3. Perjantaina 9 p. marraskuuta
k:Lo 12
Nilmeruhuudossa merkiltäiälll' poi&s1aolevaiksi ed.

K. R. Hälclci,nen.

Päiväjärjestyksessä oleva asia:
Puhemiehistön ehdotus valtionhoitajakunnan
asettamisesta.

P u Lh e m i e ,g; TäiSisä täysi-liistumnossa 1tUJlee
va.i.Jn jatkettav'aik.si sen a,si1a1n käiså,tt,eJ.yä, joka vi!imle täysi-istunnoss'a jäi lms:ken. Keskustelu puhemielhis.tön .elh:dotuks'e'sta juli,srt:.et!Ui:in jo viili.Jme
täy,si -i,stun'lliOS's'a pää.ttyneeiksi.
'KeskUJslte'lun kuiluessa te!h1JirUn .puillemi.JehilsiJÖ'll
ehdotu:st.a varsrta.alll, m:Ukäli o},oolhuomannut,, kakså.
·muwt.osehdotus;haJ, jiQI~ta ku:mp'a.akirn on karunate:t:tru.
Edustl8!.ia Mä k ri ed. Siirolam ilmnnatta;mana on
-eMot:tanUJt, ert:'tä eduskunta, päättäen a,ntaa Snomen kansalle selityksen, jota koskevan ehdotuksen rva11m]s,tamine'll annetaran erityirsreNie valmi,stava:Ue to:Umillmnna~iJ.,e toime'k,si, mäJärää, että mai'nitun selityksen tulee sisältää, että kiireimmiten
ova~t toteut.ettav-at erinäis-et V'ruatilmukset, jo,tlka
hän luetbe1li, nlilm!iJtttäJiin elint.arv:ekurjunden vastllis:f.!lJJTI:ilseksi ja mitä s:U:nä suMeeSISa roJ:i tehtävä,
työt tömyyrden torj umJi1sreksi,, virkavallita,ilsruuden
kukistamiseksi; 8 tunnin työpäivälain aikaansaam:weksli; torptpar'itvapa.utuksen alku unpanemiseksi~; vwnlb:uusvakuutuk.sen ja veroituk1s,en uuCLiist.amiseiksi'; rSuome'll kalnsarwaJltaå.IS,en vapauden
])rerUJsltuslatin .sääMim]seikså' Cia muitten perustavien uudlisrtus·ten alkuuntpanemiiSeks,i); so:p:iJmuksen .Suome'n ja Venäjän välå.IS,ten suihte:rHen järjestämisestä. ja vihdoin että 'kansanvaltaisen edistyk•s,en tuD\"aami:s,eks:] on V1ältrtämät,öntä, et1tä v.iime~:,stään niin pi1a,n 'kU!illlJ ylempänä esitert:.yt. kå.ineelliset tehtävät ovalt rSU'o<riiletutt on Suomen kansaiLl•e~ annettava tilaisuus va:Lita kansaillii:sk,olmus,
S1äätämään uusli1a perusrtusl1a,keja .ia muita perus~
tavia uud:i,sltuks·ila. Kansa:Uiskokouk:s~ella olkoon
ko.rkeiln ja rajoått.amaton v~aJta Jmiki,ssa :rnaan

[l.

as:w:ssa. Sii·nä ·ra.bka1iJs1takoon rusi1a.t yksink~ert.BJi
sella ä1ämten enemm:i:st&lä, .io1lvå.n k,a,ikill:la 20
vuotta täytttänei'llä kans.ala~siHa 1olkoon ääniroå.keus.
J o\ka:Us-ess'a vaal,iU·autakunnB!Srs.a täy;tyy
s'i,ltJ.o~n ol[a :rtiittävä määrä edu:s:ta;iia valvomassa,
ett,eti vääryyttä vaaHtolimi:tu'kses,sa te,hdä. - Nimi1tän tätä ehdotust,a 1ed. Mäen ehdotukseikSii.
Ed. A l k i o on ed. Luopajärven kannattaman•a e1hCLottrunut ea~skunna:n hyväksyttäväksi
seuraavat ponn<et: Sittenkun keisa.l'in .ia suurirnlhtina.am va,lita on kukistunut, kwt,soo eduskunta,
että ,suul'liJruhtinaan V'alltra on S'iitrtrynyt Suomen
edluskunnallre. EdUJSikunta päät1tää jU:1ailsta bim
'heinäkuun 18 pru:,väl,tä 1917 korbå.mman vaHiovan.an käytt.äm:ilsesrtJä Suomers•sa täm:ään voima.a:n
::tstuvaksi ja noudatettavaksi. Näitä ponsia
'kutsun ed. Al'kvon e:hido:tukSteksi.

P u h e m i e s: Mitä menettelytapaan äänest,yk,s,essä tule-e, nii:Un käsitNLäJksen:i ova;t telhd:yt
ehdotuks,e:t k<W:tlffii keskenänsä vastakkai1s•ila ja
oliJs,i i&~iJs mielestäni ha,etta:va niis.tä v'wstae'hrdotu~s
])uihemiliehisMn e1hdotukse'Ue äänestfumällä eooå,n
ed. Alkion ja ed. Mäe'n ~ehdotusten vä:lå..lilä ja s,e
niistä, joka voi,ttaa, asetettava ])uhemiehistön
ehootus-ta varstra,am. Hyvä:ksy;t.äänkö täthrimen
mene'tttely?
Keskustelu~

Ed. Hänninen-Walpas:

Kun vnme

valt,io~ähn1Uä käsriteil:t:~in ni[,n s'wn.oUua valtala~ki,a, n:iJi,n :oE le,duskunua.ssa pitkä ,se.lvi.;t:t,ely ja
ankara ri:irta, olis~ko •Se käsiltel!trävä si,:n,ä järjes-

tyksrerssä, kuin ;perustus.la,in kumo-a,mlis'esta, muutt'almise;stt.a j'a s,e,llittäJmi,s,est,ä on säädetty. Piltkäm
keskUJste·lun jälkeen .tuiJitilim. tu'lnk,seen, että se oli
])erustusla.~n iJ.u'o'n'i:oinen .ia oli s~iri1nä järjesrt,ykse~s
sä käsit-eHruvä. Nyt es:ime1t.ty pulhJemie,htis,tön päätös·ehdotus sisältää samanlaisia p€rustuslain seli.ty:k,siä, kulim ,o]Jj, osaksi sriin:ä va1t.a!laissa. Tämä
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eh:d!Qitus on y:htä tsuu~e:s,sa määvässä perustus[,ruin
luontoinen, kuin se valtalaki, ja vaikkakin ehdotuksessa ou käytett.y p.elkki,en ponsien muotoa,
niin on tämä päätetttävä s&inä ;järjestyksessä,
kuin perusttusla>ilstsa on <Siäädetty. He.r,ra puihemi.ehen rt.ekemä äärues,t.ys1eihdotUJs on siis väärä, hena
puhemies ~ei sai,si laskea pulhemi!fuisMn ehdotusta ruänestettäväks:L ,siten kwn on esittänyt.

