esillä oleva laina. myönnetään:, voisi käyttää .ioitettava. - Minä pyytäisin lausua hallituksen
näitä varoja ehkä mielivaltaisesti tarkoituksiin, täällä olevaUe edustajalle terveiset, että hänen tujoita eduskunta ei hyväksyisi. Ne tarpeet, jotka lisi esittää riittävät uudet veroesitykset eduskunvaltiovarainvaliokunnan mi·etinnö6sä ilmoitetaan nalle eikä uuden valtiolainan ottamista. Jos pelja joista raha-asiainpäällikkö on tehnyt tarkemmin killä valtiolainoilla ratsastetaan, niin Suomi tulee
selkoa, ovat kaikki välttämättömiä. Mikään halli- vantatuksi suurkapitalistisille lainanantajille, km~.
tus ei voi jättää mitään niistä 1suorittamatta, ja sen si.iaan järkevä raha-asiain hoito vaatisi, että
tois-elta puolen nämä tarpeet myöskin vievät koko suurkapitalisteilta otettaisiin varoja valtiolle ja
tämän summan, siitä ei jää sen lisäksi mitään. vältettäisiin valtiolainaa.
Hallituksella ei aivan yksinkertaisesti ole mitään
mahdollisuutta käyttää näitä varoja tarkoituksiin,
Ed. A 1 k i o: Ti-etysti ·ei tämä asia jatketulla
jotka olisivat eduskunnaHe tuntemattomia.
k-eskustelulla parane. Mutta minun on vain viiMuuten herrat vasemmistossa eivät ole nähtä- meisen puhujan lausunnon johdosta huo:qJ.autetvästi käsittäneet minun aikaisempaa lausuntoani. tava siitä, että Suomen valtion Taha-asioita. ei o1e
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saatu porvarillisen politiikan vuoksi siihen tilaan,
Senaattori K a, ll i o: Tässä .io senaattori Aramissä ne nykyään ovat. Suureksi osamsi on siihen järvi nimenomaan luetteli aivan seikkap-eräisesti
ollut syynä sosialidemokraattinen liike, joka on 24,450,000 markan määrään sellaisia menoja,
aiheutta.nut Suomen valtiolle sellaisia menoja, jotka valtion pitää lähimmässä tulevaisuudessa
että nyt ollaan tällaisessa pulassa. 'Se ryhmä, maksaa. Niiden jouko.ssa on muun muassa 4 %
jota minulla on kunnia täällä edustaa, ei ensimäi- miljoonaa markkaa lainojen vuotuismaksuja ja
s-enä tarvitse valtion va:mja ja .se siis tulee viikon, korkoja. Suurin osa· tästä summasta menee kuipari, useampiakin viikkoja toimeen ilman sitä, t-enki:t;l työpaikkoihin. Tähän laske:maan eivät
jos ei tätä valtiolainaa myönnetäkään. Mutta me kumminkaan sisältyne-et ne runsaat menot, joita
asetumme sille kannalle, että jokaisen on makset- täytyy käyttää saadakseen elintarvekysymyksen
tava velkansa, varsinkin sellainen velka, joka, jo onnelliseen ratkaisuun, jos mieli saada elintarpeita
on langennut maksettavaksi. Jo.s Suomen valtio tähän maahan. Nekin ovat nopeasti tehtäviä
nyt, kun se valmistuu its.enäiseksi, ensimäisenä kauppoja, milloin tavaraa tarjolla on. On ollut
täällä sen korkeimmassa hallintopaikassa., edus- jo näinä päivinä tapauksia, että on muun muassa
kunnassa, päättää, että se ei maksa velkojansa, kieltäy,dytty laittamasta suurta määrää riisiä täjos tämä on sen ensimäinen teko, olen vakuutettu . hän maa~han, ellei haHitus olisi hankkinut maksiitä, että sosialidemokraatit, jotka tämän jälkeen sua ·eräästä tois-esta kaupasta, joka oli jo varemsaavat hallituksen vastuulleen tässä maassa, sen min tehty. Täällä on myös mainittu .siitä, että
jälk-een, kun nykyinen hallitus on kaadettu, eivät hallitus ei ole antanut esit.yksiä uusien. verojen
kykene siitä asemasta vastaamaan. Sen vuoki'i kantamisesta. Niiden esitysten joukossa, joita
ehdotan, että ilman keskustelua jatktmatta, yksi- äsken kuusitoista eduskunnalle jätettiin, oli muun
mielisesti päätetään tämä laina myonnettäväksi. muassa kolme s-ellaista esitystä, .ia niid-en joukossa puhujan mainitsema suurten tulojen vero.
Minun nähdäkseni senaattori Ara.iärvi on verrat'Ed. Kuusinen: Tulen äänestämään tämän tain tarkasti ja seikkaperäisesti osoittanut ne melainan myöntämistä vastaan. Pyydän huomaut- not, mihin tämä luotto tarvitaan, vieläpä osoittataa, onko nyt herroille tarpeen ihan loppuun asti nut, -että edes näillä 25 miljoonalla markalla ei
ylläpitää tuota väärää selitystä, että sosialide- hallitus menestykselli.sesti voi selviytyä lähimmokraattinen ryhmä tahtoisi ki-eltää nämä varat mistä tarpeista.
v:altiovelkain maksulta ja muilta välttämättömiltä. tarpeilta. Jos a.sema semmoiseksi kerran
tulee, se on eri asia, mutta nyt ei ole ·S·emmoista
Ed. Ingman: Seru selvityksen jälkeen, minkä
ehdotettu. Herra Ståhlberg .ia herra Alkio yhä on antanut ensin valtiovarainvaliokunta ja sitten
vielä vaan jamaavat sitä samaa, vaikka on huo- va:ltiovaraintoimituskunnan päällikkö, ei mielesmautettu heille, että meidän puolelta ·on t-ehty täni voida puhua varojen myöntämisestä hallitukehdotus;, .ioka. sisältää, ·että tehköön ha1litus vielä selle a'voimella valtuudella. Annetusta selvitykuudenkin pyynnön sen 20 miljoonan markan li- ,sestä käy ilmi sekä mihin tarkoituksiin varat tarsäksi, vielä uudenkin valtiolainan ottamisesta vitaan, että myöskin, niinkuin on huomautettu,
noihin aivan välttämättömiin tarpeisiin, ei .se ole että ne tarvitaan niin tarkkaan näihin tark·oitukkyllä hyvää politiikkaa, mutta jotta pästään tä- . siin, ettei jää yli vapaasti käytettäväksi yhtään
män hetll:en yli. Miksi ei hallitus tahd·o sitä mitään. (Vasemmalta: Ol-etteko varmat?) Vatehdä? SosiaEdemokraattinen eduskuntaryhmä rat tulevat tosiasiall~s·esti myi!innetyksi määrät~
näyttää olevan valmis sen hyväksymään, kun tyihin tarkoituksiin ja vas•emmisto tietää, mitkä
vain siinä mainitaan täsmällilsesti ne tarkoituk- ne tarkoitukset ovat. (Vasemmalta: Mitkä ne
s-et, mihin sitä käytetään, niin että hallitus ei saa ovat?) iSiitä huolimatta näyttää siltä, että vasitä käyttää kansalle vahingollisiin tarkoituksiin. semmisto aikoo kieltää nämä varat. Syyn siiNythän te voitte jättää tästä näihin välttämättö- hen on vasemmisto myös ilmoittanut selvästi, ei
miin tarpeisiin käyttämättä ja käyttää sitä vaikka tässä istunnossa, mutta kirjelmässä, joka on lähejonkunlaisten, ties minkälaisten, järjestyskaar- tetty eduskuntaryhmille ja joka on ollut myös jutienne ylläpitämisf!ksi, joiden ylläpitäminen on laistuna ,Työmies"-lehdessä. Va·semmisto aikoo
teidän oh.i-elmassanne ensimäisenä numerona. Tei- tällä tavoin koettaa kiristää itselleen valtalain
dän pitää sitoa tuo varain käyttö kansalle hyö- vahvistamisen. Mainitsemassani kirjelmässä, joka
d:vllisiin tarkoituksi:n. Semmoisia varoja. ei kai. on julkaistu viime perjantain ,Työmiehessä", .saeduskunta tule hallitukselta kieltämään, sillä ei notaan nimenomaan näin: ,Niinkauan kuin tätä ei
tässä ole ky.symys tämän hallituksen kukistami- ole tapahtunut - ·edellä puhutaan valtalain vahsesta, vaan on kysymys, että se ei saa väärin vistamisesta - ja niin kauan kuin siis ·on syytä
käyttää valtion varoja.
pelätä, ·että edellämainittua perustuslakia syrjäyt-
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tämällä eikä sitä laillisessa järj•asty ksessä
muuttamalla - tahdotaan luovuttaa joHekin valtionhoitajakunnalle tahi senaatille niitä oikeuksia., jotka mainitun lain mukaan kuuluvat eduskunnalle, ei sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katso voivansa luottaa nykyiseen senaattiin
eikä sitä kannattavain porvarillist•en eduskuntaryhmien politiikkaan siinä määrin, -että saattaisi
myöntää senaatin käytettäväksi varoja .avoimella
valtuudella, se tahtoo sanoa ilman, että sama!la
joka kerta eriksee:n tarkoin harkitaan j.a määrätään, mihin tarkoituksiin on välttämätöntä valtion varoja käyttää ja minkä verran kuhunkin.
Tämä koskee myöskin siihen valtiolainapäätökseen suostumista, joka nyt on toisessa lukemis·essa
tullut hyväksytyksi: -ennen niinsanotun valtalain
suotuisaa ratkaisua el!lme voi tähän valtiolainapäätöks•een suostumustamme antaa." Se on siis
ehto; tarkoitus on saada enemmistö hyväksymään
valtalaki. Vasemmistolla näkyy olevan se käsitys, että porvaristolla on sellainen hätä, ·että se
saadakseen hallituksell-e rahoja menee mihin tahansa. Mutta minä luulen, että vas•emmisto siinä
erehtyy. Minulla on se käsitys, että porvarit
kestävät tämän rahapulan aivan yhtä hyvin kuin
ne, joiden puolesta vasemmistolaiset puhuvat.
Siitä, jos nyt kielletään varoja, tulevat kärsimään
kaiH:ein pahimmin vähäväkiset, ne t11hannet vähävarais•et, jotka ovat valtion palveluksessa, jotka ovat jo jääneet j.a yhä jäävät palkkaansa vaille;
rautatien lukuisa paiveluskunta, virastojen palveiuskunta, pikku eläkkeennautti.iat .ia muut sdlaiset. Heillä ei ole mitään sää:stövaroja; heill-e merkitsee muutaman päivän tai jonkun viikon viivytys paljon. Heille se jotakin merkitsee, jos, niinkuin nyt olen kuullut, esimerkiksi sairaalain täytyy lopettaa toimintansa; olen myöskin kuullut,
-että esimerkiksi senaatin kirjapainon työvä·ki tekee la.kon, kun se ei saa maksua töistään.
Mielestäni näyttää siltä, kuin vasemmisto itse
olisi tuntenut, kuinka se astuu omioen valitsijainsa
varpaille tällä menettelyllä. On täytynyt heidän harhaanjohtamisekseoen laatia jonkunlaista silmäruokaa. Muuksi minä en voi kä:sittää sitä esitystä, jonka. ed. Manner on tehnyt ja joka myöhemmin tulee käsiteltäväksi, jossa ehdotetaan 20
mi;jr,onan markan myöntämistä erinäi~te11 työläisten palkkojen suorittamiseen sekä työttömyyden
liev·entämistä varten tarpeellisten kiireellisimpien
uusien töiden alkamiseen. Onhan nimittäin selvää, että yksinomaan tällaisiin tarkoituksiin, jos
valtirn muut suoritukset jäävät maksamatta, fi
voida varoja myöntää. Sen ymmärtävät kyllä nekin, jotka joutuvat tästä varojen kieltämisestä pahimmin kärsimään. :Minä -en voi päästä siitä kiisi-
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tyksestä, että sosialidemolkrawttinen eduskun tary hmä n~vt leikkii suurta politiikka vähäväki~ten kustannuksella, nälkäisten, sairaid·en, vanhusten, lasten kustannuksella. Ne ne ovat, jotka tästä politiikasta joutuvat kärsimään. (Vasemmalta: Ingmanin politiikasta.)
Mutta asialla. on toinenkin· puolensa. Täällä
kielletään myöskin tällä k-ertaa varoja valtion
velkoj-en korkoihin ja väh-ennyksiin. 'Täytyy
kysyä, mihin tämä johtaa. Vasemmiston taholta
on kuultu sanottavan, että porvarit tulisivat vaikeuttamaan heidän hallituksensa - silloin oli
kysymys ,punaisen hallituksen" asettamisesta yritystä saada maan raha-asiat .iärjestetyksi.
Mutta luuleeko joku, että tällaisoella menettelyllä,
kun tehdään valtiolle mahdottomaksi suorittaa
lailliset j.a riidattornai menonsa, herätetään luottamusta rahamaailma,ssa! Tänne taitaa. tulla pian
esityksiä uusista suurista lainoista. Minä olen
kuullut, että elirutarveasiain järj-estämistä varten
tarvittaisiin laina, joka menee toiselle sadaHe mil.iuonaliC. Su-omen Pankin :Jseman vahvistamista
varten otettavasta suuresta lainasta olen myöskin
kuullut puhuttavan. Ku'lkulaitosrahaston vahvistamiseksi tarvittavasta lainasta on mainittu j. n. e.
Sillälailla.ko -eduskunta aikoo valmistaa ra-hamaailmaa suotuisasti antamaan näitä lainoja, että
eduskunta ei anna varoja lainojen korkoihin ja.
muihin suorituksiin, jotka ov.at ehdottomasti maksettavat?
Se tie, jol1e eduskunnan vahemmistö, joka muo-·
dostaa enemmän kuin kolmannen osan eduskunnasta ja jonka. hallussa siis tämä asia on, nyt
aikoo kulkea, on minun nähdäkseni selvä laittomuud·en tie. Jos kielletään varoja valtion välttä
mättömiin menoihin, niin sillä asetutaan lain ulkopuolelle. On tosiaan surullista, jos pitää todeta,
että lainsää.tä,jä asettuu itse lain ulkopuolelle. Luulen, että tällainen menettely ei käy kauvan, v.aan
että vasemmistö itse tul€e jotenkin pian huomaamaan sen aivan mahdottomaksi. Sentähden antaisin vasemmistoUe s·en neuvon - vaikka minä
kyllä tiedän, että sille ei siellä suurta .arvoa anneta - että olisi paras nyt jo astua ainoalle
oikealle t~elle, ~nimittäin antaa varoja niihin välttämättömiin menoihin, mitkä valtiolla nykyään
on. Valtion täytyy täyttää lailliset sitoumuksensa. Valtion täytyy raskaana aikana huolehtia varsinkin niistä vähäväkisistä, jotka ovat vaitiosta .ia valtionvaroista riippuvia. Valtion velvollisuus on myöskin pitää avoinna. mahdollisuus
saada vastaisuudessa luottoa. Kun otan tämän
kaik•en huomioon, niin mi-elestäni ·ei voi olla epäilystäkään siitä, että on äänestettävä tämän valtiolainan myiintämise'n puolesta.
41
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Ed. Ståhlberg: On aivan oikein, että val-~
tiotaloutta ei voida rakentaa yksistään valtiolainoihin. Sen lisäksi tarvitaan ehdottomasti myös
tehokasta verotusta. 1\lutta vero on ensin säädettävä, sitten se on kannei.tava, ennenkuin siitä saadaan varoja menojen suorittamis·een. Mutta ei vero yksistään riitä, nykyään tarvitaan sen ohelht
vaHioluottoa, valtiolainain ottamista. Mutta sillä
ehdotuksella, joka sosialidemokraattiselta taholta
on tehty valtiolainasta, ei myöskään nykyhetken
tarvetta saada tyydytetyksi. Senkin asian täytyy
ensin mennä senaattiin, siellä on valmistettava ·esitys, sitten se on eduskunnassa valiokunnassa käsiteltävä ja eduskunnassa käsiteltävä kolmessa lukemisessa. Mutta nyt on jo muutamia päiviä Suomen valtio ollut todellisesti vararikkotilassa, kun
se ei ole kyennyt suorittamaan maksettaviksi langenneita juoksevia menojansa. Jokainen päivä,
joka edelleen tätä tilaa jatketaan, on vä·ltettävä,
eikä tästä tilasta voida nyt tällä hetkellä päästä
muuten kuin siten, että hyväksytään se valtiolaina, joka nyt on valmis päätettävämsi.