.toimeln1Jildett.ä oU1enk'aan, va;an ttarkolitt·aa eraaseen .t.oirrnenpitees.een ryht·ymistä, joka edeHytetään :haH]tusmuodon 38 §:s·sä. 8iintä ni:mit.täim
on säännös siitä, kuinka on menet•eltävä s:iJitnä :tapauksessa, että ha:llitst~iaihuonetta ·ei ole. Täl'lai'sen tormenpiteen suorittaminen siin·ä järjestykses:s'ä kmn p1erus1tuslain muutt,amis,esta on säädetty ei voine tuUa iky,sy:mybeenkaän.

Ed. Rose n q v i s t: Mig förefalla de af talmaunen uppsrtäill'rua pmposi,Honerna mirus1t .sagdt
besyu,nerliga.. Ldtgtsm. Mäkits förslag, hiJl,d!ar, ,s:åV'idt i'ag t\mn fim1a, a.Hdetles ickie någon mot1sats
titll preS1idiet1s ,försla,g. De hän:f!öra <sig hva.rdera
till alldeles ~kilda saker. Hvad åter ldgm. Alkios förslag beträffar, så synes det mig, såsom
redian it går fra:rnlhöU ooh ä::f!ven andm framlhöHo, att de.s's urp;pstiäJllande s·åJsom p,ropos,]t,ion
itrunebäJr ett öofversk'l1ildand:e af landitda:gsordnli<ng~en. Enligt miln uppfattning hade vi ho:rt
rösta antingen godkännande eller förkastande af
pres:iidli,ets försla.g. En aDJilian f['åga :för sig är
den af ldgm. Mäki väckta, som hade kunnat
behandlas skildt för sig. Ldgm. Alkios förslag
åt.er f.aller emligt min upp:f:1rutrtn:iJn,g UJtanför gränserna fiör laf!lldrtd,!l!glsol"ldnliJI1geu.

Ed. S t å h 1l b e r g: Sa.maten kuin edleUimen
1JU:hu.ia O'l<e:n lllinäkin ~si.tä m:iJeltä, ·et:tä si:iJhen toimenpiteeseen, jonka pu:hemi,ehist<ö on ·eh.dtottanut,
voidaan ryhtyä valtile:I>äivä,iärjesty:stä loukkaa.matta, sovelluttaen niitä periaatteita, joita on hallitusmuodon 38 § :ssä.

·natg

Ed. A å; r o l a: Jumaluusopin ·professori] Ing:rman on ruv·ennut täällä 1S8'l1ittämään ,lakia hYVIin
merkilil]s~e1lä t~avalla.
Hänen mukaansa rt,arviltS>ee ·Dioudattaa va1tiopäirväjärje,s·tys:tä, jo,s laki'a
laaditaan nii'ru, että se t~eihdään pykälien muot.oon,
mutta kun Sle tehdä!än 1JOlllStien muotoon, n:Uinkuin
häJn 1tJääJHä ·edlliskunnan :Puhemiehen kanssa on
rylhtynyt lakia säät-ämään, s;il'l,oim ei t·arvitse 'llOudattaa valtiopä1iväjär.iestys,tä. Mutta ihäne:n ammattrkuntruns'a onkin läJhffi,s,tä sukua je,suiitoiUe.

Ed. A :iJ r o l a: Jos Ni;s,s~ä kolmuk!sess~a talhd!otaan noudattaa valtiopäivä;iärje.stys1tä, niiiu min'Usta on 'aivan Sle[vä, että ed. v,alp:paan krunlta
en oi~ma ja heJ."lra puiJl,emi·ebJen kamta aivan väärä.
Mutta ,siiJtä syy,srt:ä voisti:k,]n olla täs,sä tlärkeätä,
ennenkuin rusilla,st1a äälne:stetään, .ratkallis,ta se .seikk•R~ Jopul.takin, nouda:tet~aanko tässä kokmiksess·a
VllJlt~opäitväjär;iletsty,siiä vai ·eli.
Niissä kolmuikSti<SISa, joit1a tähän asti oru oHut, .S'ekä åikäpre:sidienrtti ~että 1eidusikunn1an pu/hemie;; 1eivät ol'e erä;itsS'ä a.sito~i,s~sa noud:atbneet va:lrti,oi>äiväjfurjestwst.ä ja
täJssä taas aikoo pwhemti:e,s syrjäyttää valtio;päivä:
järj.e.st.yks.en. Totta ikai meille edus·tajiJlle t:a.i tämän k,okouks·en .i>rus:eniii'Le on tä~k·eä tr:tertää., noudiatetaanko täis,sä kokouk,sessa valrl:lilopäiväjäTijesitystä vai käytetäänkö tääJ,}ä nlitinkui:n jossakin
ka:UJS'ala:i·skotkoukses:sa j,o:irt:·aiki1n m'lliita oh.i·eita, vai
on~o tarkoiius., että rt.äJmä juilisiautuu :perustuslakia s:äältäväksr1 kO'kouksteksi, jo~a päät.tä.ä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, riippumatta
mistään oh.ieista tai säännöksistä, vapaan harkinnan mwkaa'lll. Ehkä lher.ra :pulhtemie,s antaa täJhän
{cylsy:myks,een va·s:t,auks.en ·ennen äänestystä.

Ed. I ·ru g m a n: PuihetrniehliJs.tö ei ole ehdottanut la•ruilittavabi minkääJnlaiSita lakila. Ne p·onuet., .iotk•a olemme eihd:ottaneet, eivät SlisäJUä ilaikimääräyksiä, vrull!n n,e 1sisältäJvät ha.llitusmuodon
,s,ove~l:tamista.
Sii'tä ltosiasi,rusta eti. päästä sililä,
et:tä yritetään su!kkeluuksia laskea, jotk·a lisrurosti.
ovat - niinkwin herra A:Urolan yleensä - epäonn,i!s,tuneit•a.

Ed. I n ,g m a n: ·Miteles1t:äni henojen Hrunnis•en
ja Airolan lausunnot osoittavat, että ne eivät ole
käJStitttäne•et :pu1hemi:ehi,sMn ehdotusta. Puhemileihistön ehdotus ei trurkoita mitään lailntsä.äJdäJnttö-

Ed. W r 'e di e: Jämile .dlert ;iag förenM mi!g om
ruen uppfattnirug, Som urtta.lats ,af herraT lTIIgman
och Ståhlberg, vill jag helt kort gifva tillkänna,
att .irug, herbrä:f<fande omröst.ningen, hy;s,er samma
nppf.attnin'g som ;he11r Rosenqvllist, men att jag
[ck<e vHl ,göra ruågort y:rikrunde ·gentemot talmannens försl'a'g, då fmgan beror .på hans ·rufg,örand.e.
Ed. A i: r o 1 a: HaU,iirusmuot.oa jos ol1isi lähdetty ailkai.s.emmin .S!Oveltrumaan, niin olisi 1Jäyrty!Il:yt herra lrugmanin ~a:.i'atusmein,ingiln mukaan
myöntää myös .etduskunnail11ll! olevan o]k,euden yk:~inkertailseHa enemmisilöllä päättää ikorke1imman
v,al,lan si:iJrt:ämi1nen alemruttomaksi käyneeltä •suu.rirulhttiin!!!alt'a eduskuruna11e. :Sitä ei ol,e katsottu
hallitusmuodon soveltamiHeksi ja katsottiin, että
s]ithen ta:rvlirtruan mäJäräenemm:Ust<ö ja ett.ä siinä on
noudat,eitav•a valititopäJivä.iär.iestystä. Mutta kun
nyt on ky;s,eessä looTkeimman va[lan siirtäm:iJnen
kolmel,le h•81Il'ki,l,ölLe~ jotka täällä oleV'aJt p.orva.ril-

...
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liset edustajat valitsisivat ja joka siis poikkeaa
paljoa enemmän siitä!. mitä ~äss.~ maa's~a e~~~n
on voitrnassa ollut., ll'lJLn se e1 h-a:nen m1eles~aan
ole muuta; kui•n halli·tu.smuodon sov·elt,am1s.ta.
J a:tkamal.la ,siil.~ä tavdl·a !hall:Utusmuodon sov-~ta
mista vo:Uda'am oQot täss·ä ma;a.ssa myllert~ä ·~tJJva'l~
kokonaan tä1l·ai·sten ponsien avulla. AsLaiHis.e.s•tn
s•e o:n 1:aimsruädäntöä.

ei ,dle, j.a .serutä'hdtm on nyt s.allai!nem olotila, ~o~a
on verrattava Hallitusmuodon 38 § :s:;,ä mamittuun.
\

Ed. Hänninen- \Valpas: Keisarivallan
·suåst:uttua; muodostui myös sel'la.inen tila, joUoim
1e1i oHut .Suome<n suurhlruJh'tinast.a o•l·emas.sa. Jos
.si!Lloin olli.si ta1hdot:tu tunnustaa :suuriruht>i.Jna•an
valtaa suomala.isiUe, .n:Uin oli.si •se käynyt päinsä
p
e'rust.u.sl·ain mää.räiämäs:s:~ järj e.styks.es,s ä. yw1~
Ed. Ingman: Mimun täytyy lau.s.ua jjhme~
telyrui, et.t1e:U ·niin etevä laino1Jpinut kurrn ed. A~ ka se til1a o<li ·olema.ss:a, llll!Lill ett:e te .herrat 'S'lHOlill
rol,a huomaa eroa valta:la.im ja nyt e;nd.o:tetun 'to~ 'S'U'os.tuneet t,eke:määm ru:Uin. Minkä taki·a? Sen
takia että te luulitt.e saava.nne Vremäjän si.Uois,esm~enlplite'e'n väl.i~l~. V·a:lta~a~:Uhan s:~säl~~~ä.. ~~m
sia mimenomaLS'lta a:nuutoks<lla valtJJopa.Lv~JarJ~S t.a ih~Ui:trrkses.ta eduskunnam toimi•nnalle lujan
tykseen, min että siitä ei voinut olla epä1lyk~1ä, va.stapa:im1o.n, s:eUaiJsen la~toks'e'n, joka olisi kiJelettä se oli käsiteltävä niinkuin. valtiopäiväj~rJeS t.äyty.ruyt :hyväksymäSt.ä eduskunnan hyväksykarusanvaltai.si'a rr·wke.ia. Mutta kun nyt ustykse'n ja ylip~~nsä l!e'rustus~am muu~~~~~ses~~ miä
o:n säädetty. Sunä oh muun muas's'a ma31ra;vks1a kotte, että Ve:nä.iäll.ä tulee v.aHa.an työväen haleduskunnan kokoontua:ni<sesta .ia hajaantuiJ?'LSesta .l:Utus jo~a suos,isi ·t.ääHä hyväksyttyjä kansanvaJlJa muistak:Un sedwi·s!ta, joista on _määräy~s·Iä val- tai,si·~ 'l>a:ke.i a .i a mahdolJlise.St.i autta:Usi me~ tä, nili~
t.iopäivä.iär.i'estyks<e·stsä. Tässä s:1t.ä vastom ehido- sillo~n ·ei kelpaa h•ermiUe mikääm. Se ·et ole oitet-a:an toimenpidettä, joka ei O'le missään kohden keutettu •ollemaan m±kään hallitus, vaan_ kyl:lä
kapitalistinen hallitus. Vielä on kuvaavaa, että
Tliistir~ili<da.s<s'a vaUiopäiirväjärjes·t.yk.sen •eikä muikun
tulee kys,YIDY S suumuhtirroon vallan tundlenkruam Su.omen perustus.lakien kanssa, va.a:n ainoaJSitaan srnsältää ple["ustusl·alim soveltamista n.iis- nusta:m:Us<es.ta eduskunn:aU-e, •silloin te porvarit
ota:tte kaikki ne esteet, mi:tkä perostusllain muut,sä ol·oiss•a, j.otka •nyt ovat syntyneet.
tam:UseHI!:J on va.l tilo1Jäivä.i ä,rj.estyksessä, ase-i:ksi,
es:tääksenne .sitä vallan muutosta. Mvtta kun ny't
Ed. K ~ u •s åJ n e n: Ky1lä minä [uulen, ·että on kysymys tuon saman vallan .siirtämisestä koliberno3·en juni·diikka ontuu miin hirv•eän pafua,s:ti, meUe por,v.arishe.rraJl.le, .i~otka herxa;t v.oi<vat käytettä !het~dläJn on vai;kea selvitä siitä myöhemmm. tää sitä 'luokkruns·a tarko~tu:ksiin, niin ei vaJ.tioT,e olette li.tse n:iJin mo:ruta kertaa sellittäneet, että päivä.iär.iestys merkits,e kewas,saan mitään. Jos
Suome·n ja Venäjän oi:keus.suhd:e on Sle:Uai:nen, ~olisi kl.symys saman vaalan ·~~:Urtäm~~e,st>ä.su?met:
että sen mukaan kuuluu .Suomen lwrkeimma.n t.are}au.Js,eUe eduskumta;ryhmaHe, mm s-iil.lomn. m
v;aHam omistamine•n V•enä.iän monarkiUe, ja tä- valtiopäiväjärjestys myöskään merkitse mimän su;ht,een t'e 01lette myöskin .se~ittäneet sem- t.ään; tai jos pelkästää:n ruots·wlai.selile ·eduskunmoiseksi, :että sitä ei void-a muuttaa noin vain bryhmäUe j. n. :e:. Mutta kun va.ltaa :tahdotaan
eduskunnan yksinkertaisella pääMks·eHä j·a yk- koko kansan eduskunnalle, .niin silloin te asetutte
SiilnkeJ"taisen •enemmi,stön päätökse:Uä. Ja nythän v·lllsi,a;a~n. Teidän v,:J.t:Uop.ä;~v·ä.iärjestyks-en tu~ki,t~
t.e ,s.en muuttais:irt:te täällä niin, e·t.tä la!illi.sesti tuo .Siemisen,ne on teidän Juokka:etuj-enne mukai.sta:
.Jm.rkeilll valt~a siirt.yis.i ko~miutiJelhis·eBI8 ylhtiöHe. te vää:ds.telette sitä siUoå:n, kun se on luokkaKun t.ark,astatte vain esimerkiksi :niitä omia ,1-au- eduiUenne edwlHsta, .ia noudatatte sitä, kun ,se
sunttojanne, mi:tä te vii:Ume val tiiQp-äivillä vasta~ on teidä1n: luokkaedui!Uentne edull,ista. Siinä se
.lau•s•eene, p·erus tus lakiva liokunn-a.n lausuntoihin selitys herra Ingmanin ja kumppalien memetteeslit,itte., ·ette voi .se1:.tt<ruä, •että oii·si>tt~e kuskaan lylle.
tuunus'taneet Suomen ja Venäjän suhdetta tässä
su'Mees,s.a olevan muut:ettavissa niin yks]Uiker.tai®d. I n g m a n: Ei .ed:. V.alpp•aan selitys ole
seilla tempu.Ha ku:Un ny,t_ Uskokaa 1Joits, että tei- kuitenka,an o-ikea. Meilllä ® päinvas;toin viime
·däJn omien sanod enne pernstJe~ella teidät voi-da.an keväänä se a.iatus, että s>il!Loilll'en väliaikainen hal.solmit,a niin, että te olet.te t~ehneet valt:ioka.ap- litus hyväksy,]s] ~e l,aJit, jotka eduskunta ,sääsi, ja
:p•auksen, .si•is nikoksen.
.se 'nimenomaan ilmoitti tänne, että jos kurinallisLait j·a 8-tuntista työpäivää koskeva 1laroi lälheEd. S t å h 1 b e r g: Ed. Kuusis:e1't1a jäi huo- i;,8/t.äiän si1n:ne :saamaan va,hvistust.a, ni:i;n ne vahmaamatta, ,että silloin·, kun käsiteltå.tin valtalakia, v,]steta:an. Sen vo~ ed. T.ok,oi varmaankin ilmoitoH olem!lls,sa hallitus, jonka käytet.tävänä kei·sani taa ed. V•aJlpp.waUe. Nyt .sitäv:a.stoin, mikäli on
su.uciruhtinaan ha.llitusvaJlt.a o1i. Nyt .sellaist-a !ilmoitettu, e:U olte v,enä~iällä mitään haJllitus'ta
1
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(Y.ase.mmaJlta: On, on!), eilkä t1iede'tä 'lwska •se saadaarn ai~aan. 01otilaJ on. aiiVan toisenl•ainen.
Myöskiln se on vääixim, että me va.a.tisimme, että
Valt.ionhoitajakunuas1s·a pitäi·si o.Ua lwlme porvaria. Kyllä sinne voiv<a1t sosiialidemokl'aatit >vaJ:mBJsti va.l]t.a he.rra V•aJlppaa.n, jos iherra Valpas
va:i1n s1inne urEllnee.