noi, että valtion rahasto on jotakuinkin tyhjä,
luetteli monenmonituisia tarpeita, joihin tarvitaan
miljoonia. Ed. Alkio ja senaattori Kallio todis- ·
telivat perässä, että niin on asia. Minäkin olen
valmis uskomaan, että senaattorien Kallion ja
Arajärven luettelemat tarpeet ovat sellaisia, jotka
tarvitsisi tyydyttää, useimmat niistä hyvin pikaisesti. Me tarjosimme teille viime istunnossa tilaisuutta lainan saantiin nyt tämän ehdotuksen perusteella, kuitenkin niin, että varat osoitettaisiin
määrättyihin tarkoituksiin. Te hylkäsitte sen ehdotuksen. Sen hylkääminen ·ei merkitse mitään
muuta, kuin että te tahdotte avonaisella valtuudella rahat. Siihen me emme tällä kertaa tahdo
suostua - taikka olisimme taipuvaiset vastoin
mielipidett.ämme sellaiseenkin nyt tällä kerralla.
suostumaan, jos te herrat tahtoisitte toiselta puolen osoittaa myöskin haluavanne käydä vastaan.
Me olemme ilmoittaneet teille ehtona siihen, ·että
saisitte tämän lainan avonaisella valtuudella, sen,
että te tahdotte myötävaikuttaa kansanvallan turvaamiseksi tässä maassa. Teille on annettu aikaa
miettiäksenne sitä vastausta. Te ette ole antaneet
Ed. K. Manner: Valtiovarainvaliokunnan vielä ainakaan myönteistä. Se kansanvallan pemietintö osoittaa, että Suomen valtion raha-asiat rustuslain voimaansaattamista koskeva esitys,
ovat rappiotilassa. Senaattvri Arajärven lausunto jonka hyväksyminen asian täUä kertaa voisi teion täydentänyt sitä kuvaa. Se rappiotila ei ole dän toivomalienne uralle viedä, ei ole tullut tässä
peräisin viime viikoilta eikä vallan viime kuu- istunnossa vielä esitellyksi. Tuleeko se myöhemkausiltakaan. Se johtuu siitä tavasta, jolla val- minkään, en tiedä.
Useat porvarillisista puhujista ovat lausuneet,
tion raha-asioita on hoidettu koko sodan aikana.
Se senaatti, jossa jäseninä oli venäläisiä amiraa- että ei ole mitään syytä pelätä sitä, että näitä nyt.
leja ja kenraaleja ja muun muassa suomettarelai- pyydettyjä 25 miljoonaa käytettäisiin muihin tarsia isänmaallisia miehiä, se hoiteli valtion raha- lmituksiin, kuin juuri niihin, joista senaattori Araasioita omin päinsä ja majesteetti Nikolai II:sen järvi ja eräät muut ovat puhuneet. Minkäänlaista
avulla vapaasti. Ei kutsuttu valtiopäiviä moniin vakuutta siinä suhtl"essa ei ole. Päinvastoin on
vuosiin kokoon. Eduskunta ei oHut tilaisuudessa syytä pelätä, että niin tehtäisiin. Herra Setli!län
antamaan sitä apuansa niiden asioiden korjaami- senaatti, joka tässä loppukesän oli toimessa, sehän
selle, jonka .se olisi voinut antaa ja jonka sen olisi menetteli raha-asioissa, kuten on sanottu, laittotullut antaa sekä estää hallitusta hoitelemasta man omavaltaisesti. Teidän keskuudessanne näytniitä asioita niinkuin konkurssiin menevä mies tää olevan se tendenssi, että pitääkin niin men&hoitelee omiansa. Sitten vihdoin eduskunta ko- tellä. Tämänpäiväisessä Suomettaressa kirjoittaa.
koontui viime kevännä. Se ei saanut kuitenkaan professori Danielson-Kalmari, että maan hallituktehdä niin kauvan työtänsä valtion raha-asioiden sen ja eduskunnan porvarillisen enemmistön tulee
korjaamiseksi, kuin sen eduskunnan· enemmistö· menetellä valtion raha-asioita hoitaessaan vli!littär
olisi tahtonut ja Suomen kansan valtavat joukot mättä ollenkaan eduskunnan vähemmistöstä; se
olisivat toivoneet. Se estettiin siitä työstänsä juuri tahtoo sanoa, menetellä niin, ettei valtiopäiväjärsilloin, kun se olisi voinut valtion raha-asioiden jestyksen tällaisissa tapauksissa säätämää määräturvaamiseksi ja rappiotilan korjaamiseksi jotain enemmistöä tarvitsisi noudattaa.. 'Tähän samaan
·tehdä. Porvaristo Suomessa suurella mielihyvällä tähtää minun mielestäni myös ed. Lagerlöfin laukatsoi ja näki, että sille eduskunnalle niin tapah- 1sunto. Nämä seikat, herrojen Danielson-Kaltui. Ne eivät silloin osanneet aavistaa, että hei- marin ja Lager.Jöfin mielipiteet, viittaavat siihen,
dän mielihyvänsä sitä eduskuntaa vastaan tapah- että porvarillisel·la taholla ollaan valmiita selittätuneiden hyökkäysten johdosta tulisi heille itsel- mään lakia, vääristelemään sitä niinkuin heille
lensä aikaa myöten sangen raskaaksi ja katke- itselleen parhaaksi näyttää. Käykää ~ille tielle,
raksi. Nyt näette, missä ollaan. Ed. Arajärvi sa- niin te joudutte liukkaalle polulle, niin liukkaaJle,
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että pelkään teidän kaatuvan siihen ja lyövän otsanne säpäleiksi.
Minäkin puolestani olen sillä kannalla, että tätä
nyt pyydettyä lainaa ei ole myönnettävä. Tulen
äänestämään sen myöntämistä vastaan. Syyt ovat
ensiksikin s·e, että lainaa ei ole määritelty silloin,
kun tilaisuus olisi ollut, määrättyihin tarkoituksiin, toiseksi s·e, että te porvarilliset ette ole tahtoneet ,ostaa" tätä avointa lainaa itsellenne siUä,
millä te sen voisitte ostaa.
Senaattori A r a j ä r v i: Ed. ·Mannerin la;usunto ei anna vähintäkään mahdollisuutta olla
epätietoinen, kuinka hän tahtoisi ja ·soisi asiain
tässä maa.ssa kulkevan. Mutta mitä tu'lee ensinnä
siihen, mitä hän sanoi, ·että täällä on pyydetty
avoimella valtakiirjalla rahoja hallituks-en käytettäväksi, niin sehän ei pidä paikkaansa. Kysymys on täällä asetusten ja lakien mukaisten menojen peittämisestä ja erääntyneitten maksujen
suorittamisesta ja sen jäJkeen on kysymyksessä
täällä hätäaputöiden suorittaminen. Missä ne
suoritetaan, minkänimiselle henkilöUe :rue suoritetaan .ia kuinka suurissa erissä ne suoriteta~n,
sitä luullakseni ei ed. Manner enempää kuin kukaan muukaan kuolevainen osaa määritellä eikä
hänenkään a:lotteensa .siitä mitään tiedä. Eikä
liioin hänen alotteensa tiedä mitään siitä, kuinka
monella miljoonalla markalla on elintarpeita
ostettava, mitä on ostettava, onko ostettava huomenna vai onko ostettava ylihuomenna. Tällaisissa tapauksissa on kauppa tehtävä silloin, kun
tSe V:oidaan, mutta sen luontoisia kaup·poja, kuin
ed. Manner arvelee tää:llä pitävän tehdä sosialistien .ia porvarien väEllä, ei ainakaan ole Suomen
nykyinen hallitus välittämässä. Suomen nykyinen hallitus pyytää hoitaa kansakunnan yhteisiä
raha-asioita, ei hoitaa enempää ed. Maunerin ryhmäkunnan raha-asioita .ia niiden raha-asioita, joita heidän takanaan on, eikä liioin porvarien rahaasioita, vaan päästää Suomen kansakunnan ja Suomen valtion siitä tilanteesta, jossa se nyt on. Ja
niinkuin minä puolestani .io olen hu;omauttanut,
minä en pidä ollenkaan hedelmällisenäkeskustelua
siitä, kuinka tähän tilanteeseen on jouduttu, josta
ed. Manner haluaisi keskuste1un käyvän. Nyt pitää olla keskustelu siitä, kuinka tästä tilanteesta
päästään ulos, .ia se on yhteinen asia ed. Maunerilie miehineen .ia porvareille ja Suomen hallituksBlle myöskin.
•Ed. Neva n 1 i n n a: Pyysin puheenvuoroa
huomauttaamseni jokseenkin samaa kuin ed.
Stah1berg viimeisessä lausunnossaan. Vasemmistolaisten taholta tuodaan esiin, kuinka he
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muka ovat valmiit myöntämään rahat, kunhan
vaan hallitus tekee esityksen, jossa se tarkoin ilmoittaa, mihin tarkoitukseen ne tarvitaan. Täällähän on .io lakkaamatta huomautettu, että nämä
tarkoitukset ovat jo ilmoitetut ja tunnetut. Valtiovarainvaliokuntakin cm yksimi-elis•essä mietinnössään ollut selvillä siitä, että tarkoitukset tälla
kertaa ovat tunnetut. Mutta kyllä kai hallitus
olisi hyvin valmis antamaan vaaditun esityksen,
olisi kai ollut valmis alunpitäoen viemään asiat
sillä tapaa. Mutta asiahan on nyt niin, että nyt
ei ole tilaisuutta uhrata sitä viikkokautta, ·joka
vähintään on tarpeen, ennenkuin rahoja sillä tavalla saadaan. Nyt tarvitaan rahat heti, muuten
tek•evät herrojen sosialidemokraattien .edustettavat taas uusia lakkoja.
Ed. S c h y b e r g s o n: Det är icke första
gangen 'herr Manner serverar oss med uttrycket:
Nikolaj Ii :s och amiralernas regering. Han tyckes icke hafva alltför riklig tillgang pa uttryck
och han far därför lof att upprepa sig då och da.
Herr Manner anser att herr Setäläs regering var
en omedelbar fortsättning af amiralsregeringen,
men han glömmer alldeles att däremellan fanns en
regering, som vi kallade herr Tokois. J ag skyller
alls icke den Tokoiska regeringen för finansernas
dåliga tillstand, ty, sasom jag i annat sammanhang framhallit, är det kriget och sist och slutligen revdutionen i Ryssland, som fört allt detta
elände med sig. Skulle kriget hafva slutat för
ett ar sedan, hade vi icke kommit i sadana svarigheter .som nu. Hvarken herr Takoi .eUer herr
:M:anner eller någon annan kan skyllas därför.
Den Tokoiska regeringen ansåg sig kunna taga
krediter pa manga tiotalmil.ioner i ansprak utan
att alls meddela. sig med landtdagen, oaktadt
landtdagen då pågick, och jag vill icke förtänka
den att den sa gjorde. Öfver hufvud taget är denna
fraga om de tillfälliga krediterna ·en helt och hållet ny fraga i vårt land, ty allt sedan slutet af
1860-ta.let ha landets finanser varit i det goda
skick, att det a;ldrig varit fråga om att icke nödig
kassatillgång skulle hafva funnits. Sadana tillfälliga krediter ha öfver hufvnd taget alls icke
kommit i fraga, och därför förstår jag mycket
väl, att hela begreppet är nagot oklart. De
tillfälliga krediterna kammo i fraga för 50 år
sedan, då vi ocksa hade nöd i ·landet och då
Johan 'Wilhelm Sn~llman å finansexpeditionens
vägnar skref på vä..'{hr sås.om den nuvarandc
regeringen gjort det. Men sedan des.s har sadant
icke behöft komma i fraga förrän nu. Da uppstår spörsmalet: äro sådana tillfälliga kredi ter
för ändamål, som redan äro afgjorda eller ound-
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vikliga, öfver hufvud tag·et af d{m art, att reg.eringen icke kan taga dem i anspråk utan att alls
därom inhämta landtda.gens lbegifvand·e? Tokois
regering var af den meningen, att det icke behöfdes. N u då landtdagen har öfvertagi.t regeringsmakten, får senaten väl lof att träda i ett
annat förhållande till den, ungefär som då senaten
i tiden hos monarken hemstäHde om att •få taga
upp en tillfällig kredit. J ag för min del håller
alldeles bestämdt på att, liksom .man i privata affärer gör skillnad mellan tillfälliga krediter och
stående lån, så: tän~er man sig alHid, då man
talar om ett statslån, att d·et är upptaget åtminstone för ett år eller två och icke såsom ifrågavarande kredit skrall regleras redan genom första
budget. En tillfällig kredit af denna art, som
sålunda ic~e rätteligen bör henämnas .statslån,
prejudioerar ingen. Landtdagen har vid anslagens
bevil.iande och vid budgetens uppgörande fullt
fria hän•der. Den får i skatteväg hopbringa så
stor del af det erforderliga beloppet som den finner nödigt, och är i tillfälle att likaledes begränsa
de verkliga statslånen, till hvilka belopp den finner lämpligt. J ag förstår, att man i fråga om den
juridiska. tolkningen af landtdagsordningen i
denna d-el kan vara tveksam, medgifver att icke
htller jag till en början hade kommit att. tänka på
att här i s.iälfva verket icke föreligger fråga om
ett statslån i den mening landtdagsordningen förutsätter, utan om en sådan kredit, soi:n regeringen alltid förut tagit i anspråk utan att därom
höra landtdagen, om också heloppen till följd af
tidsförhålla.ndena nu hafva ökats i en grad, ~om
man förr ick•e knnde tänka sig.
Ed. P en n a n e n: Ihmetellen joutuu maaseutuedustaja kuuntelemaan tuollaista keskustelua,
,ioka tänä iltana on tapahtunut. Tietääkseni on
Suomen kansan keskuudessa vielä se nähtävästi
jo vanhentunut käsitys, että jokaisen on pidettävä
sanansa .ia, mikäli mahdollirsta, maksettava velkansa. Se on yksityisessä elämässä sillä tavalla
ja· 'tottakai valtion täytyy noudattaa samaa periaatetta. Mielestäni on vallan turhaa väitellä
tässä yhteydessä siitä, kuka on syyllinen siihen,
että Suomen valtio on rahapulassa. Ma,hdollisesti
onkin asia sillä tavalla, että pula ·on enemmän tilapäistä laatua. Minä en ainakaan tiedä, että Suomen valtion råha-asiat olisivat todella perikadon
ja ra.ppion partaalla. Mutta tosiasia on se, että
tila.pä:inen rahapula. on olemassa. Mistä se ·On
aiheutunut, se ei tässä yhteydessä, niinkuin sanoin, ratkaise a.siaa. Ratkaisevana on ja pysyy
se, että on olemassa määrättyjä menoja, joita valtion on ehdottomasti suoritettava. ellei se tahdd

käydä huonosta. maksajasta, niin huonosta, että se
kyllä voisi, mutta oei tahdo maksaa mitä sen tulee.
Suomen kansan enemmistö, ja varmaan vasemmistonkin valitsijat eivät pidä siitä, että eduskunta,
otettuaan käyt·ettäväkseen korkeimman vallan,
johtaa Suomen valtion sellaiseen alennustilaan.
Turhaa on myöskin tässä puhua avoimesta valtuudesta. Sellaista oei itse asiassa ole. Vasemmiston taholta on myöskin sanottu, että hallituksen olisi oJ..lut jätettävä eduskunnalle asiasta esitys. Äsken jätti hallitus joukon 'esityksiä eduskunnalle ja vasemmisto protesteerasi. Nyt on
edUtskunrnan valtiovarainvaliokunta ottanut aloitteen ja nyt vasemmiston taholta sanotaan, ett[
senaatin olisi ollut jätettävä esitys. Mielestäni
on, vaikkakin tällä kertaa on kysymys verrattain
pienestä •erästä, asia periaatteellisesti tärkeä. Kehoittaisin ·eduskuntaa varomaan läihtemästä sille
tielle, ettii itt'enäinen Suomen valtio .ioutuisi .semmoiseen asemaan, ettei kukaan voisi uskoa sille
luottoa silloin. kun se sellaista tarvits-ee.
Ed. Wrede: Man har blifvit van att höra
åtskilligt från vänsterhåill, men någonting så ob1ygt
som herr Manners förs1ag har ja.g ä·ndå icke ännu
hört. Ty hvad innebär detta förslag? Jo, det
innebär, att landtdagens största parti skulle sälja,
sin medverkan till en laglig och nödvändig åtgärd
för en förmån för partiet. Efter de förklaringar,
som här afgifvits af finanschefen i senaten, är
det uppoenbart för hvar och en, att de ändamå.l,
för hvilka nu ifrågavarande kredit begäres, alla'
äro fullt legitima, att dessa utgifter hvar och e:ri
äro nödvändiga utgifter, som det är statms skyldighet att utreda, och vid sådant föl'hålland·e är
det också landtdagens oafvisliga skyldighet att\
'bevil.ia dessa medel. Ingen representation är berättigad att under någon förevändning vägra sin
medverkan tili sådana utgifter som betalning af
annuiteter på statens skuld o. s. v. Här sättes
emellertid i fråga att en hel landtdagsgrupp s'åsom pris för sin medverkan för uppfyllande a.f ·en
klar skyldighet uppställer vissa villkor. J ag är
öfvertygad om att d,et bland öfriga grupper i
lantddagen icke slmll finnas en enda med1em, som
går in på ett dylikt ·otillständigt köpslående:
(Hyvä! Bra'!) Det måste sägas k1art ut, att .något sådant får icke komma i fråga vid landtda~
gen.
Ed. K. M a n n ·e r: Ed. Schybergson lausui,
rettä niin sanottu Tokoin senaatti olisi menetellyt
raha-asioita hoitaessansa omavaltaisesti. Mutta
.fc1. Sebyber,gson ei moiHinut sitä siitä - hän
sanoi .nimenomaan, ettei hän tahdo moit.tia. Minä

I,yhytaikainen valtiolaina.

en ollut viime valtiopäivillä valt:ovarainvaliokunnassa enkä ole nykyäänkän, enkä tunne muutenkaan sen hallituksen rahapolitiikan yksityiskohtia. Eikä se vielä ole joutunut eduskunnan
kaikinpuolisen käsittelyn alaiseksikaan, niin
että minä puolestani .en tahdo sanoa, onko ed.
iSchybergsonin väitteessä, että se on omavaltaisasti menetellyt, perää vai eikö. Mutta jos pitää
paikkans'a väite, että Tokoin hallitus on menetellyt raha-asio:ssa omavaltaisesti, niinkin omavaltaisasti kuin s·enaattori Setälän loppukesän
hallitus, niin minä olen ensimäinen mies moittimaan sitä, enkä säästä ruoskaa, niinkuin ed.
Sohybergson.
Ed. Pennanen sanoi, ·että Suomen kansalla on
semmoinen vanha tapa, että se maksaa velkansa
ja ·että valti.on asioissakin olisi noudatettava sitä
p.eriåatetta. Minä persoonallisesti kannatan tätä
periaatetta, olen ylipäänsä pyrbnyt velkani
maksamaan ja kehoittaisin muitakin tekemään
samoin. Mutta porvaristo ylipäänsä ·ei ole juuri
ollut sillä kannalla. Ei se ole nykyisten porvarillisten val.tioitten eikä varakkaitt.en porvarien
tapa. Tavallisesti, kun he tahtovat päästä veloistans,a, niin: tekevät - konkurssin. Ehkä
tässä sentään ei tahdota konkurssiin pyrkiä.
Ed. Schyberg-son ymmärtääks.eni tahtoi lausunnossaan tulla siihen, että eduskunta nyt käsittelee tätä asiaa keisarin ja suuriruhtinaan
vallan käyttäjänä eikä eduskuntana. Sitä tietä
ed. Schyberg-son, yhty~ällä ed. Lagerlöfiin, tahtonee joutua siihen, että eduskunta voi hallitsijan valtaa käyttämällä päättää yksinkertaisella
enemmistöllä tämän lainajutun. Se olisi kai sitä
omavaltaista asiain hoitoa, johon ed. Schybergson väitti Tokoin hallituksen langenneen. Mutta
koko S•e käsittelytapa, jonka alaisena asia on
täällä jo ollut, osoittaa selvästi, että eduskunta
on käs tellyt sitä Suomen kansan edustuslaitoksena eikä hallitsij.an vallan käyttäjänä. Asia. on
ollut kahdessa käsittelyssä ennen, nyt kolmannessa käsittelyssä, .ia valiokuntakäsittelyn alaisena ensin. Tämä osoittaa ihan riidattomasti,
että niin kauvan kun teillä oli toivo, että asia me'nisi te:dän toivomaanne suuntaan, te tahdoitte
käsi-tellä sitä Suomen kansan eduskuntana, mutta kun teistä näyttää, että tie ehkä menee
tukkoon, niin te vedätte hallitsijan kärpännahkaisen kaarun päällenne .ia ,sanotte, että: päätetää:n tässä keisarina .ia suuriruhtinaana. Se on
rumaa muodon va:hdosta, vahingollista ja väärää. Mutta ehkäpä te ·enemmistönä sammoisenkin ruman teon voitte tehdä.
Ja lopuksi vielä sananen. Ed. Wrede nousi
oikein korkeille siveellisyyden puujaloille, :pani
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vastalauseensa ja moittien lausui, ettei hän ole
koskaan . niin ·huonoa da alhaista mielipidettä
kuullut, kuin sen, minkä minä äsken esitin, kun
sanoin, että miks'ette tahdo ,ostaa'' tätä tavitsem.tanne vapaata lainaa myöntämällä Suomen
kansa 11 e srn tunnetun kansan vallan p-erustuslain. No, kuinka nyt asioita katselee. Ed. Wreden mielestä minun a,i.atukseni oli ruma ja inhoittava. Mutta se verran kuin minä ymmärrän,
niin ei es.tykseni poikennut missään suhteessa
par amentaariseosa elämässä vuosikausia tässä
maassa .ia joka muussa maassa käytännössä
olleista konikaupoista.. Minä mielelläni en ylipäänsä kyllä konikauppoih:n tahtoisi suostua.
Mutta joskus näyttää siltä, että niihin on mukauduttava. Nyt teill.ä on hiton suuri hätä. ja
mmäkm tahtoisin sitä auttaa. Mutta kuitenkin
tahtoisin teidän tekemään sen vastapalveluksen,
että anna~te Suomen kansalle sen, mitä se tarvitsee, nimittäin julkiselle elämälle kansanvalta:s,et perusteet. Jos s·e on teidän mielestänne
.rumaa, inhoittavaa .ia liikaa, niin - olkoon
menneeksi. Itsepä tiedätte, mitä teette.
.Kun ed. Wrede lausui inhonsa siitä minun esittämästäni parlam@taaris-esta konikaupasta, niin
eräs sosialidemokraattim:m edUtsta.ia kuului sanovan, että ,ette te muuta ymmärrä". Ja taitaa siinä
oHa perääkin. Mutta, hyvät herrat, ei tämä tämmöinen parlamentaarinen etujen ostaminen toisella edulla, vastapalveluksen tekeminen vastapalvelusta vastaan, ei se teillekään niin vierasta ole.
Koko parlamentaarisen elämänne aikana te olette
keskenänne ja vasemmiston kanssa menetelleet samalla lailla ja niin teidän täytyy loppuun asti
menetellä. Ette te siitä pääse. Ja, herra Wrede,
ettekö te tiedä Suomen uusimmasta historiasta.
erästä kauppaa, jota minä sanon inhoittavaksi?
Tiedättekö, millä lailla ostettiin aikanaan marraskuun manifesti? MyöntämäHäkä sotilasmiljoonat?
Keitä teistä oli mukana?
Ed. H ä n n i n e n-W a l p a s: Sosialistit ovat
suostuneet myöntämään 20 miljnonaa markkaa
määrätt;yihin tarkoituksiin. Porvarit tahtovat 25
miljoonaa. Sosialistit antaisivat nuo 25 miljoonaa,
jos :-;aisivat valtalain. Sosialistit aikovat siis 5 miljoonalla ostaa valtalain. Kun tiedetään, että porvarit ovat kansanvallan vihollisia, niin eivät ne tietysti niin helposta myy lakia, joka turvaisi kansanvallantässä maas&a perustuslaillisella lainsäännöhellä. Eivät edes maalaisliittolaiset myy sitä.
niin halvalla. Kauppaehdotus on hiukan pikkumainen sen takia, että hinta on jätetty niin pieneksi. Jos olisi kysymys monta kertaa suuremmasta hinnasta, niin olisi mahdollista, et~ä por-

322

'l'iistaina -1 p. joulukuuta.

varit, .iotka y;leensä ovat kauppasamsoja, sen myisivät. Maalaisliitto on minun mielestäni myynyt
tänä· istuntokautena halvalla erään oikeuden. Se
on suostunut menemään liittoon oikeistolaisten
kanssa. Hintana oli kyytirasitusten ja maantierasitusten tasoittaminen.
Ed. Schybergson huomautti, että Tokoin hallitus oli tehnyt samanlaisia temppuja kuin porvarit
nyt aikovat tehdä. Se on tosi. Mutta ed. Schybergson jätti mainitsematta, että silloin, kun Takoin hallituksen jäsenet niitä tekivät, joutuivat he
vasemmiston taholta ankaran arvostelun alaisiksi.
Heitä moitittiin julkisessa istunnossa. Tokoin hallituksen synnit eivät vielä ole selvitetyt, vaan tulevat ne myöhemmin selvitetyiksi sosialidemokraattien keskuudessa.
.
Ed. Schybergson esitti vielä, että puheenalainen
25 miljoonaa tulisi olemaan vain tilapäinen pikkulaina. Niin suuri rahamies, kuin ed. Schybergson on, käsittelee 25 miljoonaa markkaa samaan
tapaan kuin me 25 pennisiä. Mutta nämä 25 miljoonaa markkaa ovat jatk·oa edellisille samanlaisille lainoille. Niitähän mainittiin valiokunnan
mietinnössä 75 miljoonaa. Siis tulisi kaikkiaan
olemaan 100 miljoonaa. Eihän silloin enää ole
kysymys pikkusummista. Nehän ovat ehkä puolet Suomen koko vuotuisesta nettotulosta. Eikä
suinkaan porvaristaholla ole tarkoitus pysähtyä
tällä kertaa edes tähän 100 miljoonaan. Jotkut
edustajat ovat maininneet, että Suomen Pankin
tukemiseksi tultaisiin tarvitsemaan 200 miljoonan
laina ja vielä ehkä lainoja muihin menoihin. Ehkä
tuli&i tarvittavaksi noin 5·00 miljoonaa valtiolainaa. Siis on kysymys oikeastaan suurista, varsin
suurista suunnitelmista. Minä olen usein huomauttanut, että päätarkoituk&ena näyttää olevan
se, että valtiolainoilla koetetaan päästä eteenpäin
päivästä toiseen sen takia, ettei tarvitsisi hyväksyä
eikä saattaa käytäntöön veroja, jotka tulisivat rasittamaan ehkä tämän maan varakkaita luokkia.
Meidän vasemmistolaisten on siis pakko jarruttaa
valtiolainapolitiikkaa sen takia, että me pakottaisimme tällä jarruttamisella oikei&ton hyväksymään verolain. Jos te hyväksytte riittävän suurten tulojen v·erottamisen, joka tulee tuottamaan
muutamia satoja miljoonia veroja, niin pian kun
se laki '{)n hyväks;ytty ja käynyt kaikki asteet läpitse, niin ettette voi millään metkuilla sitä pe-·
ruuttaa ettekä estää sitä tulemasta ,käytäntöön,
niin voidaan hyväksyä pieniä valtiolaino.ia, jotka
tulisivat maksettaviksi noilla verotuloilla, sitten
kun ne voidaan kantaa.
Ed. Y r j ö- K o s k i ne n: Edustaja Ingman
jo täällä huomautti niistä eri piireistä, jotka jou-

tuvat mitä tukalimpaan asemaan, jos laina kielletään. Sen Ji,säksi pyydän mainita, että maamme
monet kymmenet talouskoulut j'Outuvat semmoiseen asemaan, että niiden täytyy lopettaa toimintansa. Ja kaikki me tiedämme, että niiden toiminta tämmöisenä vaikeana aikana on mitä tärkein. Sitä paitsi pyytäisin vielä huomauttaa, että
maan monet sadat kansakoulut odottavat apua
koulukeittiöitään varten. Kylmä aika on käsissä
ja lapset tulevat pitkät matkat kouluun. Kuinka
tarpeelli&ta eikö heille olisi lämmin keitto. Jos
me nyt kieHämme tämän lainan tai siitä riitelemme viikkoja, niin tämä vaikeuttaa heidän asemaansa mitä suurimmassa määrässä. :M:inä pyytäisin, että vasemmiston jäsenet eivät nyt hu'Olisi
seurata taktiikan vaatimuksia, vaan antaisivat
humaanisuuden vaikuttaa siihen, että tämä asia
järjestettäisiin niin, ettei s·e aiheuttaisi vaikeuksia
ja kärsimisiä laajoihin piireihin.
Ed. S c h y 'b e r g s on: Sedan jag begärde ordet, har herr Walpas-Hänninen uttalat en tanJre,
som jag för min del skulle vilja understöda. Han
säger nämligen: låt oss först taga skatten på <le
stora inkomsterna och sedan kan ni få detta 25miljoners lån, att återbetalas i den mån skatt inflyter. Det är just detta, .'>om är meningen. Vi
skola, vill jag hoppas, inom några veckor hafva
antagit en beskattning sådan som den Mannerska
lantdagen fann nödig - åtminstone är jag med
därom - , men till dess penningarna hinna inflyta
behöfves ~tt sådant tillfälligt lån. Herr W alpasHänninen tyckes i det hela hafva finansfrågorna
rätt klara för sig, och han skulle ic~e alls behöfva
göra sig så an&pråkslös och säga att, när Schybergson talar om 25 miljoner är det som om herr
vValpas skwlle tala om 25 penni. Han har synbarligen handskats med mycket större summor än
så, och synes mig vara på god väg att blifva om
icke borgare, så åtminstone kapitalist.
Herr Manner hade rätt i sin anmärkning, att
detta ärende behandlats efter samma grunder som
skattefrågor och lånefrågor i den mening L. 0.
tänker sig dem. Det är litet svårt för oss i
lantdagen att så där urplötsligt komma in i rollen af majestät. Vi hafva icke vant oss därvid
ännu, vi hafva svårt att dela oss i två delar, å ena
sidan den lagstiftande korporationen, å andra
sidan den verkställande. Det är icke så lätt att
kläda &ig i den nya skruden, såsom herr Manner
riktigt anmärkte.
H vad sedan beträffar köpslåendet skall väl friherre Wrede, som har ordet efter mig, gifva herr
Manner svar på tal i denna fråga, men jag skulle
ändå vilja gifva herr Manner rätt. J ag gifver
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herr M~nner rätt däri, att ett köpslående följer
parlamentarismen åt, och det är det som gör den
så motbjudande för dem, hvilka, för att begagm
ett uttryck, som herr 1\<Ianner så gärna använder,
vilja vara redbara, ,rehellisiä ihmisiä". Men om
och när ett sådant köpslående äger rum, må det
vara någon proportion mellan hvad som bjudes
och hvad som fordras. Herr W alpas hade rätt,
då han satte skatten på stora inkomster såsom
motvärde till ibeviljandet af 25-miljonerslånet.
Men att be oss antaga ,valtalaki", 18-juli-lagen,
och för alltid med grundlagshelgd hänga oss fast
vid den ryska militären och de ryska utrikesärendena, det är dock att begära nog mycket. för
socialisternas medverkan i förevarand·e fråga.
Ed. J u u tila i ne n: Kun palkkatilit ovat
viime kuukausien vaiht'{lessa jääneet maksamatta
jo useilla valtion työmailla, mikä johtuu siitä,
ettei ole saatu laina-asiaa järjestetyksi, niin näyttää maa rupeavan polttamaan sosialidemokraattisten edustajain jalkoj·en alla, ja &en vuoksi heistä
ed. Kuusinen on koettanut moneen kertaan selittää, etteivät he muka tahdo ollenkaan saattaa hallitusta rahapulaan. Tosi a,siahan on, että tämä
laina-asia on viivästynyt yksinomaan sosialidemokraattien turhanpäiväise'n temppuilemisen takia. Meidän sosialidemokratiamme on Venäjältä
ottanut hyvin paljon vanhoja venäläisiä tapoja
käytäntöön ja niitä on sovitettu meidän oloi~
himme viime viikkoina erinomais·esti. Mutta ei
olisi uskonut, että kokonainen eduskuntaryhmä
ottaa käytäntöön nyt oikein suuremmois·en valtiollisen gulas,heeraamisen, jollaista. ed. Manner
esitti heidän taholtaan suositeltavan. Eduskunta
on nimittäin päätöksellään 9 päivänä marraskuuta ottanut käsiinsä myöskin Suomen ulkopolitiikan ja s•otilashallinnon. Se on ottanut siis
paljon enemmän valtaa, kuin mitä valtalaki loppuasassaan tietää. Nyt näyttää siltä kuin ed.
Manner •esiintyisi jonkunlaisena välittäjänä. Hän
tahtoo, -että eduskunnan pitäisi mennä taaksepäin
tuohon valtalakiin ja siten esillä olevan 25 miljoonan markan lainan panttina myöntää ulkopolitiikka Suomeen nähden ja samoin myöskin sotilaslainsäädäntö ja hallinto takaisin Venäjälle. (Vasemmalta: Valhetta!) Tämä on jo kerrassaan liikamoinen vaatimus tältä eduskunnalta ja tuntuu
kummalliselta, että tuollais·een tekoon eduskuntaa koetetaan pakottaa. Onko se entisen kaupan
voimassapitoa vaiko uuden lehmäkaupan tekoa
venäläisten k1anssa, sitä en voi mennä sanomaan.
Joka tapauksessa minä sen semmoiseksi käsitän
enkä voi sitä siis hyväksyä.
Mitä suurten tulojen verotukseen tulee, niin
jos me emme olisi täällä turhanpäiten aikaa kulut-
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taneet- muun muassa tämän hinakysymyksenkin suhteen - olisi pää1sty .io suurten tulojen verolakia laatimaan ja se olisi tuli ut ehdottomasti
täällä hyväksytyksi aivan viivytt-elemättä.
Ed. Wrede: I anledning af herr Manners
sista yttrande vill jag endast meddela, att vid utverkande af novembermanifestet något köpslåimde
i den riktning ha.n antydde icke förekom.
Emot herr Schyhergson her jag att få nämna,
att ett sådant köpslå.ende, som han nämnde och
som jag vi'lle kalla kompromissande, väl förekommer, nämligen sålunda att man genom ömsesidiga eft.ergifter söker komma till ett gemensamt
resultat. Då är det fråga om åtgärder, som kunna
vidtagas eller underlåtas, om beslut som kunna
fattas eller icke fatta.s, men det var icke någonting sådant jag afsåg, utan hvad jag afsåg var
att man köpslår om uppfyllande af en klar och
odisputabel skyldighet, och i fråga därom vidhåller jag, att detta är otillständigt.
Ed. P e n n a ne n:: Hänninen-W aupas arveli itsekin, että heidän tarjoamansa hinta olisi ehkä
liika huokea. Siitä kaupasta ei tule tällä kertaa
eikä jälkeenkään mitään. Suomen kansalle maksaa s-en itsemääräämisoikeus ulkopolitiikassa ja
myös sotilasasioissa niin pa•ljon, että herrat sieltä
eivät voi tarjota hintaa, joka tältä puolelta voitaisiin hyväksyä.
1

E·d. K. M a n n e r: Ed, Wrede sanoi, että marraskuun-manifestista ei ole tarvinnut maksaa mitään eikä siis myöskään niitä sotilasmiljoonia:
~finä en ole marra.s'kuun-manifestia oollut hankki~
massa enkä missaän tekemisissä sen 'kanssa.
Herra Wrede tuntenee sen asian paremmin, ja
kun hän kerran sanoo, että siitä ei ole tarvinnut
mitään maksaa, niin uskotaan sitä. Mutta jos
te sitten annoitte ne sotilasmiljoonat aivan ilmaiseksi, niin sitä pahempi asia.
Sitt-en huomautti joku, että tästä valtalaista
tarjoamme Eian halvan hinnan. Ed. Schybergs·on sanoi, että on vallan mahdotonta heidän vuosikausiksi laittaa semmoinen perustuslainvoimainen
laki, jolla pannaan koko juttu lukkoon. Mutta
minusta on tämä 25 miljoonan siitä tarjoaminen
aika hyvä hinta. Kun Suomen laillinen -eduskunta on julista.nut sen kiireelliseksi 5/ 11 enemmistöl'lä ja 2 /:~ enemmistöllä hyväksynyt sen, niin ei
se sitten vallan ilmassa riipu sekään juttu enää.
Ed. J uutilaisen jutut, että me tahtoisimme
uudestaan sitoa eduskunnan .ia Suomen kansan venäläisiin sotilaihin .ia ulkopolitiikassa Venäjän
valtakunnan kahleisiin, on paljasta pötyä. Sillä ed.
Juutilainen varmaan tietää hyvin, että me olemme
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oHeet valmiit korjaamaan valtalakia siinä suht•eessa. tarpeellisesti. (Vasemmalta.: Ei J uutilainen ymmärrä.) Olin tilaisuudessa viime viikolla
perjantaina keskustelemaan teidän luottamusmies-.
tenne, senaattorien Renvallin ja Talaan kanssa
tästä asiasta. Heidän kutsumuksestaa.n menin senaattiin. He ilmoittivat heil'länsä ol-evan tekeillä
uuden hallitusmuotoehclotuksen, joka muodostettaisiin lyhyeml'li .ia erä.itä tärkeimpiä määräyksiä
sisältäväksi. He kysyivät minun mielipidettäni
siitä. Minä, sen verran kuin ehdotusta kuulin,
tein eräitä muistutuksia. sitä vastaan ja 'huomautin - sen voinee s-enaattori Talas todistaa
,
että ettekö tekin voisi hyväksyä valtalakia. Lisäsin, että ·ennenkuin se hyväksyttäisiin, me olisimme valmiit teidän kanssanne sopimaan, millä'
lailla. sen 1 § :n 2 momentti, jossa puhutaan sotilaslainsääidäntöä ja ulkopolitiikkaa koskevista
asioista, olisi muutettava. Ja jos kerran siitä
sovitaan ja me sanamme annamme, me myöskin
siinä pysymme. Pyytäisin, että senaattori Talas
ystävällisesti tahtoisi todistaa tämän minun puheeni J uutilaiseHekin tiedoksi.
Ed. Kuusinen: Sen lisäksi, mitä ed. Manner huomautti valtalain suhteesta sotilaslainsäädäntöön ja ulkopolitiikkaan. tahdon huomauttaa
vielä, että kun eduskunta kerran teki täällä päätöks-en, jonka. kautta. se ryhtyi käyttämään ylipäänsä keisarille ja ,suur<iruht~anlle kuuluvaa
valtaa, siis myöskin sitä va.ltaa., mikä hänelle
kuului sotilasasioissa ja ulkopolitiikan asioissa
Suomen osalta, se valta :ei tule eduskunnalta pois
otetuksi millään taval:la valtalain vahvistamisen
kautta. Tämä pitäisi käsittää jokais-en edusmiehen järjen, myöskin edustajain ,J uutilaisen, Schybergsonin ja P€nna.sen järjen. Ei pidä selittää
tätä asiaa väärin. Valtalaki ei koske kyllä ollenkaan sotilaslainsäädäntöä eikä ulkopolitiikkaa,
mutta mitä valtaa ·eduskunnalla ennestään näissä
a.sioissa on, sitä ei saa tuumrmkaan vertaa eduskunnalta €nää pois ottaa. Sen vahvistamisesta
tulee ainoastaan se muutos. että muissa asioi~sa,
paittsi näissä asioissa, tulee eduskunnan korkein
valta perustuslain voimaiseksi. Muissa asioi.,sa
jää yhä edelleen se yksinkertaisen €nemmistön
päätöksen varaa.n. Minä pyydän, ·ettei herrojen
puolelta enää, tätä valtalain kohtaa tulla tietoisesti väärin selittämään.
Ed. J u u tila i ne n: Minun ei tarvitse €nää'
kuin todeta se, mitä ed. Manner mainitsi, että valtalakia pitäisi kor.iailla, ennenkuin siitä jotakin
tulee. Hän siis tunnustaa, ja sen ovat sosialistit'
ennenkin ilmaiss·eet, ettei se €nää vastaa. tämän
ajan vaatimuksia. (Huutoja vasemmalta.)

E:d. W u ori maa: Kun vasemmiston puolelta täällä ehtimiseen tehdään kauppoja. valtalain
kanssa, niin näyttää siltä, -että vasemm1sto on
katsonut itsensä sokeaksi valtalakiin. Sillä mita
sisältää valtalaki oikmstaa.n? V altalaki sisältää;
että Suom-en eduskunta on ottanut itsellensä vallan kotimaisissa asioissa, mutta ed·eskinpäin jättää sotilasvallan vieraille sotilaille ja sotilasvallal'le ja. myöskin jää riippuvaiseksi ulkoasioissa
vieraasta vallasta. Sen sisältää valtalaki selvästi'
kaikista edustaja Kuusisen selityksistä huolimatta. Siitä ei mihinkään päästä. Nyt on eduskunta kuitenkin täällä tehnyt päätöksen, jonka
kautta se on ottanut kaikoen keisarille ja suuriruhtinaalle kuu·lune,:n vallan omiin käsiinsä, siis'
myös sota-asiat ja ulkoasia.t. Jos nyt hyväksyttäisiin valtalaki, niin luonnollisesti palattaisiiri
takaisin riippuvaisuuteen Venäjän sotilasvallasta
ja Venäjän hallituksesta. Jos eduskunta tekisi'
tämmöisen päätöksen, niin se suorastaan tekisi'
isänmaanpetoksen ja kavaltaisi maansa takaisin
sil•le vallalle, jonka riippuvaisuud·esta se on saanut niin paljon kärsiä ja joka on saattanut epäkuntoon Suomen valtion taloudelliset olot, niin
että ne ovat •siinä kunnossa, missä ne nykyään
ovat.
Ed. A i r o l a: Minusta valtalaki ei suinkaan
ole päämäärä, johon olisi pyrittävä, eikä minusta
olisi ·edes tärkeätä,kään, että valtalaki julistettaisiin. Se on minun mielestäni ainoastaan varokeino, jolla on turvattava vallan kuuluminen eduskunnalle ja siis kansa.lle eikä harvoille, ja vielä,
että tämä kansanvallan turvaaminen tapahtuu nimenomaan valtiopäiväjärj€styksen mukaisesti hyväksytyHä perustuslailla. Nythän on asianlaita
sellainen, -ettei ole olemassa muuta kuin laittomassa järjestyksessä, yksink€rtaisella äänten
enemmistöllä tapahtunut korkeimman vallan käytön järjestäminen, ja vielä järjestely sellainen,
että kO'lmelle herralle on päätetty myöntää se
laaja keisarin ja suuriruhtinaan valta, jollaista
ei liene missään sivistysmaassa kansaneduskunnan yläpuol€lla olemassa. Ainoastaan toistaiseksi eli siis siihen saakka, kunnes porvarit uskaltaisivat tehdä vallankaappauksen ja siirtää
vallan jo'llekin valtionhoitaia.lle, presidentille tai'
kuninkaaUe, on valta olem.assa eduskunnan käytettävänä. Se on nimenomaisesti otettu ainoastaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja voidaan siis myöskin siepata milloin tahansa yksin~
kertaisella äänten enemmistöllä. Siis tarvitaan
joku perustuslaki, joka turvaa vallan kansalle eH
sen valitsemalle kansaneduskunnalle. Tältä kannalta on valtalaki tärk•eä, koska se on perustus-

325

Lyhytaikainen valtiolaina.

laillisessa järjestyksessä syntynyt ja hyväksytty
perustuslaki. Se on kyllä minusta puutteellinen
ja •epätyydyttävä siinä suhteessa, että siinä on se
poikkeus, joka kylläkään ei sisällä sitä, kuin mitä'
ed. W uorimaa on sanonut, vaan sen, mitä ed. Kuusinen on sanonut, ja siitä syystä, että asia olisi
yksinkertaisempi, olisikin minusta voitu 'menetellä
~iten, että porvaristo ja eduskunta yl•eensä olisi
kiireellisesti hyväksynyt pari kolme pykälää sisältävän perustuslain, jolm olisi siirtänyt kaiken
vallan eduskunnalle. Tällaista kun ei ole tehty
eikä luultavasti tahdottanekaan tehdä, niin täytyy
pitää kiinni valtalaista, koska muuten jäämme
aivan tuuliajolle, jäämme ilman pems·tuslakia,
joka turvaisi vallan kanstalle .ia eduskunnalle. Tältä kannalta täytyy pitää valtalaista kiinni, vaikkakaan ei pidä valtalakia TJäämääränä, wan päämääränä on pidettävä sitä, että on olemassa valta'
kansalla eikä harvoiUa ja että tämä on turvattu
perustuslailla. Jos porvaristo vielä pitää valtalakia niin vastenmielisenä - ja niin se tehnee niin se voisi päästä tästä valtalain hyväksymisestä - tämä ei ole ryhmäni ajatus, vaan yksityinen - sillä ta.voin ja myös samalla saada rahatarpeensa tyydytety ksi, että se nopeasti panisi
asian a•lulle, tekisi asiasta alotteen, että hyväksytääJn pari kolme pykälää perustuslakiin, jolla
vakuutetaan korkeimman vallan kuuluminen:
Suomen kansan eduskunnan käytettäväksi, ja
tämä yhtä nopeasti, kuin miMä porvaristo tahtoi
käsitellä tätä lainan ottamista, tai vielä nopeammin. Sen voisi neljässä, viid{lssä päivässä saada
aikaan. SiHoinhan olisi täällä Imusanvaltainen
perustuslaki olemassa ja silloin olen minä., ja minä
luulen hyvin monet, elleivät kaikki minun toverini, vaimiit luopumaan valtaiaista, mutta niin
· kauvan kun ei ole turvattu hallitusvalta kansalle
nimenomaan p-erustuslain avulla, niin kauvan
emme luovu valtalaista, vaikkei se olisikaan tyy-'
dyttävä, vaan me olemme valmiit sitä kaikilla
keinoilla. puolustamaan teidän vallankaappaustanne vastaan. U skaltakaa te yrittää sen vallan
toimittamista. joillekin valtionhoitajille tai Svin-'
hufvudin hallitukselle, niin me estämme sen kei.:
noilla millä tahansa.
Ed. Mäki: Minun täytyy avomielisesti tunnustaa ett•en ole mikään perustusla.kien flrikoistuntija', mutta minun yksinkertaisen käsitykseni
mukaan on asia kuitenkin sellainen, että jos viimeinen eli niin sanottu Maunerin eduskunta on'
päätöksel!lää:n, joka p·erustuslainmukaisessa jär-'
.iestyksessä on syntynyt, hyväksynyt, että ne
ja n•e alat kuuluvat nyt eduskunnan käyteltäviksi. ja joita oikeuksia 'hallitsija ennen on käyt-

tänyt, niin luulisin, että jokaisen pitäisi tuon yksinkertaisesti myös ymmärtää, että ne asiat on
viime eduskunta ottanut käytettävikseen. Silloin ei eduskunta vielä tahtonut ulkopolitiikkaa ja
sotilasasioita ottaa huostaansa siitä yksinkertaisesta syystä, ettei silloin katsottu sitä voitavan
tehdä. · Ja te herrat oik·eistolaiset muistatte kai.
että teidän katsantokantanne mukaan me sosialidemokraatit vaadimm{l liian paljon. Tehän olisitte tyytyneet paljon vähempään. T·e ette olisi'
tahtoneet eduskunnalle mitään valtaa, -ei oikeastaan siis ollenkaan eduskunnan vallan laajennusta.
(Vasemmalta: Eivät nytkään tahdo.) Senaatille
te olisitte sallineet jonkun osan siitä vallasta tulevan, jota ennen oli käyttänyt keisari ja suuriruhtina.s, mutta suurimman osan olisitte an·taneet
Venäjän ministerineuvoston hoidettavaksi. Täten on asiain tila. Jos sitten niin sanottu Manuerin eduskunta on tehnyt sellais·en päätöksen
tässä suhteessa, jonka laillisuutta ette pysty täällä
horjuttamaan väitteillä, ettei se muka ole lainmukainen, jos se eduskunta silloin on ottanuf
määrätyt alat hallitsijalle kuulun.eesta vallasb
käytettävi·ksee:ri, mikä estää nyt tämän eduskunnan
ottamasta lisää? Onko tämä eduskunta mahdollinen julistautumaan keisarin ja suuriru'htinaan
vallan käyttäjäksi vasta siinä ta.pauksessa, että
otetaan kaikki se valta, mikä eHn·"n on kuulunut
keisarille ja, suuriruhtinaalle? Eikö siis tämä
eduskunta voisi ottaa osaa eli srri osan, mikä
vielä on jälellä? Minun käsitykseni mukaan se
käy aivan hyvin päinsä eikä silloin tarvitse tämän ·eduskunnan asettua siUe kannalle, että s·e
halveksii viime eduskunnan laillisessa järjestyksessä tekemiä päätöksiä, ei myöskään tarvitse porvarillisen hallituksen tulla tuom.aan tänne esityksiä, .iotka jo on oeduskunnassa laillis·esti käsitelty
aivan loppuun ja ovat vailla ainoa,taan vahvistusta ja julkaisua. Kysyn, minkätähden niitä
täytyy taas uusina esityksinä tuoda tänne ~ hallituksen esityksinä, joka hallitus ei edes siihen ole
saanut vielä valtuuksia?
Ed. J uutilaiselta, jonka vilJistaminen on toivotonta - hän on siinä suhteessa niin juutilainen,
ettei häntä saa valistetuksi- tahtoisin ainoastaan
kysyä, millä tavalla nyt olisi voitn ;qmrtPn tulojen verotusta koskevaa lakia käsitellä, .ios nimittäin tämä laina olisi hyväksytty. Minä pyytäi:..
sin ed. J uutilaista valistamaan minua. Siihen ei
ole ollut mitään mahdollisuutta, tr olPtte ollee~
piilosilla .ia t>stäneet tuon suurton tu l o.ien verotuksen käsittelemistä. Me sosialirlemokraati~
oloemme kerran toisensa. jälkren vRat;ner+. Pttii'
eduskunnan olisi otettava asia kä,~iteltäväkseen,
ja jos te olisitte niin meneteHeet, silloin olisi ehka
42
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mahdollista, -että olisi jo suurten tulojen verotusta
.
koskeva laki-esitys ehditty käsit-ellä.
!Senaattori Setä 1 ä: Suomen eduskunnalla orr
nyt, aikais-emmil1 tekemänsä päätöksen mukaan,
kaikki se valta, minkä valtalaki olisi sale taannut,
ja vielä koko joukko lisäksi, nimittäin sotilasasiat
ja ulkoasiat. Tänä päivänä on hallituksen puolesta eduskunnalle tuotu esitys, joka sisältää ehdotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon perusteista. Se tosin 1sisältää 10 pykälää eikä 3 pykälää mutta siihen lakiin' on eduskunnal'la tilaisuu&
panna juuri se sisällys, jonka se haluaa. Jos se
luulee siitä olevan poistettava. 7 pykälää, njin se
tietysti käy laatuun. Joka tapauksessa on eduskfihnalla aivan täysi tilaisuus tämän esityksen
johdosta muodostaa semmoinen laki, joka nykyistä tilannfltta vastaa ja .ioka ei tarvits:e niitä
korjauksia, ,ioita valtalain on myönnetty ehdottomasti kaipaavan.
Ed. Lohi: Olen tässä eduskunnrussa jo täUä
istuntokaud-ella puhunut monta kertaa niin sanotun valtalain puolesta. Olen tätä valtalakia puolustånut juuri sillä p·erus.teella, että se valta
oikeastaan kuuluu Suomen kansalle ja 'Suomen
eduskunnalle, .ioka ennen .oli keisarilla .ia suuriruhtinaalla s€ll .i~lkeen, kun keisari ja. suuriruhtinas oli kukistunut. Mutta minä olen tämän valta1&,tin aina käsittänyt tuollai.Jseksi väliaikaiseksi
laiksi, niinkuin tässä valtalaissa nimenomaan siihen viitaten. !Sanotaan muun muassa: kunne.s
Suom-en uusi hallitusmuoto on säädetty, käyttää
senaatti toimeenpanavaa valtaa. Kun nyt eduskunta on jo päätöli;sellään hyväksynyt sen :periaatteen,. mikä sisältyy valtalakiin, mutta vielä enemmänkin, .ia vielä tämän jälkeen sosialidemokraatit
pitävät niin jyrkästi kiinni tästä valtalaista, niin
tämä johtaa siihen käsitykseen, että sosialid.emokFaa.ttien tarkoituks-ena on tästä valta'laista luoda
ikuinen perustuslaki. He ovat ennen tunnustaneet
sen, että tämä niin sanottu valtalaki 1sellaisenaan
käytännössä ei ole sopiva noudattaa, että eduskunta itse käyttää välitiömästi kaikkea sitä korkeinta valtaa, mikä keisariUa ja suuriruhtinaalla
on ollut. He ovat sen tunnustaneet ja minä olen uskm:mt, että he ovat valmiit siitä luopumaan, kun
on saatu uusi kansanvaltaisi'lle per<U1steille laadittu hallitusmuoto säädetyksi, mutta kun he yhä
jyrkästi pitävät nyt kiinni valtalaista, s-e johtaa
siihen, etteivät sosialidemokraatit tule mitään
muuta hallitus.rnuotoa enää' tähän: maahan hyväksy:piään, ku1n sen niin kutsutun valtalain, joka Ol'l
niin h~i:kko· ja -epämääräineN.. Tämä panee. va.hva.sti epäiilemään, onh enää oikeus palata tähän