Ed. K. H. Wiik: Af [dgm. Hurmevaa.ra.s
yttrande framgick, att han icke afsåg h e 1 a ären·diet vara a1f dien art., a;tt diet hol!'de helhandla.s såsom ang1ående grundla,g är stadgad:t, utan hans
yrkBJnde därutinn.an af,såg; såvidt ja.g fö11stodi, endast ·det n:f p.resjdiet f<rams1tälMa fö11s•la,get.

Ed. Hu r m .e v a a r •a: On aivan .selvä;ä, että
Ed. A i r o 1 a: MiM v•altaran tu'le,e, •n'i!i1n j.~s V'er- näJi.n asia oli. Sii•tälhän Va1pa,skinl plihUJi. Ehdiotaa SJi•tä olotillaa., joka oli s,i.Uoin, kun valt·aJlaki .tukseni tarkoitti aivan sitä, 'kuin ·ed. Wiik sanoi.
säädettiin, ja sitä, joka nyt on, niin k_yllä tällä
Ed. I n ,g m ·a n: En voi käsittää tätä ehdotushetkel!lä Ve.näjällä lienee y.h.tä IJ:l:srv,~n 'haHirtusval'ta ol,ema.ss·a kuin si!lloim.krn. Si<ltloin ol.i sikä- ta mmi!Jla ta;voin, ku:]n et:tä ed. Hurmevaa,ran ·ajaläinen hallitus aika-ajoittain vangittuna ja sen tus .on, että puhemi:eihisMn ·ehdotusta ei •saa panhallliltusasema .s,iJis raJktil[isesti ellei olematon., na äänestyksen alaiseksi. Siiä ,se kai tarkoiUaa?
niin airuaki1n 1hy;vin he]Jpuva ja :horjuva.. •Se'll s:i- E:iJhän missään muus:sa miellesS'ä voi :täJs,sä y;hteyjaan ne mi1eihet, jotka nyt I>itävät si•ellä v·altaa, des,stä tuUa kysymykseen s•e järjestys, jo•ka on pee'ivät ole vielä tah:än p.äivää.n mennessä olleet rustusla:i.n sää'tämis·es:tä määrätty. Ehdotus kai
vangittuina siitä hetkestä lähtien, kun he vallan tarkoittaa såtä, että pu'h€miehi.stön ehdotus .sikiLsåJi,ns:ä saiva;t. Täytyy siis sanoa, että :SieNä sältää muutoks,en pernstus:la:kii:n, .ia ~että sitä ~sen
tällä hetkellä ainakin on yhtä luja. hallitusvalta tak.iJa ei .saa pa.nna .äänest.yksen alai<s·e'ks:i.
kuin oli sinä päivänä, kun valtalaki täällä edusP u h e m i •e .s: Minä o[len •BJinaki:n 1tänne merkunnassa ·hyväksyttiin. Mitä muute'll •asiaan tulee, niin ei sitä halli.tus:valta•a, joka ·silloin oli, kinnyt ehdote-tun, että asi.a oli:si käs.ite[tävä siiSu<omen valrt,iopäi!V'äjä.r.ile,stys .ia perustusl'ait tun- nä järjestyksessä kuin ~a:lti,o,:>äiväjärjestyksess.ä
ne yJhtäiLn pa.remmin kuin ·Sii,täkään, joka ny- on säädetty, mikä muuten on luonnolH.s.ta, kun
ky,ää·n on. Sarna~1akaan ·ei meidän valtli:opiLivä- kys(Vmy;ks.es.sä on koko asia..
Myönne:täänkö sel<Oilli:eko
oilkea.k·si?
järjestyksemme ole maininnut Kerenskin ha1lituk•.
S1esta tai Lvovi[)) .halHtuks,esta tai jos.tailn muusta
sellai,se·sta.
P u lh 'e m i o .s: Mitä ed'. Hlll'IIllevBJaran ehooEdl. H u r m e v •a a r a: Ylhrtyen 1ed. V~;t.l]Jpaan tukseen tulee, niin katson, että asia ei perustuskäsåtykseen minä elhdotan, että käs.iteltävä~ä Qlle- [.ai:n mukaan olle sd[a.:imen, j.ollaiseks:i her.~~a Hurva asia käs,irteJltä:isiiln silten, kuci.•n vailtio]J.äiväjär- mevaara' on taJhtonut sen selittä.ä. En .siltä ~s'eln
.i•es:tys säätää perustus,lain muutrtBJmi•sesta.
vuuksru •al]st•a äänestyksen ala;isek·si. Näin ollen
·eduskunta ihyväk.s.ynee puhemiehen ·eUI!dotuks611
Edl. K u '1I s i ne n: Kannatan ·ed. Hu<rmma.a- menettelyksi, jOlta on ·noudatettava äänestykran ehdiotusta.
•s•e.s:s.ä?
•
1

KeiSkusrllelu meruet.tely;taJVas,ta jul:Lst,etaan pääJttyneek,si,.
,p u ,fi e m i e •s: Keskustelun kuhJJe:s·sa Olll ·Elld.
Hä:nninen-Y.alpas lausunut k•rusiJtyk.sen:s.ä pulhemiehen esittämää menette~lyä vas:taan-, mut.ta ei
oLe telhnyt mitään ehdotusta. E:d. Ro.senqvist on
niiruilltään [•aUJsunut m:itelirr:Jiile:ensä tehdy•stä eihdotuk!seSJta. Ed. Hurmevaara ed. Kuusi:s•en kan'lltatta:mana on tYhdo.ttanut, että kysymyk.s·essä oLeva
asia -olisi käBiteHä:vä Sliinä .i'är.ie·styk8'8ssä kuin
valti'Opä.ivä;iärtiestykses<s•ä on perustuslain muutokse.s:t•a .säiLdett.y.
Onko .S e1orutelm .o:]kea.?
1

Pnhe.en1Vuo11on •Sa'atuaan lausuvat tämän •se1on.i'oih:d:o.st'a:

'tooln,

Ehdiotus .hyväksytaiLn.
' Åänestys ja päätös :

lKen ~asiia•esitybek:siJ pulhemie'hisiJön ,eihJdotmsta va,staan hyvä,k.syy 1e.d. A:I:lcion •elrdotuks<en, äänesiä;ä ,ja:a"; jos ,e:iJ" voittaa, on va.sttaesityk•Sieksi hyväksytty ed. Mäien ehdotus.
Åänestyhessä a.nnetaa[)) 58 jaa- j.a 135 eiääntä.

P u he m i e s.: 8i:iJs on ed. Mäen e1!Jdotus lhyvä:rosytty vasbehdiotuks:eksi puihemiehi•Sitön eh!dotukselrre.
PuDreenvuoron saatua·an l·ausuvat

Valtionhoitajakunnan asettaminen.

Ed.. A J k ,i o: Tämän ään·estyks~m tuloksen
j;olhd01St'8J pyy·däm saa;d·a •ed'!Lskunnan p.öytä.kirjaan
merkitä jyrkän vas,talause·en.

Ed. L u o p a .i ä r v i: Mi:n:ä pyy,dän
Alki'On vasltalaus,eeseen.

~ht.yä

1eid.

Ed. J u u t rn l a i n e ~: Oilkcei!st.o jrunnittää jousta mi!elle·siäni Eiaksi. Pyydän yilityä v:astal·auseese'en.

Ed. Hän •n i ne ·n- W a J p a s: M!l!alaffis·liiitto
huomaa nyt, kuinka ep.ärehelli,siä s·en Hi!tto}rui,set
ovat. (Naurua vasemmalta.)
Ed. H a h ·1: Mi,nä myöskin käsliiäJri t.ämäu ääne.s·tykse.n tuJoksen .iohtuvam siit·ä, etM oikei,sto
tosia,flln ~i haJua .ry.htyä minkäämlaiilsi:]n my:önnytyksi·im, ka1nsanva:ltaiseen suunta:=tn }a &en vuoksi
minäkiin pa,heksun ·syvästti tälla1sta men'e'tt·elytaP'OO. Emme koskflla,n voi lu'Ottaa .siihen, ett:ä Hi.hdlettäoi:s,ilin keskitietä kulkemaan, vaan aina täytyy ·se oma minä .ia omat e-dut tulla ratka;i,se·viksi
täUa;i,sel.lakin :hett'k!ellä. Minä omasta puolestanli
syvästi pa<heksun tä}laista takti.ikkaa j.a oJen vakuutettu s~itw, että k~a.ikki (Pu1h1etmi!es koputtaa.)
ryjhmä,ällli kuuluvat edu.sltru;i.at .siiihen ylhtyvät.
P u lh •e m i e s: V asialauseen saa pan1na pöytälkirtiaa,n, vaan eli keskus•telua ,aiiheutta·a. Eduskunta Oili päättänyt ryhtyä äämestykseen ja keskustelu ei näin ol:len voi tulla ·kyS\Y'ffiykseen. (Vasemma.Ita: Puhevum~oj·a on Mimlelttav:a, kun on
pyydetty!)
Saatua!lln puheenvuoron 1ausuV1at vielä
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trua, että 'Oikealla oleva porvaristo ka:nttaa kaiken
edesvastuun, mikä on seurauksena tästä äänestyksen tuloksesta. (Vasemmalta: Hyvä!)
V !llstalaus,ei,den illmoiita.mi'S·en rt;.ruhän loputtua
sitt,en seura•av·a

toim~tetaan

Äänestys ja päätös:

:Kle\Ill hyv·äksyy pU:hemi·ehi:stön eihdotuks•et, aanestää ,jaa!'; jos ,ei" voittaa, on ed. Mäen ehdotus !hyväksy~tty.