valtalakiin, kun meillä oikeastaan on eduskunnal'la käytettä.vänä kaikki se, mikä siinä säädetään, mutta vielä enemmän. Tänä päivänä on
hallituksen puolesta jätetty eduskunnalle -esityksiä, jotka tarkoittavat Suomen uutta hallitusmuotoa. Mikä on nyt oikeastaan sitten tarkoitus,
kun tällä välin, ennenkuin ne ovat saadut käsitellyiksi, pitää vielä tämä valtalaki saada voimaan? 'Tämä pa.ooe meidät epäilemään, että te
sosiaEdemokraatit olette kenties si.ellä kulissien
takana Suomen itsenäisyyden myyneet venäläisille bolshevikeille. Ja minä ajattelen, että tässä
eduskunnassa on monta, jotka tä.llä kertaa p.elkäävät mennä valtalakiin.
1Ed. J u u t i 1 a i n e n: Aikaisemmrussa lausunnossani huomautinkin, että yleensä täällä kulutettiin aikaa turhaan va'ltiopäiväin alkuviikkoina
ja sillä tavoin ei pää;sty työhön valiokunnissa
eikä saatu muodostetuksi ha1litusta, joka olisi
suurten ·tulo.}en v.erottam~sesityksen antanut.
Mutta, osaltaan on va:ltiopäivätyötä hidastuttanut
sosialidemokraattisen 1Juoluoon punainen santarmikunta, joka pistimillä esti valtiopäivämiehet
tekemästä työtänsä, ja •sen vuoksi yksi viikko
hukkui kallista aikM sen teidän järjestämänne
suurlakon vuoksi. Sen vuok,si -ei voitu eduskunnassakaan työskenneUä, kun .ei ollut siihen edellytyksiä olemassa.
Ed. A i r o l a: Ed. Juutilaisen viimeinen seEtys oli aivan joutava.. Jos kerran ne pun.aisten
pistimet olivat esteE>nä eduskunnan tyookentelemiselle. niin ei voitaisi täällä tänäänkään istua,
sillä niitä on vielä olemassa; porvarilehdissä on
oHut va!litteluja, että niitä :n.ykyisin olisi vielä
enemmän. Jos siis ne olisivat esteenä, niin se este
on edelleen olemassa. Mutta asian laita ei (:}llutkaan sillä tavalla, että nämä pistimet olisivat oll.eet esteenä, vaan maalaisliitolla ja oikeistolla oli
avioliitonsolmimishankkeita, josta sitten muoda:stui Svinhufvudin senaatti. Piti saada aikaa sopia
siitä, mitä vastiketta saataisiin kyytilaille- ynnä
muuta sellaista. ;Siinä hierottiin konikauppoja ja
lehmäkauppoja ja jotta sosialistit eivät pääis~si
niitä häiritsemään, niin täytyi tehdä eduskuntalakko. Siitä se johtui eikåJ mistään pistimistä. Ja
jos tul~e hetki, jolloin taas tarvitsee hieroa sovintoa, peräytyäkö siitä ti'lanteesta., mikä nyt on,
nimittäin, ·että valta on edus:kunnan käsissä, siihen mitä oikeisto tahtoo, että valta olisi yksityisillä, silloin o:li,si maalaisliitto ja oikeisto valmis
tekemään edusku'llltalakon, jotta he rauhassa. saisivat toimittaa tämän va.Uankaa.ppausta koskevan
kauprunhierontansa.
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Se

mitä senaattori Setälä selitti, että valta-

laki~ ei tarvittaisi, koska: on olemassa hallitus-

muodosta esitys, on silmänkääntäjätemppu. Herra
Set.älä, joka on suuri eduskunnan ja. kansanvallan
vihollinen, joka on yhdessä ry·Sisien kanssa hajoittanut laillisesti valitun eduskunnan, vielä sen jälkeen, kun se oli ottanut tämän, nimittäin eduskunnan hajoittamisoikeuden itselleen, tietää vallan hyvin, että valtalaki on panttina kansanvaltaisesta hallitusmuodosta. Jos valtala~sta ·olisi
1uovuttu ja se saatu hylätyksi, niilf silloin - sen
tietää ed. Setälä vallan hyvin - ei mitään kansanvaJtaista hallitusmuotoa tähän maahan tule,
ei tule, vaikka eduskunnassa olisi melkoinen
enemm~stö sellaisen kansanvaltaisen hallitusmuodon kannattajia. :Sillä oikeistossa on professori
Estlander ja joukko muita, joi·sta. muista:aks€lli
ed. Schybergson sanoi, että hän on yksi niitä
mustia, jotka tulisivat äänestämään yli vaalien
sellaisen kansanvaltaisen hallitusmuodon, ja siihen ei tarvita kuin 1 / 11 -eduskunnasta, eikä sen hylkäämiseenkään tarvita kuin 1 /a, ja niin paljon on
täällä kyllä sitä mustinta joukkoa. :Sii,s, jollei
jo. gle oTemassa :perustuslailla turvattua kansanvallan perustuslakia, niin mitään kansanvalta~ta
hallitusmuotoa ei saada, vaan joudutaan siihen,
että laaditaan hallitusmuoto, jolla. valta siirretään
pois eduskunnaita, ja, joka ei sisällä kansanvailaJi
takeita vaan harvainva.llan takeita.. Siitä syystä
se valtalaki kansanvallan vakuutena ja panttina
on oikeistolle niin vastenmielinen ja maalaisliitto
joko ei tahdo ymmärtää tätä oikeiston metkua tai
ta.htoo olla ·sitä edistämässä.
Ed. A 1 k i o: Kun .näihin viime1snn vaaleihiTt
käytiin, otti· sosia.Iidemokraa:ttinen puolue ohjelmaansa lupauksen va.Iitsijoilta, että he voivat juli'staa tämäln eduskunnan kansalliskokoukseksi,
jos siihen näyttää kamanvallan tarve vaativan.
Kun vaalit menivai siihen suu·ntaan, että sosialidemokraatit joutuivat vähemmi,stöön, ei t~äi'la ole
ptrhuttu hiiskahdiustakaan siitä, -että:, ed.åskunia
.inlistettaisiin kansa1'liskokoukseksi. Mutta tamän
sosialideinokraa'ttien ottaman valtuuden nojalla
voi kenties .ionakuna pä:ivanä taälla tulla kysymykseen se, että tämä eduskun'ta j'uli;stettaisiin
kansalliskokoukseksi. (Vasemmalta,: Ei teilla ole
sitä valtaa.) Teidän ei tarvit-se ~askea sitä, m:ikä
valtuus meillä on, mutta teillä ei ole oikeutta vastustaa, jos täma edus,kunta julistautu'u kansalliskokoukseksi. (Vasemma1ta: On!) Jos täällä puhutaan siis kansanvallan puolesta, silloin kun puhutaan valtalaista, taytyy · sosialidemokraattien
ehdottomasti alist,ua ·siihen, etta he eivät aja tassä
kansanvallan asiaa, koska he tahtovat ,lehmä-
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kauppojen kautta: saada: vähemmistön va·atimu:kseen enemmistön alistumaan.
Valtalain vaatiminen voimaariastuvaksi yll't.eydessa tämän, nyt esilläolevan valtiolainaky.symyksen kanssa on v!hemmi,stö-krtotismia, jonka
puolesta vasemmisto on täna iltana niin voimakkaasti puhunut. Siinä komiteassa, jqcka; on laatinut niita lakiehdotuksia, joista tänään on ilmoitettu myöskin ymsi esitettäväksi eduskunnalle, nimittäin ha.IEtusmuoto, siina komiteassa sosialidemokraattien puol€sta nimenomaan monta kertaa
lausuttiin .se ajatus, etta mitaän kvalifiseerattua
ta.i mäaräenemmistööll perustuvaa perustuslakisäannöstä €i enää pitaisi kansanvallan nim€ssä
saattaa täällä, voimaan. Sosialidemokraatit siellä,
ja, mikäli mina tiedan, :niyö&kin namä herrat, jotka
ovat täälla edustajina, ovat periaatteessa. vielä
viime istuntokauden aikana olleet sitä mieltä, etta
mitään. mäaraenemmistöön perustuvaa perustuslakisää.dösta, joka vaatisi pemstuslain muutoksen
riippdmaan siitä, että ·saadaan maäräenemmisto,
ei saisi olla. Kun siis nyt sosialidemokraatit, jou
duttuansa vahemmistööli, pyrkivät täallä m.uka.
kansanvallan nimessä jarruttam'aan tämän valtiolainan myöntämistä, s{\ nimenomaan m€rkifsee
oikuttelua, jossa. ei ole hajuakaan kansanvallasta
mukana:.
Tässä on IJaljo puhuttu jouta.viakin tämän keskustelun yhteyd€ssa. Valtalakikysymysta ei saa
enää päiyäjärj·estykseen nostetuksi vain sillä perustuksella, €itä se takaisi kansanvallan Suomessa. (Vasemma!lta: Ooja;!) S.een pä:ätöksen perusteella, jonka eduskunta jo on tehnyt, kun ..ge
on päättänyt ottaa itsellensä. hallitsi.iavanuudet,
sen päätöksen penist·eella on tämän eduskunnan
enemmistöllä valta olemassa. Kun siis valtalakia nyt viela tyrkytetään, nousee kysymys niissä, joiden m: eli tekisi säätaa tälle ma.a;Ue no~
peasti kunnollinen hallitusmuoto, :p.åissä. no~~
kysymys, mitä tämä vähemmistö tällä oikeastaan
tarkoittaa? Ensiksi·kin se, että he tahtovat viedä
Suomen valtioltå luoton, oso::ttaa, että jos he eri.si
vaaleissa joutuvat taasen e11emmistöön, he tulevat silloin kaikin voimin toimimaan siihen suuntM.n, etta ISuomeil vaitio ei maksa velkojansa.
Millä tavalla he sitteri hoitavat taman valtion
asioita, se on ainakin meikäläiselle aivan käsittämätöntä. '1'ulla.a:nko silloin harjoittamaan t·er~
rorismia siina merkityk,sessä, kuin punakaarti
sitä on täallä viime vi~koina harjoittanut? . P.u:nakaarti on vaatinut Turun valtuustolta 500,00\)
markkaa om'ien tar.koitusper'ensä toteuttamisek;si. Helsingin valtuusto on äskettäin saanut miljoonan markan vaat~muksen, jolla ei tarkoiteta
Helsintt.tin nälkaistern: ravi:ts-emista vaan yksin-
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kertaisesti punakaartilaisten hyvinvoinnin turvaamista. Tätäkö te ta.rkoitatt>e? Onko tämä sitä
kansanvaltaa, jota te ajatte? Ei, hyvät herrat ja
naiset! Te ette aja täällä -enää kansanvaltaa vaan
erästä valtaa, joll-e ei ·ole vi~lä varsinaista uutta
nimeä keksitty, mutta jota. te äsken harvainvallan nimellä yrititte kumota. Asia on sillä tava.lla, että Suomen kansa on nyt siinä tilassa,
että meidän on ratkaistava nopea.s;ti, miten voimme järjestää valtioasiamme niin, ettei täällä tule
pakolliseksi asettaa sellaista. hallitusta, joka kukistaa ~ekä tf~idät että meidät. •Sellainen hallitus on
mahdollinen tulemaan, jos täällä hiukankin vielä
vitkastellaan. Olen jo ·ennen täältä puhujalavalta huomauttanut, että meillä on uhkaava tila, jos
meillä vallitsee tämmöin-en sekasotku silloin, kun
Euroopan nykyisistä olois:ta .ruvetaa.n lopullista
j.är.iestystä saamaan. (Vasemmalta: Selittäkää,
mitä t-e oikein tarkoitatte?) Ei tarvitse selittää.
Her:ra Mäki sen varsin hyvin ymmärtää, mikäli
hänellä lienee kykyä tällaisia a.sioita ymmärtää.
Yksityisesti hän voi tulla perästäpäin .minulta
saamaan siitä tietoja. (Vasemmalta: Minä en ymmärrä, sanokaa pois!) Sen vo-in minä sanoa.
Näinä päivinä ovat .sanomalehdet kertoneet, että
venäläinen sotaväki on täällä takavarikoinut
sekä Terijoella että Pohjanla.hden rannikoilla -elintarvevaroja; useista eri kunnista on tullut tietoja,
että venäläiset sotilaat, huolimatta siitä järjestyks·estä, mikä heillä muka pitäisi oleman, ovat ott~meet kuntien vilja.varoja, tyydyttääkseen tietysti omat tarpeensa. Sosialidemokraatit ovat
tämän venäläisen sotaväen kanssa olleet järjestelmälli~e~sä
kulissientakaisessa yhteistoiminnassa. Toistaiseksi minä en ole nähnyt edes sosialidemokraattisessa sanomalehdistössä, saatikka sosialidemokraattisen johdon puolelta, mitään
mielenilmaisua siitä, onko yhteistoimintaa tässäkin takavarikoimisasiassa olemassa vai ei.
Tässä on yksi kohta. (Vasemmalta: Sekö Fe
olikin.)
·Mitä hallitusta sosialidemokraatit silloi11 tarkoittavat, jos heillä on jatkuvaa yhteistyötä
venäläis·en sotaväen kanssa silloin, kun me muut
pyrimme Suomea niistä tyhjentämään, sen te
itse rparaiten ti,e{lätte. En tahdo tätä lausuntoa
pitemmälle jatkaa, painan va]n .sosialidemokraattien mieleen sen, että heidän on tällä kertaa myöskin harkittava tarkoin, tahtovatko he
kär.iistämällä tämän maan valtiollisen aseman
sellaiseksi, ettei sitä enää kukaan voi tässä
maassa ~hallita, siten uhitella isänmaansa men-estyksen uhalla vai ei. Tässä täytyy puolue~
politiikan tällä kertaa hieman syrjäytyä, siitä ei
kukaan pääse mihinkään. M:inä uudestaan vetoan

siihen, johon :tämän istuntokauden aikana olen
jo monta kertaa vedonnut, että täällä täytyy löytää yhtymakohtia oikeiston ja vasemmiston lresken. Ne perusteet, joilla tällä kertaa on vastustettu tämän valtiolainan myöntämistä, ne eivät
ole sellaisia, .ioiden pohjalla sosialidemokratia. voi
oikeistoa vastaan puolustautua.
Ed. W u o r i m a. a: Ed. Airola viimeisen edellisessä puheessaan tunnusti,· että valtalaissa oli vikoja ja ettij. se· olisi korjattava sillä, että hyväksyttäisiin perustuslail:lisesti muutamia pykäEä,
joista olisi poistettu kaikki se, mikä on viallista
valtalaissa, niin että eduskunnalle säilyisi valta,
ja sanoi, että tämän saavuttaminen kestäisi vain
muutamia päiviä. Mutta eiköhän ole paljon yksinkertaisempaa, että hyväksytään valtiomuoto
siinä hengessä, mitä nykyinen eduskunnan päättämä valta sisältää. SiUoin päästäisiin, jos se noIJeaan hyväksytään, samalle a·semalle, ilman et.tä
mennään kahden lain kautta siihen.

!

Ed. Kairamo: Sen jälkeen, kun useimmat
puhujat ovat ryhtyneet puhumaan valtalaista,
sen heikkouksista ja sen tarpeellisuudesta, saattaa
tuntua melkein oudolta, jos vielä sanoo sanan siitä
asiasta, joka nyt on esillä. Rohkenen kuitenkin
oikaista erään väärinkäsityksen, joka on tuotu
esille vasemmiston taholta. Tarkoitan ed. Maunerin suurella rohkeudella lausumaa väitettä, että
.Suomen va1tion raha-asiat olisivat rappiolla, jota
paitsi hän vielä suvaitsi puhua valtion mahdollisesta lähellä olevasta vararikosta. Pyydän tämän
johdosta huomauttaa, että, mi·käli voidaan nyt
asioita arvostella, asiat eivät suinknan ole näin
huonosti. Ainakaan · val tiovarainvaliokunna.ssa
ei luullakseni kukaan ole tullut tähän johtopäätökseen. Se, .ioka, niinkuin ed. Manner, puhuu
kaikista asioista yhtaikaa, saattaa. helposti eksyä
sellaiseen käsitykseen, että tilapäinen kassavaro.i•en 'PUute myöskin tietäisi varsinaista rappiotilaa. Raha-asiat ovat kyllä sotkeutuneet, ne
ovat epäjärjestyksessä sen vuoksi, ·ettei ajoissa
ole voitu suostuntaveroista .ia budgettijär.iestelystä ·päättää, mutta tästä on vielä pitkä matka
siihen, mitä ed. Manne.r lausui, ja 1:enee paikallaan, •että ;tällainen väärä ilmoitus ja väärinkäsitys ei jää ilman oikaisua.
Ed. Hänninen- W a 1 p a s: Ed. Alkio tahtoi uskotta.a, että kansanvalta ilmenisi siinä, miten täällä eduskunnassa äänestetään. Se ei suinkaan pidä kaikissa tapauksissa pa :kkaansa, sillä
parlamentaarisesta elämästä yleoensä tiedetääJ!,
että melkoinen osa porvarillisia edustajia aina

Lyhytaikainen valtiolaina.

pettää v.ali ts :j ainsa tahdon. V altalakiin nähden
on sama tulos havaittavissa. Täällä on ennen
osoitettu, että vaaliagitatsiooniaikana maalaisliittolaiset yleensä oLvat vaaleissa sen ,ohjelman
peruste·ella., että valta laki on saatettava voimaan.
Sosialidemokraatit vaa,tiva:t myöskin sitä voimaan. Siis valitsijain enemmistön määräys on,
että valtalaki on pantava voimaan; se on siis
kansan enemmistön tahto. Kansan enemmistön
tahto ei tul,e sen takia toteutetuksi, että maalaisliittolaiset pettävät valitsijansa.
·Mitä ed. Kairamo täällä ~esitti valtiovarain
~a'J)piotilaan saattamisesta, niin e~hän se väite
oHut ·alkuaan vasemmiston taholta; aikaisemmin
se esitettiin oikeiston taholta jo tätä edellisessä
istunnossa.
Ed. Alkio: Ed. Hämninen-Walpas ei nähtävästi ole lukenut maalaisliittolai,sten va,alijulistu.sta eikä vaaliohjelmaa. Maalaisliittolaiset
ovat luvanneet lujasti ajaa perille Suomen itsenäisyysvaatimusta. Siinä suhteessa olemme nyt
jo menneet ohi valtalain ja siinä suhteessa me
täydellisesti vastaamme valitsijoillemme, vieläpä sosia lidemobaattisillekin valitsijoille, että
me tul,emme täyttämään tehtävämme uskollisesti.
Keskustelu juli,stetaan päättyneeksi.
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tysesitys. Kun asian ratkaisuun vaaditaan määon äänestys toimitettav•a suljetuilla
lipuilla.