Ed. U s e ·n ·~ u s: Jag wll.e framhå:ll,a, a!tt trll
·de många oeg'lentEgfuert:,er, som firån talmannens
sida ri dag hegåtts, icke skul1le lä;g~a,s en ti:ll
genom underlåt&nde att crrams.tälila propositi'On
'På sveruska.
Äänestyksessä annetaan 106 jaa- ja 90 ei-ääntä.
P u lh e m ,i e s: Eduskunta on s:iJis pääitänlyi
ihy;yäksy.ä puhemiehi!st,ön ehdotukseu. (Vasemmalta: Ei se ole päätetty, se on laiton päätös.)
Pyydettyään .ia s·aatufl!an pulheenvuoron lausuvat
Ed

Mäki: Sosialidemokr.aattisen ryhmän
't81hdon minä ilmoittaa tätä pälätöstä
v·ast·aa!I jy11kän' vasta1aus•een ja ·ennen ka,i,kkea
todetta, ,e,tt.ä myöski1n: maala1siliitto ·on vastuunalain,e.n täistä päät.öks.estä eikä siitä nyt pääse
enää ,s[llä, että lentää aidansaipäästä toiseen
n:hlinkutiln te tä;hänaati ltaV'a.lJisesti ole·tte t€ihnoot.

puo~esta

1

Edi. A i r o l a: En mi[)jä pyytänyt, mutta ed.
Huotari pyysi ja herra puhemies huomasi sen, ja
hä;[]Je1n p·itåils'i saa,da puhee-nvuom.
Ed. A 'n t o 1n H u o t a r tiJ: Pu'h:e:m:i·eh.en .äskei~en i;lmoitu~se!I joihdoSit·a ed. Hruhli1li€J pyydän
vain 'huoma.uttruru, ·että puJhemiehen. menettely ei
.ollut •valti.op,äJväjär.i•esty'k!s·en mukainen. Edus-t,a,j.a saa vastaJlausee-nsa perust,ella eikä puhemies
sa:a ,sitä kesk•eylttää. (VasemmaJlta: Oikein!)
Ed. K i r v e ,s: Maalruilsliiitttol.aist001. vai'StalauSJee-n ji()hdos.ta pyyt.ä,i!siln !huomauttaa, 1e1ttä 'he oikeis1Jon .äänestyksen parhaiten ~Ol".iruav•wt älänestämällä me•id1än ehdotruksemme puolesta.
Ed. L o h i: Srumalla kuilln yhdyn ed. A[lcion
ilmoittamaan vastalaus,ees•een, pyydäm huQ!maut-

Ed. A r o k a ll i o: Minä PYYidän sa,adia i'lmoitttaa vasta[auseenli sitä epälojaalista menettelyä vas;taan, .iota oike~ston ta;holta on os·oiltettu
äänestettäessä vastaehdotusta pulhemiesueuvoston ·elhdotusta ;vastaan, ttoisiu sauoen äänestettwessä ed. MäeDJ .ia ed. Alkion e\hd<otus·ten välillä.

Ed. L a :n t t o:
vastalauseeseen.

lllinä y.hd(Yn ed. Ar01lmUi!ou

Edl. A 1 'k i o: Ed. Mäe:n l'a.usunnon jo'hdost.a
pyydän vain huomauttaa siitä, että sosialid·emokraatit kytkemällä valtalain pit.kään sarjaan ponsia ovat itse asiassa ilmai$seet siten, että he ei'VilJt o}e tahtoneet vaJltaJlakia vo:imaa:n .saattaa j.a
sen kautta t~hneet meille malhdottomaksi näi·den poosrien puoLesta ääruet\ltämisen ja mo[,emma.t,
sekä vasemmisto että oikeisto, ovat tässä asiassa
yhtymällä ajaneet sellaiseen tilantoos,een, jossa

'
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me ofJ.å,mme p·aJwtetut näi:Un menettelemää;n. (Vasemmalta: Porvariliitto!)
1

Ed. S t å h l b e r g: Minä pyydän ehdottaa, että
istunto keskie~ettäisiin kel1o 4:ään, joHoirrka
päätetty 'V'aali, valt:Uo,nhiojrtaj]en vaalå oilis1i toim!itetitava.
Ed. A r a j ä r v i: Y(hdyn kwnnattmnaan ed.
Ståhlbergin ehdotusta.
Ed. L u o p a j ä r v i: Yhtymällä siihen, mitä
ed. Alkio tääUä e-d. Mäen: laU!sunnon jolhdost·a
vastasi tahdon sitäpaitsi J,]sät.ä n:Ume;nomaan että
suurim~ana syynä, minkä vuoksi maalaisliiton
taholta ·ei voitu mennä sen ehdotuksen taakse,
jonka ed. Mäki esitti, oli se, että ed. Mäen ehdotuwSie,en oli kyrt;ket.ty •eräitä •epämääräisia :suU!~
nittelu.ia Suomen .ia Venäjän välien ratk.allJsem~
seksi jotka suunnittelut ovat Suomen l•ts,enälsyyd~lie va,staLsia.
Pulhemi·es:
nyrt kelilo 4:ään.

Täys!i-istunt.o

keskeytetään

Täys,i-åistunto lmsikeyteiään kel[o 1,55 päivällä.

Täysi-istuntoa jatketaan
k:lo 4,25.
Puh 'e m i .e s: Erityisten .edustajailn I>YYnnöstä on puhemieh1stö päättänyt ~siirtää täysiiSitunnon jatkamisen !kello 1h 9 tänä iUama.
Täys1-istunto keskeytetään k:lo 4,30 i. p.

Täysi-istuntoa jatketaan
keilo lh 9.

säädetty. Pyydän sen selville saamiseksi, voida!llniko .iä•Sitmist.ä ·SOJ>'i'a vai e'~kö, t·ekemään eb!dotuk·sia siitä, lmtä on jäs,enibi vali.Jttav•a. Jos 'ehdokk3.lita ilmestyy enemmän kuin kolme, m1 vaali
t.olimiJt,etta:va mmimiiulla t'avalla.
Keskustelu:

Edi. I n: g m a n: U~nä pyydän eilldottaa vaJltionihoitajakunnan jä;s,eniiksi 'J)l1okuraattori P.elhr
'Evind Sviruhufvudin, p.ankindohtaja Juho Kusti
Pa:a.siikiven .ia vaJHon,euvos Al.ex:i:s Gmpenibe11g;i1n.

Ed. T o koi: Krun m:i1nä en ole •selVI1Hä S'iitä,
voiko tämä vruaJli ·todella ·ta.pahtua ,sillä <tavoia:JJ,
kuin puhemiehistö on ehdottanut, vai eikö, mahdol[i,se,srlJi·, koska pu!hemielb.iJstön alkuperäisessä
ehdlotuks,essa on viit.attu va.nhoihin Ruotsin perusrtus.lak•eiihin, tässä t·apaubessa ol:iJsli noudatett•ava vanihois,sa Ruot,siln perustus,lrue,~ssa ~sääidettyä
määräystä kunim'lmanvaaleista. Kun näimä seikat eivät ole minulle selviHä ja kun ,siHe päätökselle, minkä eduskunta aamupäivällä pidetyssä
ä_,s·tlmnossa t~eM, ei vo:Uda löytää aina;kaan •suorana,]srta tukea perustus[·ain säännöksi,stä ja kun se
•ei, oLe symtynyt perustus/lain symtym]s;estä säädet.yssä järjestyksessä ja ikun minä p~dän välttämättömänä, 'enn'e'nkui'n ~eduskunta tehdyn :päätöksoo p~erusrtuksella suorittaa ~s·ano<tun V!llalJin, ~swruda
e·sittää peru.stellun .I,arnsuiJJilJOn asi·as.sa, ·:pyydän,
eUä asian käs,iM.e~ly pa1ntaism pöydälle seuraavarun i,stuntoon. Erity,jJs.e.n tarp:eeHi,sta olisi
myö.s m:Uelestäni, että saataisliin keskustella, neu•votel.la täimän a;sia,n jolhdosta ja saat.a,isiJim s•elko
niistä mielipiteistä, jotka· tästä kysymykSJestä
Sruomen ka,nsan keskuude.ssa, ~etenkin työväJenpiireissä, joita edustan, liikkuvat, ja voidakseni esittää m:Vös1 aSJia;ssa ni.itten mieLipiteen, pyy:diäm :ehCLoita:a ·asilaa pö;sndäl1e.
Ed!. J ,a ilon en: Pyydän 'kan,nattaa ed.
:]min tekemää ehdotusta.