~äenemmistö,

Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy puheenaolevan ehdoiuksen valtiolainan ottamisesta sellaisena kuin se on toisessa käsittelyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken ei
sitä tee, äänestää ,ei"; .ios vähintään 2 / 3 annetuista
äänistä kannattaa e·hdotusta, on se hyväksytty,
mutta muussa itapaurosess·a on ehdotus hylätty.
Äänestyksessä annetaan 107 jaa- ja. 19 eiääntä.
Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt
hyvä.ksyä ehdotuksen sellaisena, kuin se hyväksyttiin toisessa käsitt.e:Iyssä.
Päätöksen johdosta lausuu:
Ed. A i r o l a: Valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n
mukaan ilmoitan, etten ole yhtynyt tehtyyn päätökseen. Tämän Qlen tehnyt sen takia, että sain
s·en käsityksen, että todellakin tässä eduskunnassa osa on tämän asian käsittelyssä harjoittanut
temppuilua. (Hilpeyttä eduskunnassa.)
2) Virkamiesolojen uudistamista

Täysi-istunto keskeytetään k:lo 5,30 i p. k:lo

1f2 8:ksi.
'l'äysi-istuntoa jatketaan
k:lo 8,5 i. p.

koskeva ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 2, joka
viime täysi-istunnossa pamtiin :p.öydälle tähän
istuntoon, esitellään.
P u h e m i e s: Viime istunnossa ilmoitettiin,
että puhemiesneuvosto ehdottaa tämän anomusehdotuksen lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntain puheenjohtajat.
1\:eslmstelu:

P u 1h e mies: On ilmoitettava, että maatalousvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu ed.
M ä k i ja varapuheenjohtajaksi ed. P u 11 i ne n.
Niinikään ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajaksi senaattori A r aj ä r v e n tilalle on valittu 00:. L u o p a j ä r v i.
Puhemies: Jatketaan asian käsittelyä,
joka koskee suuren valiokunnan mietinnössä n :o
1 ja valtiovarainvaliokunnan mie;tinnössä n:o 1
käsiteltyä 25 miljoonan markan valtiolainan
ottamista tarkoitta vaa ehdotusta ja j-ossa keskuste! u on .iuliste:Hu päättyneeksi. Luetaan äänes-

Ed. Lehtosaari: Ennen valiokuntaan lähettämistä lienee esilläolevasta kysymybestä
sanottava .ioku sana. <Sillä jos mikään, niin tämä
kysymys on tnyös yksi ,niitä kiireellisimpiä tämän eduskunnan ratkaistavia kysymyksiä. Onhan virkamieskoneiston kansanvaltaistuttaminen
.ia muut•enkin uudenaikaiseksi luominen tehtävä
sellainen, joka on paras suorittaa kumouksellisella ajankohtana. Keskitetty, va:nha virkakoneis-to on vain jar.runa uudistustoiminnalle, alati
valmis palvelemaan mitä taantumuspyrkimyksiä
tahansa. Näemmehän paraikaa Venäjällä, kuinka vi•rka.koneisto itse.pintaisesti sahataasia 'har-
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jq~tta1e,Q. k<;lf~taa esti;i.i;i. \t:y:öläi.sten ja tal,o,Q.poi,kain

hallitl).k.seu rauhanpyr~imyksiä, maakysymyksen ratkaisua ja koko kumouksellista puhdistustyötä. Eikä ihme, sillä täydellisimmän puhd stuks·en ta.11>ee.ssa on juuri tuo samainen virkakoneisto.
Meillä on myöskin virkamieskysymyksemme.
Mitä onkaan tämän :kansan työtä.t,ekevä väestö,
s. o. maalaisköyhälistö, pien-et talonpojat ja
torpparit s.e:kä viime vuosikymmeninä muodostunut uusiaikainen palkkatyöväenluokka saaneet
kärsiä virkavallan kynsissä. VRnha ruotiSalaissyntyinen ja ruotsinkelinen byrokratia väistyi
kyi·ä osaksi suomea. puhuvan kotimaisen virkami::histön sekä v·enäläisen väkivaltahallituksen
tieltä, mutta olot eivät :tietenkään parantuneet.
Se julkeus, mmä ·bohrikoffJaiuen järj·estelmä
täällä esiintyi, synnytti h.errasluokassakin reformipyrkimyksiä, niin että 1905 suurlakon jälkeen sekä uuden eduskunnan kokoontuessa lupailivat porvarispuolueetk:n panna toimeen suursiivouksen, mutta tietysti se ·osoittautui vain sanahelinäksi, jota ei ollp.t aikomuskaan 1cäy:tän:QJös.sä toteuttaa. Ja kuitenkin un minulla se vakaumus ja luulen, että porvariston puoleltakin
se l}yt hyvin käsitetään, että viimeiset vuodet
olisivat ,olleet Suomen ka.nsalle paljon helpomrpia,
jos nämä lupaukset oLsi silloin e•des sellaisina
kiireellisesti toteutettu. Mutta kun niin ei ta.pahtunut, .siirtyi virkakoneistomme koskemattomana s·m taantumuksen käytettäväksi, joka täällä tämän vuqden alkupuoliin l),sti rehenteli. Hyv~r; ;J?ian ~·e palautti. van~at. ~ob~ikoffila~se~. vi~
kOihmsa Ja uus:bobnkoffilaisialcn löytyi rntt~;t
västi virkamiehistön keskuudesta. Bobrikof1fin,
SPynin ja, amiraaLep laittomia käskyjä virkamiehistömme kyllä enimmäkse,en kiltisti totteli,
in.utta kun viim1e kevä·,Q.nä edus~unta laati elinhnve~ain, on se useissa kohdissa kieltäytynyt sen
nouda.ttamista valvomasta. Viimeaikaiset tapahtumat oikeastaan ovatkin heijastusta viime vuosina vallinneista oloista. Sillä joka tuntee sen
röyhkeyden ja häi.käilemättömyyden, jolla järj~sty.svira.)lornaiset, nimismj.e'het ja muut sellaiset esiintyivät vallank:n ty.öväkeä ja ty·öväen.iär.iest·ö.iä kohtaan sodan. aikana .ia lähivuosina sitij. ennen, käsittää IJ.Iyöskin tänä vuonna tapahtuneet kansan välj.ttömän vihan ilmaukset näitä
~irkam :ehiä kdhtaan. Niin ei olisi kohdeltu kans;wvaltaise.sti as,etettu.ia virkamiehiä. Monien
:r~miden ohella lankeaa ·p:istäkin syy uudistusyiholliselle porva.ris1tolle, joka ei täällä ·edu*unI!aS.ii!a ole· pyrkinyt toteutta.maa,n edes omia oh.jelmia,an ·tässäkään kysymyks·essä.
Tosi:qJ tämän eduskunn!ln työläis- ja talonpoikaisedus,ta.iat kyllästyneinä her:ras'kaisten ja.rru-

1'

1

~ukseen

vu<>nna 1910 täällä .eduskunnassa asettivat erikoisen virkamiesvaliokunnan ja hyväksyivät sen laatiman ehd'Otuksen anomukseksi.
01en si,lmäillyt sen ehdotuksen johdosta eduskunnassa käytyä keskustelua ja havainnut porvaris:ton taholta käydyn sen kimppuun raivoisasti. Eikä ihmekään. OsoitetLinhan siinä valiokunnan mietinnössä koko virkalaitoksemme
nurinkurisuus, huomautettiin, ·että, paitsi van'hentuneit.a työtapoja, jopa. kokonaan vanhentunutta virkakoneistoa sekä ylem:pien virkamiesten .suurpalkkaisuutta, haitta,a tuota koneistoa
monta perusv.kaa: Ova:than virat vain •etuoikeutetun oppineen säädyn .privilegiona, joka sääty
oppikouluis.saan ja yliopistossaan leip·oo nuorisoansa yläluokkain ja niiden hallitusten uskoilisiksi palvelijoiksi. Eikä oppine,esta luokastakaan kaikilla ole pääsyä varsinkaan ylempiin,
määrääviin virkoihin. Naiset ova.t niistä poissu etut, hankitusta pätevyydestä huolimatta.
Köyhien opiskelijain opintie katkeaa myös helposti va,rain puutteesta. Eikä .suosikki- ja tuttavuusdärjestelmäkään ol·e meillä viera.s.
Eduskunta sillo:n vaatikin, että olisi ryhdyttävä kansanvaltaisiin uudistuksiin, tot,eutettava
valittavuusperiaatetta mahdollisimman paljon
sekä saatettava keskusvirastojen toiminta muun
muassa halLtuksen pa.rlamentaarisen vastuunalaisuuden kaut:ta eduskunnan lähemmän kontrollin alaiseksi. Vielä lausuttiin sellain.en periaate, että virast-ojen al·empain toimitsijain, niin
sanotun palvelijakunnan, asema olisi turvattava
ylempien virkamiesten mielivaltaa vastaan ja
heille, samoin kuin kansalaisille yleensä, valmistettava tilaisuus päästä virkoja. hoitamaan järjestämällä kursseja pl1tevyyden ·hankkimista
v·arten sekä poistamaHa luokkaetuoikeuden asettamia esteitä.
'Tuo anomuse·hdotus otettiin eduskunnan oike:ston ja koko yläluokan taholta silloin vastaan
ivalla ja pilkalla, mikä vain huonosti peitti sitä
suuttumusta. minkä ehdotus synnytti. Porvarilliset ·edustajat väittivät myös, ·että aika tuon
as:.an •esille ottamiseen oli so:pimaton, arvostelemaila oma.a virkamiehistöä muka annettaisiin
venäläisille va.llanpitäjille aihetta käydä meidän
kotimais.en vir:kamiehistömme kimppuun. Sosialistien taholta osoitettiin tuon väitteen peräUömyys, nimenomaan teroitettiin .sitä, että uudistusvaatimukset ovat kansanvaltaisia eikä niitä
voi mutJ.ksi selittää. Lisäksi sopii sanoa, eHä
tuo Suomen työväen ja talonpoikain mi,eleniltnaisu oli tarkoitettu virkamiehistölle .varoitukseksi, että todella pyrkisivät. palvelemaan kan.san .asiaa s'ekä tämän kansan kanssa yhdessä vastustamaan vierasta sortovaltaa.

Virkamiesolojen uudistaminen.

.Tietenkään ei silloin'en so~tova:lta suostunut
eduskunnan anomukseen, että asetettaisiin ·eri
kansanluokkain edustajista kokoonpantu komitea virkamiesolojen uudistusta suunnittelemaan.
Mutta vaikka eQ.uskunnfl,n •anomuksella ei silJoin
v·oinut ollakaan väLtöntä vaikutusta, oli sillä
silti merkityksensä. Se oli kui:benkin eduskunnassa .sanottu sana, Suomen kansan hyväksyt.ty
ohjelma, jota tilaisuuden tullen oli käytävä korjaamaan.
Ja', tilaisuus tulikin. Venäjän vallankumous
kukisti tsaarivallan. Meillä se tapaus puhdisti
pois ylimmij,t sortovaltiaat. Uusittiin myö.s keskusvirastoj.en johtoherroja, asetettiin uusia ]{.uvernöörejä ja kyyditsihän kansa i:tse pois eräitä
vihatuimpia sortovallan kätyrejä. 1Ja taisipa se
aika taivutella p:aikoille·en jääneitä byrokraaUejakn hiukan kohteEaammiksi kansalle - toistaiseksi.
Mwtta koneisto jäi ennalleen. Se taistelu, johon. täällä jouduttiin Venäjän yäliaikaista hallitusta ja kansanvaltaa vastustavaa yläluokk~:ta
vastaan, osaltaan viivytti ja esti hallituskoneiston kimppuun käymistä. Pitihän ensin saada
.selväksi valtiorakenteen yleiset kansanvaltaiset
perusteet .
.Jotain t·e'htiiu kuitenkin. Se kunnallisuudistus, joka nyt on la.iksi tullut, vaikkei sitä vielfi,kä.än näytä voimaan kiirehdittävän, se on s~llä
:tiellä tuntuva askel. Kansa, joka pääsee käyttelemää;n yle:stä kunnallista äänioikeutta, saa tietenkin ennen pitkää yleisen halun raivata pois.
tieltään muitflkin esteitä. Ei se tietenkään tule
kärsimään mitä nim:,smi,ehiä tahansa, vaan vaatii oik·euden valita sellaiset lä.himmät virkailijat. Kerrotaanharr historiassa, että ennen vanhaankin oli pitä.iissä tämäntapainen talonpoikain valitsema toimitsija, vaikka sitten halli·tus
tunki heiHe oman miehensä, joka suurherrain
eduksi pamppua ja. miekkaa käytteli.
'Tietenkin ruvS<taan koko maassa vaatimaan ja
käyttelemään kansanvalhvisia menettelytapoja
veronkantajain, lääkärien, opettajain, järjestysmi,esten y. m. virkailija:n valinnassa. Vaaditaan
riiYöS oikeudenhoitoon pikaista uudistusta. Ja
sitten ruvetaan lääninhallitusten nurkkia puhdistelemaan. Tämä viimeinen suurlakko osoitti
selvästi, että uudistettavat ne ovat nekin hallitukset ja kiireesti, jos mieli niille vaatia yleisempää kanna.tusta.. Mu:stutan tässä, että viime
eduskunta käsitteli läi:i,nien its·ehallintokysymysti:j. ja os-oitti, millaisilla perusteiHe se olisi rakennettava. Eduskunnan päätökset korkeimmasta
oikeudesta, hallinnollisesta tuomioistuimesta ja
hallituksen juriidisesta sekä parlamentaarisesta
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vastuunalaisuudesta oEvat rmyö·s edistysa.skeleit.a virkamiesolojen uudistusasiassa.
·
Mutta kyllä si:nä suhteessa vielä työtä riittää.
Tämän ·eduskunnan käsit.eltäväksi tulee tämänluontoisia ·asioi.ta muun muassa jä.rj,estyslaitoksen luominen poliisin tilaUe ja rautateitä koskevien 'lainsäännösten uudistaminen. Tietysti
voidaan vielä välikysymystietä vetäii, hallitusta.
tilille, mikäli maan eri osista tulee edustajille
tietoja tapahtumista, jotka sella:seen aihetta antavat. Paäasia on, että virka.miesuudistukseen
käsiksi kij.yntiä ei nyt enää lykätä.
·
Viime aikain tapahtumat oso"ttavat, kuinka
'heikko on liitoksistaan tämä Suomen vanhoillisporvari.llinen yhteiskunta. Pienenk n myr~:~.l,typ.
sitä järkyttäessä se uhkaa mennä hajalle. Eikä
sitä uhkaa voidakaan luokkayhteiskunnasta
poistaa. Missä vallitsee toisella; puoleiiJ. help:po
ril}astuminen ja toisella työtätekeväin nälkä
siellä ei yhteiskm1nallista rauhaa voida. keinotekoisesti luoda. Mutta sille välttämättömälle
luokkataistelulle voidaan luoda uusia puitte:t&.
Yksi sellainen on demokratia, kansa.nvalta. Minä myönnän, että sillä:kin qn vikap,sa.. Antaaha:p.
se riistäjille, laiskoi:le loisolioiHe samat ·oikeud:et kuirr ty,ötä tekeville, antaa eläniän tuhoojille
!Saman muodollisen oikeuden kuin elämän ylläpitäjinekin. Eräs kuuluisa porvarilLnen kirjailija antaakin erää.n kuvailemansa vHsaan lausua
sellaisen :mietelmän, ettei rikkaJle pitäisi lainkaan a:ntaa äänioikeutta, kun ne mu1lt·enkin saavat ta.htonsa täytäntöön aivan liiap. laajassa mitta:kaavassa.
En nyt kuitenkaan välitä 'liihteä noso:feeraama;an siitii,, kutka työtä tekemättöinärt pitäi,si jltt·
tää yhteiskunnallisen päätösvallan ui{wpuolelle.
Kunhan tästä pääsemme kehitt.eleniään sellaista
yhtei·skuntatilaa, jossa työtä tek·emättömillij,
työkykyisillä ei· ole olemisen oikeutta, ni_n järjestyy sekin kysymys itsestään. Nyt on pyrittävä kuitenkin kaikella voimalla kansanvaltaan,
täyd-ellis<Een demokratiaan. Kaikki pyrkim;y~},_
.sei sen kehityksen estämis.eksi on leimaHava
taan tumuksellisiksi,
·vastava.Uankumouksellisiksi.
Kun on pelättävissä, että tämä alot·e Jleru!!·tuslakivaliokunnassa joutuisi tärkeimpäin taa, ehdotan, e:ttä se lähetettäisiin lakivaliokuntaan.
Toivoisin samalla, että se valiokunta kiireellisesti laat:si ehdotuksen asia~ta, niin että eduskunta voisi ma'hdoUis1mmau pian ryhtyä toimenpiteisiin. Valiokunnan :harkitt3tvaksi jätän, olisiko vidä vaadittava hallitusta asettamaan
pienJtä komiteaa. kysymystä va1mis1amaan, vai
voi~iko .ehkli eduskunta korkeeimman vallan halti-
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jana tuollaisen komitean asettaa, jos se ta.rkoituksenmukaiseksi havai taa.n.
Ed. Kokko: Puhemiesneuvos.to ehdottaa
kyllä tätä asiaa perustuslakivaliokuntaan, mutta
kun olen tarkastellut työesityslistaa j-a tullut
huomaamaan, että perustuslakivaliokuntaan tulee niin paljon asioita, pelkään minäkin puo[estani, että tämä asia siellä hautaantuu ja tämä ei
jouta 's:i enää hautaantumaan. Todistuksena tämän kysymyksen tärkeydestä on se, että jo vuon"
na 1910 eduskunta on päättänyt, että pitäisi
asettaa virkamieskomitea, joka ehdottaisi ja,
suunnittelisi a.ian vaatimia parannuksia virkamieskysymyksessä. Tällainen komitea lienee jo
kyllä tänä kesänä asetettu. Mutta 1910 vuoden
valtiopäiväin päätöstä ei vielä hetikään voida
<toteutta·a. .Toinen ponsi kuuluu: ·että uudistusehdotukset armoUi:sena esityksenä annetaan
,eduskunnan tutkittavaksi ja päätettäväksi. S:is
7 vuotta on jo as·ia ollut eduskunnassa päätettynä ja nyt vasta on asetettu komitea. Milloinka
jou:tuukaan se esitys, jota mainitussa ponnessa
tarkoitetaan. · Toivoisin, •että tämä kysymys läheh~ttäis:in lakivaliokuntaan ja siellä nopeasti
käsiteltäväksi.
Ed!. S a a r e 1 a i n e n: Uudistuskysymysten
joukossa, jotka lähinnä kuluneen ajan kansanvaltainen virtaus on tuonut esiin, on virkamiesasialla tärkeä sija. Kieltämätöntä on, että vi.rkamiesolot meidän valtiollisessa, .taloudellisess~a
ja kansanvaltaisessa suhteessa niin erikoisesti
histor·allisen kehit;yksen vaikutuksesta ovat
muodostuneet erittäin yksipuolisiksi ja on niissä
aikojen kuluessa päässyt vallalle useita suuriakin epäkohtia. Vaikka onkin myönnettävä., että
aikai~emmin yleisesti ilmennyt ylimielinen virkavalta:isuus jo osaksi on väistynyt kansamme
valveutumisen vaikutuksesta, vallitsee tällä alalla vieläkin asiantila, joka on soveltumaton kansamme nykviseen kehitysasteeseen, kansanvaltaan
lliiihden. Hyvin useiu ilmenee etuoikeutetuksi
luakaksi muodostunoossa virkamiehistössä aivan
vanhentuneita käsityksiä sen asemasta y'hteiskunnassa ja siten virastojen toiminta antaa monenlaista aihetta oikeutettuun tyytymättömyytew. Näin ollen .ia kun yleisen asiallharrastuksen ja kansanvaltaisten katsantotapojen kehittyessä ne vaatimukset, joita täydellä oikeudella
julkisiin laitoksiin nähden asetetaan, käyvät
suurezpmiksi, on enemmän voittanut alaa kansamme keskuudessa se vakaumus, että virkamiesoloissakin on perini>oh.iaisia uudistuksia,
suoritettava. En aio nyt puhua niistä lukemat-

tomista yksityirskohtaisista epäkohdista, joita
muun muassa ilmenee alempie)l ja ylempien virkamiesten palkkaussuhteissa niiden epätasaisuuteen nähden, eläkemaksuista, lakkautuspalkkioista .ia muista lahjapalkkioista, virastojen
virkavaltaisu·1desta, niiden hitaisest.a toiminna.srta y. m. lukemattomi,sta epäkohdista:. Toivon vain :puolestani, että eduskunta kiinnittää
suurempaa, huomiota tähän asiaan, kuin. tähän
asti on tapahtunut, ja ryhtyy toimenpiteisiin
virk.amie.soloissa olevien epäkohtien poistamiseksi. Sillä nyt on .io vihdoinkin a.ika tässäkin
asiassa ryhtyä tositoimiin. Kannatan kysymyksessäolevan
anomusehd,otuksen lähettämista
lakiv·aliokuntaa:n.
Kesku~telu

julistetaan pääityneeksi.