~o~

Vap·autusta edU!skuntaltyöstä S!IIa ed, Kurldoon
sruirauden vuoksi täksi .ia huomisrpäiväksi.

Ed. A ~ k i o: •:Mitt~Jä pyydlän V!lliln maalaisliitto,ryihmän puolesi!~~ ilmo1ttaa., että me ·emme ole
~ottaneelt osaa tähäDJ elhdokkruid·en asette1uun.

Jäsenten vaali valtionhoitajakuntaan.

Ed. S t å ·h 1 b e r g: Ku1n •asi·aUa ~elposti käså.1Jettävistä ·sy~s~tä on kiill'e, jotta ·saataisiin tämä
lhaJ[iJtuskysymys .ia s~iå.tä johtuva senaattikysymys .iär_i,estetyksi, niin månä puolestruni vastustaisin ·as1a:n p.ö~däl~eprunoa.

1

P u 'h ~ m i ·e s: Ben1 päätöksen mukais:esii,
minkä eduskunta aåkaLsemffilin iänään on tehnyt,
on nyt to:Umit·etta:va kolmen .iäsen1en vaali vaiti,onho-ita.iakumt.aan. Eduskunta ·on päättänyt, että
e<Uei jäseni,sta voi-da yhtyä, v. a:ali on rtoi!Initetta:va, niinkui'n ednskunoon puihem1ehen vaalåsta on

Ed. I n ·g m a n: Miniä pyydän yihtyä ed. :Ståihl-

~im.

Valtionhoitajakunnan asettaminen.
~d. T o k ·O i: PyY'dän täry.die.ntää ehdotustani
siten, että seuraavaan istuntoon, joka pidettäisiin
ihuomen rul.laUa..

Ed. Ja. 1 on e u: M·:Uruä kannat•a1n ed. Tioikoå.n
tekemää täydennystä ·ehdlotuks,e1ensa.
Ed. H ä n n 1] n -e 1n - W •a l p a s: Tääl1lä esitett.iim ,elhdokkailta, joiHa o·li aivan tunt•emalttomia
mml!a. Si.itä huoHma.tta vwat:Uvat samalla taiholla oletvat herrasn1'i.1ehet, että va.a1i piJtäis:i t,oimitettaman !heti. Kui•nk:a 8'8 voi! oilla ma.hdoNista, kun ehkä eJllsi kerran kuul1la·an täällä mästä
.nimeä, joka oli: •ehdo:kka,iJden joukossa. Jo:s tahdottais~i:n olla hiukankaan lo.iaa1isi.a, pirt;.äJrsi am.t•aa edusta.i:Vlle ti1lai·suutta ottaa ·s-e!lvää, minkälaisia kuninkaanehdokkaat ovat.
Ed. Le :h o k a ·8': Minä PYY'dän yihtyä siilhen
käsitykooe•n, jonka ed. W alpas-Hänninen täällä
äsken lausui. Kun täällä eduskunnassa on på..eniä, vähäpätöisimpiäkin mietintöjä esitetty eduskuruna;lle, nii1ru 1elii IJO<rvari:s,to olLe !Sui.nka·a1n ni1i1hin
katso111Ut V'Oitvan•s•a syventyä ilman, että he ova•t
pyytäneet aikaa 1niiruen siisälilön tutkimi,S'een, nici.hin perehtyäkseen. Nyt kun on näin suurista ja
tärkeistä asioista kysymys, kuin koko maan korkeimman hallintoelimen valitsemisesta, johon, kuten edellinen puhuja •täällit·mainitsi, asetetaan henkilöitä, joita ei eduskunnan enemmistö mahdollisesti tunne kuin vaan nimeltään, nyt, kun tällainen
sururi kysymy•s on tekeillä, niin p:iJtäisii .ed:UJSkunnrun olla v•almi.s •sel.l.aisiin yht:yimään ja sii1tä päätöksensä tekemään, jopa äänestyksessä ratkaisemaan 11man miettlim:Use:n aåikrua. Kaikkeen tithäJn
katsoen mi1n:ä pidän en·emmän kuim kohtuullis·ena, että täl•laises's'a asia.S'sa varataan r.Vi1t1tävä
aika tämmöisiin kysymyksiin, vieläpä erikoisesti
eihdotettuiihi•n 'henkilöi1ht.n p,e:r:eihtymiseen.
Ed. S a •l i n;, Kannat.an .ed. Wa.lppaan ehdotusta vi1e1lä ·s:iHi:kin .suuremmalla s~llä, lmska
mll!aladJsliåibto oiili i:lmoitta:nut, ett.e[ se o:le •ollenkaan tähän va•aliin va.lmi:stunut .ia minä ilmn pi·dän täihän aikaan kuni•nkaaru ta.i keisa<rin va.a.[:]ssa var~si1n välttämättömä:n.ä, •että. UIUdet cesa~it
voivat lailtrtaw krunsalle leipää, j•o.s on ollut rilittäviilsti huvitusta., niin minä to·ivoi.s.in, että maaila~sliå.rton talholta asetettaisruiln myöshn ·ehdokas,
j:ota pa.iJtsi mei·diiln rythmämme ~tarvitsee tässä
su:ht.e-esS<ai aika·a twrki•staakseen menettelytapansa,
lwS:ka ·nyt vasta ,o,},emme ·kuulle,et maailaisHiton
taholta tämän ~lmoiltukse,n.
~Ed!. E •S t l a n d •e ·r:
Svenska lau.dtd.ag.sgruppen fimner nödvänrdti!g:t till!känna:~ifva, att ·den
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'Vli·d detta val ick·e rösta.r på någo'lli aJf die t.re
lllJämnda kandidateooa s•å.som de.sts e:gen kandidat.
:Ed. A i r o 1 a: !Samalla kuin IDY'öskii:n mi·nä
kannaltan a.si·an p:öy:dälle:pa,noa, niin minä toivois•i.n, että edusku:nna:n rherm puhemile•s rboåJmittaiså
•näiLle •ehdokka.i•Ue tiedon, •että <he saapu~sivat ennen vaalitil·aisuutta tän:ne, jott·a voitaisiin nähdä
edes, että 'he ovat •olema1Sisa ja ·s•itten toisivat
myösklin j.otakim .se:lvitys1tä si.iJtä, mitä ihe ovat
·miehiaän ja mitä he a.ikova·t tehdä, sillä ei si,tä
vain jot·a'kin h>ena Gripenhergiä, josta Suomen
ka.nsa:n ·enemmi•st.ö ei t.iedä yhtään mitään, ole
va:lmi1s asettamaan 1toå.meen, .io·sta kylllä sanotaa•n,
että se on väl1iai<kainen, mutta jota v·oitaisiin ruveta yr:ittämään saattaa pysyväksi, ei•kä tahdo
'as61ttaa he·rra Nikolai Romanoffin s;ijalle hänen
aikoi:naau käyttämää1nsä valtaa käytt.el·e.mään.
Kun tässä e:i ole voitu yksimieli<sesti yihtyä asiasta, nilin on vallan selvää, että asi.a täytyy 1lykäJtä.
Ed. Ahma v ·a. a r a: Kun tää.l:lä on sosia.Hdemokraattien puoLelta Hmoitettu, että eräs valltionJhoi:ta.ian ehdokas•, herra Gripenher~, on tunt·ematon ja että senvuoksi ei häntä voi äänestää,
niin sehän olisi ollut 1he,lpo8'ti kor.iattaVIissa siHä,
:että ISosi:ruli·demokiraatit· olis.i!Va!t va.linneet. mY'ö.s
eihdokkaansa, Heille on tarjottu ti lai:suus valit·a
valti,onhoita.iaksi yksi ja jos siltä tahoilta ehdot•eta:au s·e, nii111: minä olen va;lmutettu, >että herra
Gripenibe:ng1i1stä luovutaan ja yhdy:tään siihen,
min1kä sosialidemokraatit ehdottavat. Sill(}lin katoaa syy vaaliin lykkäämiseen. Kannatan vaalin
toimittamiJs.ta nwrt;.
1