P u h ·e .m i e s: Kuten sanoin, on puhemiesneuvosto ehdottanut käsiteltävänä olevan anomusehdotuksen lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. Sitä vastoin on ,ed. Lehtosraari ed. Kokon kannattamana ehdottanut, että anomusehdotus lähetettäisii'n lakivaliokuntaan.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätiis:

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Lehto.saaJ:en ehdotus hyväksytty.
Åärnestyksessä ovat ei-äänet voitolla.
P u :h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
lähettää asian 1 a 'k i v a 1 i o k u n t a a n.
3) Vahvan, ainoastaan laillisista viranomaisista
riippuvan järjestysvallan muodostamista

tarkoittava ed. Wreden y. m. anomusehdotus n:o
3, joka viime täy·si-istunnossa pantiin pöydälle,
esitellään.
Puhemies: Viime is·tunnossa ilmoirtettiin
jo että puhemiesneuvosto ehdottaa tämän anomusehdotuksen lähetettäväksi lakivaliokun taan.
Keskustelu:

Ed. A i r o 1 a: Kun asiasta on jo tehty lakiehdotus, eduskuntaesity.s, niin anomusehdotuksen tekeminen samasta asiasta on silloin vähintään tarpeeton, ja kun muutenkaan tämä alote
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ei ole tunnettu ja toiseksi ·tästä esiUelystä :päättäen näyttää hanke hyvin epäilyttävältä, niin
ehdotan, että alote valiokuntaan lähettämättä,
hylättäisiin.
Ed. K u j ala: Minä kannatan ed. Airolan
tekemää ehdotusta.
Ed. L o h i: Minun mielestäni ei ole oikea s.e
tapa, että aloUeita, j·oita ·edustajat eivät lähemmin
vielä tunne, hylättäisiin ilman valiokuntaan lähettämättä; jossa on. tilaisuus niihin perehtyä.
Vaikkapa tästä järjestysvaltakysymyksestä on
teht.y lakiehdotuskin ja ehkäpä .eduskun.ta voi lakiehJ.otRksen hyväksyäkin, niin voipihan olla mahdollista, että anomusehdotuksessa on sellaisia periaatteita, joita valiokunta voi hyvällä syyllä ottaa.
huomioon laki·ehdotusta käsitellessään. Sen vuoksi
minä yhdyn puhemiesneuvoston ehdotukseen, että
asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan.
Ed. Hu 1 t i n: Ed. Airola on kahdesti huomauttanut, ·että ed. W :roden aJ.ote on tarpeeton sen
vuoksi, että hän on esittänyt ·ehdotuksen Jaiksi järj.estyksen pidosta. Minä en tunne lähemmin ed.
Airolan ehdotusta, mutta näen viime 1stunnon päiväjärjestyksestä, että se koskee järjestyksenpitoa
kaupungeissa, siis ei ensinkään maaseudulla.
Kyllä kai maaliakin tarvitaan järjestyksenpitoa.
Kannatan sen vuoksi puhemiesneuvoston ehdotusta.
.;Ed. A i r o l a: Ei järjest;ystä maassa pidetä
eduskunnan anomuksilla, varsinkin kun eduskunta
on maassa kaikkivaltias. Jos eduskunnalla on jotain huomauttamista järjestysasioissa, niin se voi
tehdä sen käsitellessään sitä lakiehdotusta, jonka
minä olen eduskunnalle esittänyt. eikä siihen tarvita mitään anomista eikä rukoilemista.
Ed. J u u t i 1 a i n e n: Minulla .on tässä käsissä
Airolan esittämä lakiehdotus, jonka hän viime
eduskunnalle esitti, ja koskee se yksinomaan vain
järj.est.yksenpitoa kaupungeissa. Tässä hänen lakiehdotuksessaan, jonka hän on käsittääkseni nyt
sellaisenaan uusinut, kuuluu 3 § näin: ,Järjestyksenpitoa varten on kuhunkin kaupunkikuntaan
asetettava .iärjestyslautakunta, johon kuuluu vähintäin 5 kaupungin valtuuston valitsemaa jäsentä, joista enemmistön tulee olla kaupungin järjestyneen työväien kokouksen esittämiä." Tämäntapainen järjestyslautakunta ei voi tulla kysymykseenkään, sillä ei voida lailla laillistuttaa järjestynyttä työväkeä erikoiseksi valtioksi valtiossa,
vaan järjestyksenpidon tulee kuulua yleisesti koko
kaupunkikunnalle.

ed~

Ed. A i ro 1 a: Ensiksikin eduskunta voi kyllä
laillistuttaa semmois.en vaalin, josta tässä on puhuttu, varsin,kin kun se on tehnyt g.en perust'uslainluontoisessa elintarvelaissakin. Ja sitten toisekseen asianlaita on siten, että minun esittämässäni
eduskuntaesityksessä ei ol·e s·ellaista määräystä,
jonka ·ed. J uutilainen luki, sillä hän luki joitain
vanhoja papereita, joilla ei ole niitään t.ekemistil
sen ·eduskuntaesityksen kans:sa, jonka minä olen
tehnyt.
Ed. J u u tila i ne n: Tässä kuuluu alussa:
Eduskunt.a.esitys n :o 1 6, ed. Airola, M. A.: Ehdotus järjestyksen pidoksi ka upungaissa, ja alla on:
Helsingissä 16 päiv-änä heinäkuuta 1917. M. A.
Airola. Olen tullut ·ed. Airolan lausunnoista siihen
käsitykseen, että hän on nyt uu:sinut esityksensä
sellaisenaan.
1

Ed. W r e d e: Vi veta ju alla, att lifvet är fullt
af motsägdser, men sällan träda motsäg.elserna i
lifvet så oförmedladt mot hvarandra som hos oss
i det närvarande ögonblicket. I samma ögonblick
s·om Finlands folk med full rätt går att taga sitt.
öde i egna händer, i ett ögonblick således, då
hvarje. finsk medborgares bröst borde svälla af
stolthet och glädj.e, i samma ögonblick råder i Jandet ·ett tillstånd, på hvilket man icke kan tänka
utan blygsel, ja icke utan en känsla af djupaste
förnedring. Enhvar vet hvad jag åsyftar; hur1Jled,es landet terroriseras af frä.mmande soldathopar och inhemska banditligor.
I själfva verket kan man säga, att Finlands
landtdag icke förut har sammanträdt under förhållanden så brydsamma som de närvarand·e. Då
landets ständer 1809 kallades till landtdag i
Borgå, var visserligen landet ockuperadt af en
främmande krigsmakt, men i denna krigsmakt
upprätthölls, åtminstone inom vissa gränser, krigstukt, och hvad landets egna innevånare beträffar
så besjälades de utan undantag af en. endräktig
. och fosterländsk anda. N u däremot behärskas Jandet af en militär, som är stadd i upplösning, hos
hvilken alla disciplinens band lossnat och hvilken
därför företager sig det ena ingreppet efter det
andra i våra inre angelägenheter, ingrepp, som
förr icke hafva förekommit, och dessutom gör sig
skyldig till våldsdåd af mångahanda slag.
Det är bittert att tänka att landet skall vara utsat.t för denna soldatesks mandater, men ännu vida
bittrare är att tänka, att allt det ofog den föröfvat varit framkalladt af egna medborgare, af
medborgare, som påkallat dess hjälp i kampen mot
andra medborgare och mot samhället. Genom att
göra detta hafva de bra.gt landet. i det tillstånd
43
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af förnedring, hvari det nu befinner 5ig. De hafva
gjort, att hos Finlands folk, förut bekant för sin
laglydnad, nu råder en nära nog full.ständig
anarki, att hela samhället terroriseras af bandithopar, beväpnade med ryska militärgevär.
Angående de närmare orsakerna till :dctta förhållande och särskildt till de senaste våldsdåden,
som man behedrat med namnet revolution, hvilket
namn d·e alls icke äro värda, har redan vid ett
föregående plenum så mycket sagts, att jag; därom
icke vidare vill uttala mig.
J ag vill blott göra en anrnärkning, :;,om för
d·enmi gång riktar sig tili de borgerliga, icke till
socialisterna. Ty också de borgerliga partierna
hafva skuld i ·detta förhållande. Väl ingalunda
sålunda, som här påståtts från vänsterhåll~ att de
nämligen skulle hafva påkallat trämrnand~ hjälp
mot egna medborgare. Icke heller kan jag erkänna
eller måste åtminstone lämna därhän, huruvida
d·en· beskyllningen har grund, att de skulle hafva
motsatt sig berättigade sociala nformer. J ag vet
åtrninstone flere fall, då lagar i social riktuing antagits och godkänts också af d~ borgerliga med
sådan brådska, att man icke gifvit sig tid att rätta
ens d>e mest upp.enbara brister. Men felet består
denna gång också under de förra ofärdstiderna i
undfal1enhet" för laglösheten, däri, att man utan
nödtvång gifvit efter för anspråk, sorn framställts
JUed hot om strejk ·eller hot om våldsdåd, och att
man underlåtit att beifra brott, som bort beifras.
Det är detta som jag måst.e tillräkna de borgerliga
som fel. Det är dock ett fel, sorn har berött på
svaghet och und·erlåtenhet, medan det anarkiska
tillståndet direki:J: framkallats af socialdemokratern!J, och de af dem ledda a.rbetarorganisationerna.
Det närvarande tillståndet visar verkligen. så
farliga tendenser, ett sådunt djup af depravation,
en sådan förvirring i rättsbegrepven, att ruan alldele:;, kunde misströsta om vårt folks framtid, om
man icke vågade hoppas att, oaktadt allt, folkets
kärna dock är sund och i sinom tid skall r.eagera
mot det, som har skett och nu sker. Såsom ytterst
betänkligt måste jag beteckna det urskuldande,
.sorn från vänsterhåll har framställts för de begångna brotten. Såsom bevis härpå ber jag endast
att få hänvisa till att vid :;,enaste pJ,enum bland de
petitionsmemorial, som remitterad·es till ut.:;kott.
var äfven ett memorial, som gick ut på straffrihet
för våldsv·erkarna.
Också det motstånd, som nu rests mot den förevarande petitionen, hvilkens berättigande väl 'icke
torde kunna jäfvas, måste enligt min tanke hänföras til.l samma. a.narkiska ten.dens, ty om man
under förhållatnden sådana, ~om jag nyss nämnt,
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motsäU.er sig upprättande af en verklig ordningsmakt, innebä.r detta, att man vill, att våldet och
brotten skola fortfara, att man vill utlämua. samhäU.et åt banditer att af dem terroriseras. Den,
som så gör, den ställer sig utom samhäl1et, gör sig
solida.risk med brottslingarna. Om man säger, såsom p.å vänsterhåll ofta säg-es, att ordn.ingsmakten
är riktad mot folket, är det ju uppenibart, att detta
är alldeles oriktigt, att det är osanning. Man kan
icke säga s,å, om man icke anser, att f.olket är d.etsamma som brottslingar. Ty ordningsmakten ä!'
ju till för att skydda laglydiga medborgare och
riktar sig endast mot d.em,. som begå brott.. Lika
oriktigt är det att upprätthållande af lag och ordning vore något som endast är till förmån ·för de
borgerliga parti.-erna eller de besittand.e klasserna.
Upprätthållandet af lag och ordning är nödvändigt
för samhället i d·e~s helhet, lika mycket för arb-etare sorn arbetsgifvare, lika :lnycket för fattiga
som för rika. Utan lag och laglig ordning kan ett
samhälle icke existera. Om den nu rådande anarkin icke stäfjas, går Filnland of.elbart under. Vi
förlor!J-. ieke blott det yttre oberoend·e, hvartill vi
nu sträfva, vi förlora också den begränsade frihet
vi under kejsardömet tidiga.re åtnjutit, och vi förlor;:t d·en rättsordning och den kultur vi hafva. och
som har gjort oss vä.rda att lefva ett eget nationellt lif.
J ag vet väl att, såsom ldgm. Airola sade, ingqlunda allt afhjälpes genom en petition, orn den
ochå leder till åsyftade åtgärder. Ordningsmakten verkar det visserlimen icke allena. Det onda
sitter mycket. djupare än att det slmlle kunna '!1fhjälpas därigenom, att samhället får en stark ordningsmakt. Men med erkänna.nde af d~tta, måst~
dock sägas, att en dylik ordningsmakt i hvarj~
fall är nödvändig. J ag ber att få förorda. pet!tionens remiss till lagutskottd.
Ed. K u j a 1l a:: Ed. Wreden lausunnon jO'hdosta
täytyn-ee tässä lausua .iokuoon sana. Ed. Wreden
anomusehdotus; on ja.tkoa sille pyrkimykselle,
mikä tässä maass a koko viime vuoden näihin asti
on vallinnut, nimittäin saada maamme poliisilaitos niin sanofulle lailliselle kannalle. Ei ed.
Wrede enemmän kuin muutkaan porvarit ole esit- .
tän-eet. mitään syytä, minkätähden nykyinen järjestysvalta maassa .ia nykyinen järj·estyksenpitotapa olisi niin vaarallinen ja yhte~skuntaa uhkaava, tai sellainen, että s-e pikaista muutosta vaatisi.
Mitä oikeasta.an tarkoitetaan järjestysvallan palauttamis-ella lailliselle kannalle siinä käsityksessä, mikä ilmtm.ee sekä ed. Wreden anomukses.sa, että myöskin edellisen senaatin ja erittäinkin sen siviilipäällikön, senaattori :Serlachiuksen
1
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hommista, siihen saa va,stauksen, kun ottaa huo:miooljl:, mitep. järjestysvalta maassa yleensä, sekä
meillä että muualla, suhtautuu eri yhteis)mnta.luokkiin. JärjeBtysvalta on vanhempina aikoina
ollut kyläkuntien yhteisenä asiana. Vielä 1865
vuoden maa.laiskup.tien kunnallislain mn)raan on
se ollut kuntien asiana. pääasiassa ja on 'kunnissa
tehtykin useita erilais.~a, päätöksiä järjestyksen
pitoon nähden kuntain alueella. Järjestyksenpito
on katsottu kuuluvan lähinp.ä siUe yhdyskunnall,e,
mi~ä piirissä järjestystä tarvitaan valvoa, nil)littäin kaupul).geissa kaup~nkikunnalle ja maaseudulJa maalaiskunnalle. Se virtaus, mikä sittemmin on saanut jalansijaa, nimittäin järjestysvallan keskittäminen keskusvallan eli hallituksen
käsiin, on johtunut y'hteiskunnaUisten olojen kehityk$estä. Sitä mukaan kuin kapitalistinen tuotantotapa. .ia sen mukana myö,skin luokkavastakohdat yhteiskunnassa ova,t kehittyneet, on jär.iestys,valta yhä enemmän 'pyritty alistamaan
omistavain luokka:in etujen palv-elukseen, siis
myöskin omistavain ,luokkain tahtoa täyttävän
valiokunnan ·eli hallituben määrättäväksi, ja sitep. on järjestyksenpito aste asteelta siirtynyt
pois kqntien vaikutuspiiristä ja tullut hallituksen
määrättä.väksi. Meillä.kin .Suomessa on pääasiassa
hallinnollisilla määräyksillä säännö,stelty järjestyksen valvonta'a sekä 'kaupungeissa että maalla.
Tuon järjestysvallan tehtäviin on kaikissa kapitalistisissa luokkavaltioissa, niin myöskin meillä,
katsottu kuuluvan paljon muuta ja pii,äasiassa
muut,a, kuin mitä yleensä järjestyksenpitoon kuuluu. Poliisilaitokselle on kats,ottu kuuluvan valvoa esimerkiksi sitä, mitä kansa puhuu, kirjoittaa, esittää tai painattaa. ,Sanalla sanoen henkiset harrastukset j,a sivistyspyrkimyktset op. tehty
poliisivallasta riippuviksi ja sen määrättäviksi.
Meilläkään ei puutu siitii esimerkkejä. MeilläMn
on käytetty poliisivaltaa vieraan hallituksen, ni:rp.ittäin. keväisessä vallankumouksessa kaatuneen
venäläisen tsaarihallituksen,, palvelukseen. Sen
määräyksiä on täällä pa·kotet'tu: poliisivalta tottelemaan, sen määräyksiähiin ovat ne mielelläänkin totelleeL SiitäJhän on lukematon sarja esimerkkejä, mitenkä maamme poliisit kaupungeissa
.ia maalla ova.t alistunoot tottelemaan kaikkia
laittomia määräyksiä, olivatpa ne miten törkeitä
.ia miten äärimäisyyksiin saakka maamme kansalaisten laissa turvattua vapaut.ta vastaan kohdistettu.ia hyvänsä.. Eihän siitä niin kovin pitkä
aika ole, kun on saatu nähdä tässä maassa kotimaisten poliisien raasta van puhuji!l puhu.jalavalta, vievän venäläisen virkavallan käskystä
vap;kityrmiil)! kansanvapauden asiaa puoltavia
henkilöitä. Eihän siitä ole kuin muut,~~;ma pij.ivä
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va,sta, kun tutkimuksissa on saatu selvill-e, mitenkä maamme nimismiehet ja poliisit, ei yk,si:n
kaupungeissa 'Vaan myöskin maaseudulla, ovat
kiltisti alistunoot tottelemaan venäläis·en santarmiston määräyksiä .ia olleet läheisessä vuorovaikutuksessa sen laitoksen kanssa. Tunt.uu hyvin
kuvaavalta, •että porva.rit a.in.a ja viimeksi ed.
Vl rede alituisesti vatkuttavat tuota mu.ka !Suomen työv~estön yhteistoimintaa venäläisten
kanssa, mikä yhteistoiminta rajoittuu korkeintaan
siilien, mitä yleensä sosialidemok,ra tian olj.jelma
tässä suhteessa mi;Lärää, nimittäin henkiseen vuorova.ilmtukseeu. Tahdotaan unohtaa se tosiseikka,
-että venäiläis·en mustimman taantumuksen aikakausina on Suomen virkamiehistö ylimmästä
alimpaan . saakka, poikkeuksia lukuunottamatta,
ollut valmis tottel,emaan empimättä, vastalausetta panematta niitä määrij,yksi!I, eikä ainoastaan tott.elemaan, vaa.n vieläpä niid·eljlJ voimaansaattamiseksi
tääHä
myötävaikuttamaankin.
Onpa sellaistakin nähty, että tässä maassa ovat
omat kansalaiset virkamiesa,semassaau oman
maaDJSI). kans,alaisia venäläisen virkavallan käskystä maanpakoon ajaneet. Se tapahtui Bohrikoffin aikana, sinä mustana. aikana, jolloip nähtiin paljon muutakil)., jolloin nälhtiin ,se yleinen
piirre, .että poikkeusla.keja, jotrka osa porvaristoakin ,silloin tuomitsi Suom-en lakien vastaisiksi,
käytettiin silloin, kun niitä soveltui käyttää Suomen työväkeä vastaan. Ei meiltä puutu esimel'kkejä siitälkääl)J, että venäläisten militarismia on
käytetty työlrukoissa .Suomen työläisiä va,staan,
1899 muistaakseni Hyvinkään tehta,alla.
Tällä ta.valla on järjestysvalta tässä maasl)a
menetellyt. Näin siis poliisilaitoksella eli jä!'jestyslaitoksBlla yleiseen on ollut .ia tulee edelleen
olemaan niin kau:van, kun kapitalistista yhteiskuntaa on. poliittisia: (tehtäviä, (luokkatehtäviä,
ana.stajaluokan etujen turvaajana militari.smin
rinnalla. rSiis poliisimilitarismi suoranaisen militarismin yhtenä osana palvelee samaa tarkoitusperää. Työlakoissa ja työtaisteluissa on myö,sik:in
poliisivaltaa tiuhaan käytetty työnantaja·etujen
puolesta työläisiä vastaan. Tässä maassakaan ei
siitä esimerkkejij, puutu. Tuskin on ainoatakaan
huomattavampaa työtaistelua tässä maassa ollut,
jolloin ei. poliisivaltaa, olisi käyt-etty työläisiä
vastaan, siis käytetty muuhun tarkoitukseen,
kuin mitä minun käsittääkseni kuuluu yleisen
järjestykserr pitoon. Onpa näJhty semmoistakin,
että .iärjestyksenpitäjät, laillisen järjestyksen vallit·essa muka, laillisella. pohja.lla olevan järjestyslaitoksen paJvelija:t, ovat sen sijaan, että ne olisivat varkaita ja huligaaueja vanginneet, santarmila.itoksen urkkijoina täyttäneet paremmin teh-
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tävänsä, sen sijaan, että -esim-erkiksi salaviinankauppiaita .ia trokareja olisivat kiinni ottaneet,
ovat alistunoot huvipaikan nurkan takana kallistamaan trokarin viinapullosta. suuhunsa ja sillä
kuitannoot koko asian. Tämmöistä ön ollut meidän .iärjestysvaltamme. Nämä esim-erkit ovat
vain mitättömän piimi osa :Siitä sarjasta mätäpaiseita, mitä meidän järj-estyslaitoksemme !kerta
kaikkiaan sisältää, lukuunottamatta sitä virkavaltaista .ia röyhkeää henkeä, m~kä niissä aina
esiintyy silJoin kun ne tul-evat t-ekemisiin työläisten kanssa, yksinpä poliisikonstaapeleihin saakka, puhumattalkaan ylemmistä, joiden arvo mielestään tietysti aste asteelta kohoaa, sikäli kuin
h-e katsovat · olevansa ko11keammalla muita ihmisiä.
No niin, Tämä tulos johtuu siitä järjestelmästä,
missä elämme, mi.ssä .ioikaisena hetkenä kasvatetaan juuri, ei suinkaan kansalaistasa-arvonperiaatetta vaan luokkaperiaatetta. Kaikkiin pi~
niin :lapsiin'kin pikkulasten koulusta alkaen ,tottele ylempää" on kaikkia määräävin periaate.
Virkamies a}emmassa asteessa., poliisikonstaapeli
y. m. ei <Saa arvostella, mitä häntä tekemään käsketään, onko s·e teko oikea vai väärä, vaan hänen
on empimättä se toteutettava. >Siitäpä johtuu, että
leipätaistelu heidät pakoittaa alistumaan kaikkiin
mustimpiin tekoihin, huolimatta siit~, onlko s-e
tämän maan kansalle vahingoksi vai 'hyödyksi.
Minkälaista .iär.iesty.sva.ltaa tahtoisi herra Wrede
ja hänen kumppaninsa? Sellaistako laillista polii-sivaltaa, .ioika esimerkiksi 1907 kunnostautui sillä
tavalla, että siitä tuli mainituksi myös eduskunnan pöytäkirjoissa ·erään asian yhteydess,ä? Ed.
Orasmaan esitys -eduskunnan pöytä:kirjoissa 1907
sisältää sen, että rattsupoliisit Eläintarha.n tiellä
ajoivat aseettomaan väkijoukkoon, huitoen sapeleilla. .ia millä aseilla hyvänsä, mitä heillä käsillä oli, väkijoukkoon, jossa. m. m. oli useita kanSflileduskunnan jäseniä mukana. Tämmöistäkö
poliisivaltaa tahdottaisiin, &emmoistako poliisivaltaa, .ioka jonkun suuren Wreden tapaisen suurparoonin käskystä saataisi torppareita häätämään
.ia torppia maan tasalle hajoittamaan. Meitä on
syytetty muka omaisuuden hävityksestä ja anarkiasta. Mikä {)n anarkiaa, ellei se, että varta vasten virkapukuisia mi-ehiä lähetetään hävittämään
valmista ihmistyötä, murtamaan maan tasalle ihmisa.sunl1oi:ffisi käytettyjä rakennutksia vain sentähden, että: tahdotaan saada joidenkin herrojen
oikku.i·en tähden vanha torppariraataja tiehensä.
Sellaiseen meidän poliisivaltiomme on tarpeeksi
innokas, sellaiseen on va:lmis päälli'k'köinoon piiskaa vinkuttamaan, vieläpä käyttämään hyvinkin
raaba kieltäkin näitä työnraatajia vastaan, ku-

ten eduskunnan pöytäkirjat vuodelta 1907 tietävät Laukon lakkojutun yhteydessä. Voidaan
väittää. dtei tämä ole totta. Onhan olemassa a.setuksia, .ioideJ,l pykälissä selvästi määrätään polii- .
silaitdks-en tehtävät. Viimeinen sellainen, jo·ka on
vielä voimassa .ia jonka perusteille tahdottaisiin
a.s~ttaa ainakin kaupungeissa poliisilaitos, on
1903 vuoden Bobrikoffin antama laitoru asetus
poliisilaitoksen järjestämisestä, jonka 17 § määrittellee poliisilaitoksen tehtäviksi kansan henkisten harrastusten ,santarmiurkinnat .ia valvonnan.
Sitä vastaan ei tarvitse väitellä, se on selvänä
lakipykälänä nähtävissä. Kun vallankumouksessa poliisilaitos keväällä ja aina ennenkin, kun
ka:nsa on yrittänyt sanoa sanottavansa voimakkaammin niin maalla kuin kaupungeissa, joutui
yleisen kansalaisten vihan esineeksi ja tahdottiin
ainakin suurimmaksi osaksi siitä päästä, ei ol~
ollenkaan ihme sen :Perusteella, mitä olen esiintuonut, että kansa ei voinut sietää sellai.sia virkamiehiä:, joille järjestys oli sivuasia., mutta kansalaisten. valtiolliset mielipiteet ja lakiin P·erustuvat lkansalaisoikeud·et ja niiden vainoominen, puristaminen ja supistaminen .ia niiden käyttämisen
ehkäiseminen pääwsia. .Se miliisilaitos, joka nyt
on keväällisestä vallankumouksesta saakka tämän
maan kaupungeissa pitänyt järjestystä, on osoittauhmut jär.iestyksenpitoon kykeneväksi. Tässä
maassa •on vallinnut siksi hyvä järjestys, että jos
ei tämä pcirvarillin.en mätä yhteiskunta sellaista
kuonaa synnyttäisi, joka esiintyy niin sanottuna
huliga.anijoukkona, tässä maassa ei kenenkään
henki ja omaisuus olisi ollut vaa.ranalaisena. Se
vain kiukuttaa porvareita, että tämä IDiliisilaitos
.ia mili~si, mikäli ol<en päässyt kokemuksiin, ei
menettele sillä tavalla kuin kapitalistisen y hteiskunna.n poliisin pitäisi menetellä, nimittäin että,
jos herra räyhää kadulla juovuksissa ja 'kiljuu,
viedä hiljakseen vasikan rekeen ja käslkee ajaa
kortteeriinsa, mutta työläisen, vaikkei hän olisika:an juovuksis·sa., täytyy raahata. putkaan saadakseen sen 10 markkaa, jonkalaisen pa.lkkion
ennen vallankumousta aina tiedettiin ma'ksetun
jokaisesta. nupista, minkä sai putkaan raahatuksi.
Se ero on, että miliisi pn vienyt herrasketkunkin
putkaan. Sellai.sta tei saisi tapahtua, s•e on ,,anarkiaa .ia epäjärjestystä" silloin. Olen kuullut omin
korvin herraskaiste:n keskenään kehuskelevan:
,Kyllä on hyvä, että miliisi- seurasi hyvin rivo
sana - on poissa., saa vapaasti metastaa; kun se
tulee virkaan, vie taas putkaan. Ei ole ennten tapahtunut, että herroja putkaan viedään. Tämähän on .skandaalia!" Kuu tämmöinen käsitys järjestyksestä o.n vaUalla, niin hyvin ymmärtää,
minkätähd·en nyt on äärimäinen kiire sen sille

Oppivelvollisuus.
kannalle saattamis€ksi, -ettei -edes jouduta, ei ehditä odottaa, kunnes eduSkunta käsittelisi' tätä
asiaa koskevaa. lakia, joka jo on valiokuntaan käsittelyä varwn lähetetty. Kerran tässä maa,ssa
kumminkin täytyy kansa.nvaltaisuuden päästä
voitolle, kerran täytyy järjestysvallankin kuitenkin kokoonpanaltaan rakentua sille p•eriaatteelle,
· että sen tehtävänä on todella·kin yleisen järjestyksen valvominen eikä luokkaetujen ja luokkaintressien palveleminen, kuten järjestyslaitoksella
on ollut siitä saakka, kun se on kapitalistisen luokkavaltion hallituksen määräyksistä riippuvaksi
tehty ja sille ohjeet j.a määr·äykset annettu, sivuuttamaila kansaneduskunta, h!JJllinnollisessa järjestyksessä. Minä siis ed,elleenkin . kannatan oo.
Airolan ehdotusta, koska katson tarpeettomaksi
sen alotteen, sentähden, koska asiassa on lakiehdotus jo työnalais·ena olemassa .ia tulee se piakkoin eduskunnan käsiteltäväksi.
Ed. A r o' ne n: Vaikka olen tottunut tuntemaan ed. Wreden mustimmaksi taantumukselliseksi, mitä täällä eduskunnassa on. niin minulle
oli yllätys ed. Wreden äskeinen lausunto. Minä
muuten lausun vilpittömän kiitollisuuteni siitä,
että hän paljasti sen häikäilemättömän kannan,
mikä hänellä täss'ä järjestyskysymyksessä on .. Me
kyllä tiedämme, mitä porvariston ,puolueeton"
ja ,luja" järjestyskunta merkitsee. Meillä on
siitä siksi paljon .kokemusta entisajoi.lta, ettei tarvitse siitä pitemmälle puhua. Muuten huomauttaisin ed. W redelle, että on viisainta, ettei tällä
lujalla järjestysvallalla ruvettaisi viimeaikaisten
tapausten johdosta saattamaan edesvastuuseen
niitä, jotka ovat tavallaan tehneet itsensä niihin
syyllisiksi. Se on, hyvät herrat, teidän ja teidän
järjesty,ska.artienne ansio, etrtä sellaisia tapauksia on sattunut, ja jos tahdotte, että yhteiskunnassa rauha säilyy, niin on parasta, että jätätte
s€llaisen järjestyskunnan unelmoimisen, ·kuin ed.
Wrede ehdottaa. Minäkin yhdyn ed. Airolan esityksoeen, että tämä anomusehdotus hylättäisiin
kokonaisuudessaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u he m i e s: Kuten ilmoitettiin, on puhemiesneuvosto ehdottanut, että anomusehdotus lähetettäisiin lakivaliokuntaan. Ed. Airola taas ed. Kujalan ,kannattamana on ehdottanut sen hylkäämistä.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
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Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Airolan
ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolola; oouskunta on: siis päättänyt hyväksyä puhemiesneuvoston ehdotuksen, .ia asia menee 1 a kiva l i ok unta an.
4) Ehdotuksen laiksi oppivelvollisuudesta ja asetukseksi ka:qsakoululaitoksen kustannuksista

sisältävä ed. Sun.dblomin y. m. edusk. -esit. n:o 25,
joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle tähän
istuntoon, esitellään.

P u he m i e s: Viime täysi-istunnossa tätä
asiaa ei voitu lähettää valiokuntaan sen vuoksi,
että puhemiesneuvosto ehdotti sen lähetettäväksi
sivistysvalio.kuntaan, mutta ed. Sundblom ed.
Bäckin ka.nrnattaman:a, ehdotti, että asia lähetettäisiin sekä sivistys- että valtiovarainvaliokuntaan.
Keskustelu:

1Ed. Väinö Jokinen: Eduskunnan viime
istunnossa oli esillä aivan samaa a.siaa, koskeva
ed. Salmen y. m. eduskuntaesitys. Se lähetettiin
sivi.stysvaliokuntaan. Kun olisi takaperoista valmistella samaa asiaa 1rahdella eri tavalla, olisi
johdonmukaisuuden vuoksi hyväksyttävä puhemiesneuvoston ehdotus, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.
Ed. S u n d b 1 o m: Då jag gjorde mitt förslag,
gående ut på, att motionen skuUe remitteras såväl
till .kulturutskottet som till statsutskottet, gjorde
.iag det i full öfverensstämmelse med det tillvägagående, som landtdagen: senaste gång omfattade.
Ed. A r on en:: Kyllä sivistysvaliokunta voi
hankkia, .ios se katsoo tarpeelliseksi, valtiovarainvaliokunnan lausunnon asiasta, jotta sitä ei sen
vuoksi tarvitse lä.hettää kahteen valiokuntaan.
Minäkin kannatan puhemiesneuvoston ehdotusta,
että asia lähetetään yksinomaan sivistysvaliokuntaan.
Ed. S u nr d •b l o m : Med anledning af den .sen aste talarens utsago ber jag få anmärka, att .iust
det förfarande, som han antydde, förordades af
mig vid 19rl7 års tidigare landtdag gentemot tal-
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Ren hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen,
äänestää ,jaa"; jos: ,·ei" voittaa, ·on ed. Su.ndblomin ehdotus hyväks•ytty.

Tähän -on tällä hetkellä sitä suurempi syy, kun
viime valtiopäivillä talousvaliokunta käsitteli kysymystä samanta:pmsen aiotteen perusteella ja kun
sitä kä.sittelemässä olivat ainakin suureksi osaksi
samat .iäs€riet, jotka nyt tällä hetkellä istuvat talonsrvaliokunnassa. Si,käli kuin olen voinut havaita, ei maatalousvaliokuntaan tule mitään sellaisia: asioita kä,siteltäviksi, jotka ni'llenomaan
kciskisivat asutuslautakuntien toimintaa. Kun talousvaliokuntaan tulee sellaisia asioita käsiteltäviksi, •a'n minun nähdäkseni aivan luonnollista,
€ttä tämä asia lähetetään talousvaliokuntaan eikä
maatalousvaHokuntaaru. En voi ymmärlä.ä, että
pullemiesneuvoston €hdotus on j.ab:tunut muusta
kuin siitä, ettei ole ttnin:ettu oikein näiden la.kiehdotusten sisältöä. Pyydän siis uudistaa ehdotuks-eni, että: a,sia: menisi ta.lousvaliokuntaan eikä
maa talousvaliokun ta an.

· Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; eduskunta ·on siis puhemiesneuvoston ehdotuksen muka:i:sesti' päättänyt lähettää asian s i v i s t y sv a 1 i o .k u n t a a n.

Ed. N u r me 1 a: Minäkin yhdyn ed. Hautajan
ehdotukseen, että tämä asi& lähetettäisiin talousvairiokunta.an.

manskonferens-ens förslag, som då gick U:t på, att
ärendet omedelbart skulle remitteras såväl till
kultur- sol'n: tiltl statsutskottet.
Keskustelu julistetaan päättynooksi.
Puhemies: Kuten ilmoitettiin, on puhemiesneuvosto ehdottanut asian lähettämistä ·s•ivistysvaliokuntaan. Ed. Sundblom ed. Bäckin kannattamana on ehdottanut, että asia lähetettäisiin sekä
sivistys- että valtiovarainvaliokuntaan.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

5•) Ehdotuksen: laiksi 3!sutuslautakunni:sta:

tKeskust.elu julistetaan 'Päättynooksi.

P u h e m i e s: Kut€n sanottiin, on puhemiesneuvosto ehdottanut asian lähettämistä maatalonsvaliokuntaan. Ed. Haataja ed. Lohen y. m.
kannattamana oru ehdottanut a,sian lähettämis•tä
P u h ·e m 1 e s: Tämän asian ehdottaa. puhemies- · talousvaliokuntaan.
neuvosto lähetettäväksi maatalousvaliokuntaan.
Selonteko myönn,etään oikeaksi.
E'd. Haataja ed. Lohen kannattamana
ehdottanUJt asian lähettämistä tal.onsvaliokuntaan.

sisältävä ed. Haatajan y. m. eduskuntaesitys
n:o 48, joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle tähän istunt·oon, flsitellään.

on

Äänestys ja päätös:

Keskustelu:

Ed. H a a t a j a: 'l'ämä alote asutuslautakuntien perustamisesta, joka tässä on esillä, liittyy
läheisesti tässä eduskunnassa tehtyihin alotteisiin, jotka tarkoittavat maan hankkimista tilattomalle väestöll'e sekä yhtiöiden ja erinäisten yksityisten maanhankinnan rajoittamista sekä myöskin kuntien etuosto-oik-eutta eräissä tapauksissa
maaomaisuuksia myytäes,sä. Näissä viimeksi mainituissa alotteissa annetaan kaikissa asutuslautakun·nille erinäisiä tehtäviä ja erityi.soesti maan
hankinta tilattomaUe väkstöUe ·on suunniteltu tapa•htuvaksi asutuslautakuntien toimesta ja asutushallitnkseh johdolla. Kun nämä its·e asiallista
puoltru järjestävät asetukset ovat kaikki läh-etetyt
talousvaliokuntaan, ,seuraa minun nähdäkseni
asiain luonnosta, että myöskin tämä lakiehdotus,
.io.ka taTkoittaa näiden as•etusten edellyttämi+m
org'aanien luo·nii'Sta, läh'etetä'än samaan valiokuntaan kuin its~ a·siallista. puolta koskevat aiotteet
on lähetetty.

Koen hyväksyy puhemiesneuvoston ehd·otuks€n,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Haatajan
ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla; eduskunta
on siis päättänyt ed. Haata,ian ehdotuksen mukaan lähettää asian t a 1 o u s v a 1 i o k u n t a. a. n.
Ehdotuksia erinäisten lakien vahvistamisesta.

Puhemies: Edu'skuntat'lsityksiä ja anomusehdotuksia koskeva valtiopäiväjärjestyksen 30 § :n
säännös, että erilaatuisia asioita älköön pantaka
yhweni kirjoituksoon, on epäilemättä sovellutettava muihinkin alotteisiin. Vaikka ed. Airolan ja
Arosen antamissa kirjoituksissa: pyyd'etään €duskulitaa vahvistamaan lakeja ja as€tuksia, jotka
eivät ole toisistaan riippuvaisia, vaan koskevat
hyvinkin erilaatuisia asioita, kats·on kuitenkin
voivani eduskunnalle' esitellä rrl.ainitut kirjoituk-

Ehdotuksia erinäisten lakien vahvistamista.

set, kuiten.kin siten, €ttä €ri la:keja ja asetuksia
koskevat ehdotukset pidetään eri asioina.
Kirjelmät luetaan:
Suomen eduskunnan puhemiehelle.
Pyydämme, että eduskunnan tämänpäiväisessä
täysistunnossa käsiteltäväksi esitetään seuraa.vat
ehdotuksemme,
·että Suomen eduskunta va.hvistaisi ja
julkaistavaksi määräisi tämän vuoden valtiopäivillä hyväksytyn lain Korkeimmasta
oikeudesia, sekä päättäisi, että tämä laki
astun voimaa.n 1 päivänä tammikuuta
·~918;

että: ·Suomen eduskunta va:hvistai·si ja
julkaistavaksi määräisi tämän vuod·en valtiopäivillä hyväksytyn lain Korkeimmasta
hallinto-oikeudesta sekä sen yhteydessä
hyväksytyt seuraavat lait: laki 20 päivänä
heinäkunta 1906 a.nnetun Vaalilain 13 ja
16 § :n muuttamisesta j-a laki 2 päivänä
huhtikuuta 1883 irtolaisisi.a ja niiden
kan.ssa menettelemisestä annetun as~tuk
sen 9 '§ :n muuttamis-esta. sekä •päättäisi,
~ttä nämä kolm.e la.kia astuvat voimaan ·
1i päivänä ta!mmik'CI.Ut& 1918; sekä
että Suomen eduskunta vahvistaisi ja
julkaistavaksi määräisi tä:män vuoden valtiopäivillä hyväksytyn lain Suomen eduskunnan oikeudesta: tarkastaa hallituksenjäsenten virkatointen lainmukaisuutta.
Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1917.
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3) Laki Riko."sl.ain 10 luvun 1 § :n kumoamisesta sekä 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta;
4) a) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja
8 § :n muuttamisesta;
1b) La. k i Uriden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava
3 päivänä joulukuuta 1895 ann·etun asetuksen
27 § :n muuttamisesta;
c) L a k i marraskuun 9 päivänä 1868 annetun
Konkurssisäännön 85 ja 90 § :n muuttamisesta;
5) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 19
päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4
luvun 2 § :n muuttamisesta.
Samalla ehdotamme, että. eduskunta määräisi
Senaatin Talousosaston julkaisemaan yllä mainitut Lait Suomen As·etuskotkoelmassa ensi tilassa,
1 päivästä tammikuuta 1918 voimaanastuviksi.
Helsingissä 27 p :nä ma.rraskuuta. 1917.
N estor Aronen.
Santeri Mäkelä.
E. Aromaa.
Antori Huotari.
Oskari Jalava.
A. Salo.
Armas P11asonen.
S. Häkkinen.
Elviira, Vihersalo.

K. Hakala.
Kaarle Mänty.
Avbert Raitanen.
Kalle Lepola.
JaaJkko Mäki.
Kaarlo Saari.
Jalo Kohonen.
.J. Kujala.
J. I. N urmin:en.

P u h e m i e s: Jotta edustajille olisi tilaisuus
tutustua puheenaoleviin lahe'hdotuksiin, on ne
ja•ettu edustajille. Puhemiesneuvosto ehdottaa,
että nämä asiat, j•oka~nen, pantaisiin pöydälle ensi
viikon ensi istuntoon.
Laki korkeimmasta oilteudesta.

M. A. Airola.

Kullervo Manner.

Suomen •eåuskunnalle.
Kun eduskunta on päättänyt itse käyttää sitä
korkeinta vwltiovaltaa, joka ennen on kuulunut
Keisarilie ja Suuriruhtinaalle ja siis lakien hyväksymis- ja voimaan.julista:misoikeus on eduskunnalla., niin saamme bten kunnioittaen ehdottaa,
·että eduskunta pää:ttäisi vahvistaa ja
voimaan astuviksi määrätä seuraavat, tämän vuoden ensimäisten valtiopäivien hyväksymät lakiehdotukset:

1) L a. k i krhlakunruankäräjiä koskevien määräysten muuttamisesta;
2) La k i Oikeuden.käymiskaaren 15 luvun 2,
3 ja 9 §:n muuttamisesta;

Esitän siis ensiksi asian, jossa ehdotetaan: että
Suomen ·eduskunta va'hvistaisi .iJa julkaistavaksi
määräisi tä:män vuoden valtiopäivillä hyväksytyn
lain kor k·eimmasta oikeudesta sekä päättäisi, että
tämä laki astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta
1918.
Keskm~telu:

Ed. K. JYI a n ne r=-Puhemiesneuvost·os.sa ehdotin, että tämä nyt esiteltyjen lakien vahvistusta
koskeva. ehdotus samaten kuin kaik,ki ne muutkin,
jotka äsken luettiin, otettaisiin eduskunnassa käsiteltäviksi seuraavassa täysi-istunnossa, vastoin
puhemiesneuvoston ehdotusta, joka sisälsi, että ne
otettaisiin käsiteltäviksi ensi viikon ensi istunnossa. T'Cin tämän ehdotukseni edellyttämällä, •että tähän menness-ä ovat nekin eduskunnan jäsenet, jot-
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ka eivät viime valtiopäivillä olleet, asianharras-~
viime eduskunnan
'Paatokslln, JOS eiv3!t s1tä enn·en olleet tehneet.
Kun nyt on jaettukin edustajille edellisen eduskunnan päätökset, niin katsoisin riittävän ajan olevan tämän ja seuraavan istunnon välillä. Pyytäisin siis uudistaa puhemiesneuvostossa tekemäni
ehdotuksen, että tämä nyt esillä oleva, asia pantaisiin pöydälle .seuraavaan istuntoon.
t~~s~st~.otta_neet ~u~ust~akseen

Ed. A i r o l a: V. J :n 30 § :ssä puhutaan yksinomaan eduskuntaesityksistä tai anomusehdotuksista. Sentähden .. myöskin sen viimeinen kohta,
jossa sanotaan: ,Alköön erilaatuisia asioita pantaka yhte.en kirj-oitukseen", ei voi koskea s·ellaista
kirjelmää, jonka minä olen herra puhemiehelle
jättänyt. Mutta kun asia on kuitenkin esitelty
eikä minua ollenkaan liikuta se, käsitelläänkö
nä:mä yhtenä asiana. vai kolmena eri asiana, niin
en tahdo siitä sanoa sen enempää, .kuin että senlaatuinen kirjelmä, jonka olen jättänyt, voi sisältää myöskin kolmen lain vahvistamisehdotuksen,
koskapa työjärjestyksen 20 § :n mukaan sellaisen
alatteen t·ekemis-een ei tarvittaisi e•des kirjelmääkään, vaan se voisi tapahtua pelkästään suullisella
ilmoituksella eduskunnan puhemiehelle.
Toiseksi tahdon huomauttaa siitä, että tämä kirjelmä on jätetty eduskunnan 'Puhemieh·elle jo viime
kuun 17 päivänä. Asiasta on siis kulunut jo viikkokausia. Kirjelmässä on pyydetty, että se esiteitäisiin ·eduskunnas.sa saman päivän istunnossa.
Suullisesti lisäsin, että jos ·eduskunnan puhemies
ei tahtoisi sinä päivänä istuntoa pitää, vaikka se
oli ilmoitettu, hän -esittelisi asian edes seuraavassa
istunnossa. Sen jälkeen on asiasta edu·skunnassa
huomautettu, mutta kuitenkaan herra puhemies
ei ole suvainnut sitä aikaisemmin esittää. Nyt
kun asia esitetään, ehdotetaan vielä pöydällepanoa ja vielä niin pitkäksi aja.ksi. Minun täytyy
toistaa, .että kyllä tällainen menettely 'On
moitittavaa asian viivyttelyä. Tahdotaan estää
eduskuntaa tekemästä päätöstä edustajien t·2.kemistä ehdotuksista estämällä asian eduskunnassa
esilletulo. Kannatan ed. Ma.nnerin tekemää ehdotusta. asian pöydällepanosta läheisempään istuntoon, kuin mitä puhemi·e.sneuvosto on ehdottanut.
Asiaan on ollut tilaisuutta• perehtyä myöskin
niillä, jotka eivät ole olleet valtiopäivillä viime
kesänä, siitä syystä, että asiaa koskevat asiakirjat ovat jaetut edustajille jo aikoja sitten ja ne
lait, joista kysymys on, ovat perin lyhyitä.
Ed. L o h i: Tämä laki korkeimmasta oikeudesta, joka ny:t on ensimäisenä esitoetty näistä ed.
Airolan ehdotuksista, on kyllä viime eduskunnan

jo hyväksymä laki. 1Iutta valtiopäiväjärjestyksessä ei luonnollisesti voi olla suoranaisia säännöksiä siitä, missä järjestyksessä eduskunta lakia vahvistaa, sillä valtiopäiväjärjestyshän ei edellytä
mitään sellaista. Nyt kuitenkin edusknn'ta on päättänyt toistaiseksi käyttää tuota korkeinta valtaa, nimittäin lajnvahvistamisvaltaa. Eduskunta
on kyllä jo kaksi viime valtiopäivien 'hyväksymää
lakia· tällä lailla yksinkertais·esti vahvistanut.
Mutta s.e tapa·, millä tämä vahvistus silloin toimitettii~, ei minunkaan mielestäni ole tyydyttävä.
Täällä JO useat edustajat, jotka eivät olleet jäsenenä viimeisessä eduskunnassa, huomauttivat
siitä, ja aivan oikeutetulla syyllä, että heille olisi
varattava. tilaisuutta perehtyä niihin lakiehdotuksiin, joiden vahvistaminen on kysymyksessä.
Minusta tuntuu, oettä tämä vaatimus on aivan kohtuullinen. Nyt tästä kysymyksestä, korkeimmasta oikeudesta, on meille äsken senaatin taholta
jätetty myös esitysehdotus, jonka luultavasti,
kun se tulee esille, eduskunta tulee lähettämään
valiokuntaan. Minusta. tuntuisi luonnollisimmalta, että eduskunta pyytäisi samalta valiokunnalta lausuntoa myöskin tästä viime oeduskunnan
telkemäs'tä · lakiehdotuksesta, emwnkuin se .tekee
tästä lakiehdotuksesta lo'Pullisen päätö.ksensä.
Ed. I n g m a n: Jos olisi kysymys vain tästä
ehdotuksesta tai niistä, jotka mainitaan siinä kirjelmässä, joka luettiin, niin voisi kyllä panna ne
pöydälle ensi istuntoon. Mutta tietääkseni on kir.jelmissä, jotka kohta rtulevat luettaviksi, vielä
joku tusina lakiehdotuksia, joiden vahvistamista
anotaan, ja mielestäni olisi syytä, .että ne kaikki
pantaisiin pöydälle samaan istuntoon. On kohtuutonta vaatia, että edustajat ehkä huomenna
pidettävään istuntoon tutustuva·t semmoisoeen määrään lakiehdotuksia. Minä sentä.hden puolla:n pnhemiesneuvoston ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Kuten san'Ottu, <ehdottaa puhoemiesn·euvosto asian pöydällepantavaksi E:)nsi viikon ensi istuntoon. Ed. Manner ed. Airolan kannattamana on ehdottanut, että asiat 'parutaiSJiin
IJöydäUe seuraa vaan istuntoon.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja pMtös:

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on oed. Manuerin
ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 105 jaa- ja 88 ei-ääntä.

Ehdotuksia erinäisten lakiehdotusten vahvistamisesta.

P u h e m i ·e s: Eduskunta. on siis· puhemiesneuvoston ehdotuksen. mukaan päättänyt panna
asian pöydälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

P u h e m i e s: Esitän edelleen ehdotuksen,
että Suomen eduskunta vahvistaisi ja julkaista.va1si määräisi tämän vuoden valtiopäivillä hyväksytyn lain korkeimmasta hallin.to-oikeude~ta
sekä sen yhteydessä hyväksytyt seuraavat la1t:
Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun vaalilain 13 ja 16 § :n muuttamisesta ja. laki 2 päivänä
huhtikuuta 1883 irtolaisista ja niiden kanssa menettelemisestä annetun asetuksen 9 § :n muuttamisesta, sekä päättäisi, että nämä kolme lakia
astuvat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1918.
:Tämänkin asian ehdottaa puhemiesneuvosto
pöydällepantavaksi ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.
Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa hallituksen
jäsenten virkatointen lainmukaisuutta.

P u h e m i e s: Esitän edelleen ehdotuksen, että
Suomen eduskunta vahvis'taisi ja julkaistavaksi
määräisi tämän vuoden valtiopäivillä hyväksytyn
lain Suomen eduskunnan oikeudesta tarkastaa
hallituksenjäsenten virkatointen lainmukaisuutta.
Tämänkin e'hdot'taa puhemiesneuvosto pantava.ksi pöydälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Ehdotus hyväbytään.
Laki

kihh~mnnankäräjiä

koskevien määräysten
muuttamisesta.

P u h e m i e s: Ehdotetaan edelleen, että eduskunta päättäisi vahvistaa ja voimaanastuvaksi
määrätä lain kihlakunnankäräjiä koskevien määräysten muuttamisesta.
Tämäkin a.sia ehdotetaan pantavaksi pöydälle
ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Puhe m i e s: Vielä esitellään
Laki Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 § :n
muuttamisesta.

Myöskin ehdotetaan tämän pöydällepanoa ens1
viikon ensimäiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.
P u h 1e m •i e s: Edelleen esitellään
Laki Rikoslain 10 luvun 1 § :n kumoamisesta seki
2, 3 ja 4 § :n muuttamisesta.

iTämäkin asia ehdotetaan pantavaksi pöydälle
ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Puhemiesneuvoston e'hdotus hyväksytään.
P u h e m i .e s: Esi•tellään vielä
Laki Ulosottolain 4 luvun 5, II, 7 ja 8 § :n
muuttamisesta.

Ehdot<Gtaan ·pöydällepantava.ksi ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Ehdotus hyväksytään.
Laki uuden ulosottolain voimaanpap.emisesta ja siitä. ··
mitä sen johdosta on vaarinotettava 3 päivänä joul~
kuuta 1895 annetun asetuksen 27 § :n muuttamisesta;

sekä
Laki marraskuun 9 päivänä 1868 annetun konkurssisäännön 85 ja fiO § :n muuttamisesta;

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun
2 § :n muuttamisesta.

Nämä <Ghdoteta;m pantaviksi pöydälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon.
Ehdotus hyväksytään.
Ehdotus uuden hallitusmuodon valmistamisesta.

Puhemies: Esitellään ed. K. Mannerin
y. m. aHekir.ioittama kirjelmä.
Sihteeri lukee kirjelmän.
Eduskunnan puhemiehelle.
Pyydämme kunnioittaen varaamaan meille tilai·suuden eduskunnan marrask. 30 päivänä pidettävässä täysi-istunnossa eduskunnan hyväksyttäväksi .esittää seuraava ehdotuksemme:
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että eduskunta kehottaa 8enaattia mahdollisimman pian valmistamaan eduskunnan käsiteltäväksi Suomen täydellisen itsemääräämis·oikeuden mukais·en ehdotuksen maan uudeksi hallitusmuodoksi.
Helsingissä, marraskuun 29 p :nä 1917.
Kullervo Manner.
Toivo V. Alavirta.
H. Hurmevaara.
Jalo Kohonen.
F. E. Kellosalmi.
Keskustelu:

Ed. I n g m a n: Sen jäll~een kun hallitus jo on
täyttänyt sen pyynnön, minkä kirjelmä sisältää,
ehdotan, että kirjelmä ei antaisi aihetta toimenpiieisiin eduskunnan puolelta.
Ed. L o h i: Yhdyn edelliseen ehdotukseen.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
._ · P u h e m i e s: Asiassa on kaksi ehdotusta, ed.
Vannerin ja ed. Ingmanin, joka tietää sitä, että
asia saisi eduskunnan puolelta raueta. Tätä ehdotusta on €d. Lohi kannattanut. Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy ed. Manuerin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ingmanin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.
.puhemies: Eduskunta on siis päättänyt ed.
Ingmanin ehdotuksen mukais-esti, ettei asia eduskunnan puolelta anna. aihetta mihinkään toimenpiteeseen.
Ehdotus valtionhoitajakuntaa koskevan eduskunnan
11äätöksen peruuttamisesta ja Suomen korkeimman
·valtiovallan käyttämistä koskevan lain vahvistamisesta.

Esitellään ed. Maunerin y. m. allekirjoittama
toinen kirjelmä.

istunnossa esittää eduskunnan hyväksyt.täväksi
seuraavat ehdotuksemme:
1) että Eduskunta peruuttaa marrask. 9 p :nä
tekemänsä päätöksen, .että [ieisarin ja suuriruhtinaan käyttämä valta on toistais·eksi uskottava tarkoitusta varten asetetulle valtionhoitajakunnalle,
2) että Eduskunta päättää vahvistaa viime heinäkuun 18 p :nä ·päätetyn lain Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä, sekä määrää sen
heti julkaistavaksi ja voimaan astuvaksi.
Helsingissä, marraskuun 29 p :nä 1917.
Kullervo Manner.
.Jalo Kohonen.
H. Hurmevaara.
F. E. KeUosalmi.
To>ivo V. Alavirta.
P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että
nämä asiat lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan.
Keskustelu:
~d. Ingman: Minusta tämä asia on kypsä
ratkaistavaksi ilman enempää valmistelua. Pyydän ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että lakia
Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei
vahvisteta.

Ed. K. Manner: Minäldn olen sitä mieltä,
että tämä asia ei ·kaipaa sellaista valmistelua,
jonka puhemiesneuvosto sille on ehdottanut, nimittäin valiokuntaan lähettämistä. Esitin tämän mielipiteeni jo puhemiesneuvostossa. Jos ei aika olisi
niin pitkälle kulunut, kuin se nyt on, niin ehdottaisin asian otettavaksi käsiteltäväk·si tässä istunnossa. Mutta kun kello kohta rupee olemaan 11,
niin pyydän ehdottaa, ettei aEiaa lähetettäisi valiokuntaan, vaan että eduskunta Pifttäisi ottaa
s·en käsiteltäväksi seuraavassa istunnossa.
Ed. A h m a v a a r a: Minä pyydän saada kannattaa ed. Ingmanin tekemää ehdotusta.
Ed. J. Koho n1 en: Pyydän •kannattaa ed.
Manuerin tekemää ehdotusta..

Eduskunnan Puhemiehelle.

Ed. A n t o n H u o t a r i: Minunkin mielestäni
tämä asia on jo valmiiksi käsitelty, niin ettei valiokuntakäsittelyä tässä tarvita. Yhdyn ed. Maunerin -ehdotukseen, että asia ·otetaan seuraavassa
istunnossa esille.

Pyydämme kunnioittaen varaamaan meille tila.isuutien marrask. 30 p :nä pidettävässä täysi-

P u. h e ro i e s: Kun asiaa on ehdotettu pöydälle
pantavaksi, katkaisee tämäkin ehdotus asian

Sihteeri lukee:

Kor)rein valtiovalta.
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asiallisen käsittelyn. Täällä on pyydetty pöydällepanoa seuraavaan istuntoon.
Ed. I n g m a n: Pyydän vastustaa pöydällepanoehdotusta. Minusta siihen ei ole minkäänlaista syytä.
Ed. Kuusinen: Herra Ingman ei ehdotustaan ensinkään perust.ellut. S.e on merkillisimpiä.
ehdotuksia, mitä täällä eduskunnassa on tehty, ja
herra Ingmanin mielestä eduskunnan jäsenet eivät
saisi sitä ehdotusta harkita edes yhtä vuorokautta.
Se ehdotus on myös läheisessä yhteydessä niiden
ehdotusten kanssa, mitä senaatti puolestaan on
tehnyt sekä hallitusmuodosta, että myöskin valtiosäännön perusteista. Ne tulevat huomenna täällä
esille. Eiköhän sopisi silloin yhtä aikaa tarkastella molempiakin ehdotuksia, eduskunnan ennen
säätämää valtalakia ja senaatin nyt esittämää valtalakia. Minusta siis tämä pöydällepanoehdotus
oR mitä kohtuullisin ja pyydän sitä kannattaa.
Ed. I n g m a. n: Olen puolestani useissa lausunnoissa aikaisemmin perustellut käsitystäni, ettei
tätä lakia olisi vahvistettava. Syitä siihen ei mieles.täni ole tarvis täällä uudestaan käydä esittämaan. Mutta minun täytyy lausua ihmettelyni
siitä, että ne, jotka ovat esittäneet tämän lakiehdotuksen vahvistamista, nyt kaipaavat vielä
miettimisaikaa huomiseen. Eikö asia herroista
ole selvä?
Ed. Lohi: Tämän valtalakiasian käsittely.ä minun mielestäni voipi ehkä muuttaa tämä senaatin
ehdotus valti·omuodon perusteista. Jos tämä nyt
lykätään pöydälle, kenties tällä välin vasemmisto
tulee siihen tulokseen, ettei se vaadikaan valtalakia vahvistettavaksi. Eikä minun mielestäni ol·e
syytä vastustaa sitä, ·että tämä tulee pöydälle samaan istuntoon, jossa tulee hallituksen esitys käsiteltäväksi. Mitä sitten tulee siihen ensimäiseen
osaan tätä ehdotusta, että eduskunta päättäisi peruuttaa valtionhoitajakunnan vaalin, siitä 'Olisin
kyllä valmis nyt jo päättämään.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
,p u h e m i e s: Asiassa. on olemassa puhemies-

neuvoston ehdotus, joka tietää asian lähettämistä
perustuslakivaliokuntaan. Ed. Manner ·on ehdottanut pöydällepanoa· seuraavaan istuntoon. Ed.
' Ingman on ehdottanut, että ·eduskunta päiittäisi,
-että lakia Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei vahvisteta. Tätä ehdotusta on kan-

natettu. Samoin on myös .ed. Maunerin ehdotusta
kanna tettu.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
p u h e m i e s: Åänesty ksessä olisi enkä meneteltävä seuraavalla tavalla: Ensiksi asetetaan puhemiesneuvoston ehdotusta. vastaan ed. Maunerin
ehdotus. Sen jälkeen, kun·on ratkaistu pannaanko
asia pöydälle vai lähetetäänkö se valiokuntaan,
ratkaistaisiin äänestyksellä jatketaanko asiallista
käsittelyä vai hyväksytäänkö se ehdotus, joka on
edellisessä äänestyksessä voittanut. Jos olisi
päätetty jatkaa asian käsittelyä, äänestettäisiin
hyväksytäänkö ed. Maunerin kirjallinen ehdotus
vaiko ed. Ingmanin ehdotus.

Ed. K. Manner: Minun täytyy myöntää,
etten tarkalla kuuntelemisellakaan päässyt täyteen selvyyteen herra puhemiehen ·ehdotubesta,
mutta minusta tuntui siltä, että herra puhemies
tahtoi nyt jo kytkeä yhteen äänestyssarjaan kysymyksen asian valiokuntaan lahettämisestä ja
pöydällepanosta sekä myöskin asian asiallisesta
päättämisestä, koska herra puhemies ehdotti viimeiseksi tulevan äänestettäväksi ed. Ingmanin ja
minun kirjelmässäni tekemäni ehdotuksen välillä.
Minusta näyttää kuitenkin siltä, että ehdotus
äänestämis·estä ed. Ingmanin ehdotuksenja minun
kirjelmässäni tekemäni asiallisen ehdotuksen välillä ei voisi tällä asteella €des tulla äänestettäväksi eikä siis kysymykseen, koska eduskunta ei
ol-e päättänyt, ryhtyykö se tänään asiallisesti asiaa
käsittelemään vai eikö, ja siinä tapauksessa, että.
eduskunta IJäättäisi ·hyväksyä minun ehdotukseni pöydällepanosta, silloinhan asiallisen päättämisen täytyisi ly kkäytyä ·tuonnemmaksi.
Puhemies: Sitä se tarkoittaakin. Sekä
puhemiesneuvoston että ed. Maunerin tekemä pöydällepanoaehdotus 1keskeyttävät asian asiallisen
käsittelyn. Ja minä lisäsinkin, että jo.s tultaisiin
siihen päätökseen, että asian käsittelyä jatkettai~
siin, sitten vasta tulisi seuraamaan äänestys ed.
Manuerin alkuperäisen ehdotuksen ja ed. Ingmanin hylkäävän ehdotuksen välillä.
Ed. Kuu s i n en: Luulen, että tässä on jokin
erehdys. Asiallista käsittelyä tarkoitti myös
puhemiesneuvoston ehdotus, mutta kun sitä käsiteltä.essä ed. Manner teki ehdotuksen asian pöydällepanemisesta huomiseen, selitti puhemies
aivan oikein, että tämä keskeytti asiallisen käsittelyn, ja niin sen täytyi tehdäkin valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Minun mi~lestäni on siis nyt
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1) että valtiovarainvaliokunnan tehtäväksi annetaan valmistaa ehdotus eduskunnan päätökseksi, jolla senaatti valtuutetaan
ottamaan 20 miljoonan markan suuruinen
lyhytaikainen kotimainen valtiolaina, käytettäväksi lähimpänä aikana valtionrautateiden, metsähallituksen, he- ja. vesirakennusten ylihallituksen sekä muiden valtiolaitosten töissä olevien työläisten palkkojen suorittamiseen, sekä työttömyyden
lieventämistä varten tarpeellisten kiireellisimpäin uusien töiden alkamiseen;
2) että senaattia kehoitetaan kiinJellisesti valmistamaan eduskunnalle uuden lyhytaikaisen valtiolainan ottamista tarkoittava ·ehdotus, missä on selvästi ja tarkasti
osotettu, mihin tarpeisiin ja minkä verran
on lähimpänä aikana välttämätöntä varoja
käytt.ää.

äänestettävä siitä, pannaanko asia pöydälle vai ei.
Sen jälkeen, jos ei se tulisi pannuksi pöydälle
huomiseen, aion pyytää puheenvuoroa puhua.kseni
puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jonka asiallista
käsittelyä täällä sen jälkeen jatketaan. Luulen,
että puhemies hyväntahtoisesti voisi suostua tähän kaiketi jokaisen mielestä asianmukaiseen menettelyyn.
Ed. Ahma vaara: Minulla on tästä äänestyksestä sama käsitys, kuin ed. Kuusisella. Pitäisi mielestäni ensin äänestää siitä, jatketaanko
asian asiallista käsittelyä vai ei.
P u h oe m i e s: Minulla ei -ole mitään sitä vastaan. Kyllä se menee niinkin ihmeen hyvin. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ensin päätetään, pannaanko asia pöydälle vai jatketaanko
asian käsittelyä ja että sitten äänestetään erikseen, jatketaanko 'asian asiallista käsittelyä vai lähetetäänkö asia perustuslakivaliokuntaan, ja lopuksi vasta ed. Maunerin ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ed. Ingmanin ehdottamalla
tavalla.

Helsingissä, marraskuun 29 päivänä 1917.
H. Hurmevaara.
Kullervo Manner.
F. E. Kellosalmi.
Toivp Alavirta.
Jalo Kohonen.

Men-ettely hyväksytään.
ÄänestJIS ja päätös:

Ken tahtoa asian asiallista käsittelyä, äänestää
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Maunerin pöydällepa.noehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 90 jaa- ja 102 ei-ääntä.

J.> u h ~ m i e s: Eduskunt.a 1on päättänyt .siis
ed. Manuerin ehdotuksen mukaan panna. asian
pöydälle ensi istunto-on.
Ehdotus valtiovarainvalioknnnalle annettavasta
tehtävästä valmistaa ehdotus 20 miljoonan
markan valtiolainan ottamisesta.

P u h e m i ·e s: Esitellään ed. K. Manuerin
y. m. allekirjoittama ki.r.ielmäi.
Sihteeri lukee:
Eduskunnan puhemiehelle.
Pyydämme kunnioitta.en varaamaan meille tilaisuud€ll marraskuun 30' päivänä pidettävässä
täysi-istunnossa -eduskunn.an hyväksyttäväksi esittää seuraavat ehdotuksemme:

!

Ed. K. M a n n e r: 1\ofinä pyydän ehdotuksestani
peruuttaa sen, mikä koskee sitä, että senaattia kehoitetaan kiir-eesti valmistamaan eduskunnalle
lyhytaikaista 20 miljoonan markan lainaa koskeva
ehdotus. Perustelen tä:tä peruutustani sillä, että
eduskunta tänään on päättänyt, kuten tiedetään,
erään toisen v.altiolainan.
Ed. Ingman: Minusta ei ole syytä eroittaa
valtion ·tarp-eita ensimäisessä ponn-essa mainittui~
hin eri ta.rkoituksiin muista valtion välttämättämistä. tarpeista ja varojen hankkimisesta niihin.
Pyydän sentahden, kun arvelen, että v.altiovarain
tarve kokonaisuudessaan tulee valtiovarainvaliokunnassa, harkittavaksi muutenkin, ehdottaa, että
myöskin tämä 'ensimäinen ponsi hylättäisiin.
Ed. 1' a k k u l a: Minä kannatan ed. Ingmanin
ehd-otusta.
Ed. Kuusin-en: En puolestani tahtoisi tyrkyttää hallitukselle varoja~ Mutta ed. Manuerin
ehdotuksessa on yksi puoli, jota valtiovarainvaliokunnan sietäisi harkita. Se on määräraha työttömyyden lieventämistä tarkoittaviin uusiin töihin.
Herrat pu'huivat äsken valtiolainakysymyksen
yhteydessä paljon työttömäinkin avustamis-esta, '
mutta on aivan selvää, että siitä 25 miljoonasta
markasta ei ole toivoakaan, ·että teidän senaattinne
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antaisi mitään uusiin töihin, mitkä työttifmyyden
lieventämistä varten ovat tarpeen. Kun kuitenkin tähän tarkoitukseen aivan kiireellisesti tarvitaan varoja, sillä työttömyys käy maassa aivan
tavattomaksi, niin sietäisi eduskunnan juuri osoittamalla tämä ehdotus va.ltiovarainvaliokunnan
harkittavaksi, puolestaan kiirehtiä työttömyyden
Ji.eventämistä.

Ingman ed. Takkulan kannattamana ehdottanut,
että kirjelmässä tehty ehdotus hylättäisiin.

Ed. I n g m a n: Olen aivan samaa mieltä, kuin
ed. Kuusinen, että siihen tarkqitukseen, jonka hän
mainitsi, tarvitaan kiireellisesti varoja. Ehdotukseni olen tehnyt siinä varmassa vakaumuksessa,
että valtiovarainvaliokunta tämän käsittää ilman
erityistä muistutusta eduskunnan puolelta. Minusta ei voi ol·etta.a.kaan, ettei valtiovarainvaliokunta tätä tarvetta huomaisi.

Äänestyksessä annetaan 102 jaa- ja 89 ei-ääntä.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Åänestys ja päätös :

Ken hyväksyy ed. Maunerin ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ingmanin ehdotus hyväksytty.
P u 'he mies: Eduskunt~ on siis päättänyt hyväksyä ed. Mannerin siten muutetun ehdotuksen,
kuin edellä on mainittu.
Seuraava täysi-istunto pidetään huomenna kello
2 päivällä.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
·Täysi-istunto päättyy kello 11,15 illalla.
P u he m i e s: Ed. Manner on luopunut ehdotuksensa toisesta kohdasta. Mitä ensimäiseen kohtaan tulee, niin on hänen ehdotustaan vastaan ·ed.

1

Pöytäkirja~ vakuudeksi:

Iivar Ahava.
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