Ed. M a 1m i v a a r a: Minä aioin huomauttaa ,s:a.masta asliast,a, m:istä •edelLinen puhuja jo
mainitsi. Minun tietääkseni on tarjottu vasemmåst•olle tilai·suu.s asett!l!a oma ehdokkaansa j·a
senlhän •s:e voi Vlie1läkin t·eihdä.
Muuten pyytä:isi1n kysyä., onko tämä :wsia n1iin
!halpa-arvoi'Illeln ja niin pintapuolis·es:ti Suomen
ka,ns;a,u tulevaisuuteen koskeva, e.ttä Oili todellakin arViokasta ivata j.a nauraa s:iitä k·eskustelta:es•s:a.
·EdJ. S a 1l1i n: Mi1nä kuulin V'iime viikolla
eräältä ylfhäis.eHä ili.enkilöHä - ihan kreivi sanoi
oleva.nsa- että yJhdek·si valtio·nhoitajaksi tultaisiin nimittämään mikä valtiotieteen lt·ohtor:i tai
professori Erich, jonka hän sanoi sitten, kun saksalais-et ma.i·hå.n nouse'V'at, arrta.van meille soosiallidemokraatei:lle s.elkään. Ja kun mai•uittiin tämmöinen viisa•s nimi, josta .iotakin muutwkin t:iedie.tään kuin pal.i·as nimi, niin minä ajatt•elin,
e'ttä tuleeha:n s•i•i1he.n valtionho1i tajaksi sitten ta7
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vallaa.n !kunnon mi.te<hiä, vaikkapa arutav:atk~n
meitä selkään. MuUa kun nyt maillli:taan aivan
päinvastakkaisia miehiä, nilin emrme•hä"n me ·voilne!llt olla tietoisita !Si~itä, kuilllka su.htandumme tällaiseen kysymykseen. Mahdollisesti, kun tulee
jokin Grivenberg1 kyswmykseen, mekin voirsimme
ottara. osaa vaaliin ja asretta;a ;ehdokkaakså. vai;k-.
kaJ)a täimän W alppaam, jolle illalla tarrdo'tticim oi:kierirston tarholta tätä kuninkaanpaikkaa. Kenties
als.etta.is,irm:me häilllet ennenkuin .serllai•s•en Gripenbergi,u.
Ed. A i r o [ a: Oi1lm:Us1Jon tah'Olta on täällä sanottu, että jos 'herra Gr:L:penrber:giä ei tulllneta,
asira on autettavissa sil,lä, että hänen tilaJ11een asetettaisiin joku t01inen eihdo:krus.. Näis,sä ehdlokkaissa on muutakin vikaa kuin ettJe,] tunneta
kaikkia. Eräs n]i,srtä tunnetaan taas eri·ttäinhyvin. ihe,rra Parusrikivi. Tiedetään, että !hän on
Suomen kansan sortami.s.oon otta-nut sanrgren tenokkaalla tavaHa o.sa.a, •ottamut sang"en tethokkaalla ta.varlla osaa. tämän maan 1la.kien polkemiseen. Oikeistossa on lwrkeast~ oppinut lakiti·eteern p.mfessori E&tlamrdier, joka ruiJkoinaa,n on ollut ·tämän ,eduskunnan vatliokunnassa aniamass.a;
lausuntoa siitä, miten iherra Paasikivi on Suomen
k:a,nsran lakle~i·a polkenut.. Ja tällai.sta herraa t,e
sitten a~settwirsitt•e käyt:t,elemään keisari•nvaltaa,
.ioka kelisar.in apuna ollessaan osasi sitä nvi'ni mainiost•i käyttää Suomen kans:an oikeu:ks.iern, Suomen lakien polkemi1seen, rSuomen ka:nsa,n s1ortamiseen, Suomen miljoonien Sruattamiseen V enä.iän s·ot•a'laitok.s,en tulmmi·seksi. (Vasemma.lta.:
P.orvar.ut sa.avat hävetä!) Häv:etkää!
1

Ed. H u ,r m e v a a r a: Kun teld. Malmivaara
kysyi, pilt1Lvätkö sos:ia!listit tätä as.iaa niin htalpahinta,isena Suomen kans&Ue, että 1he sille asiaUe
nauravat., niin minä pyytäi·sin kysyä tältä risti'irsältäni, pirtävätkö porvarit tätä asiaa sritten Suomen kansa.He nuin lhalpa-arrvoisena., että he tältlruisia miehiä siihen toimeen :ehdottavat ja etteivät
he edie.s anna päiv.än lykkäystä vaalin toimittamirseen.?
Ed. K u 11 e r v o M a n n e r: En minä käy,tä
puheenvuoroa, kun en saanut sitä a.i:kaisemrmin,
siUoi'n kun pyysin.
Ed. Hän n i ·ne n- W a 1 p a s: MiiJ,ä valitan,
että asi!a on rsaanut hiukan [eikiUiJsen 'luonteen.
Minun mi,eles·täni on s·illä kyllä vakava puoLensa.
Kun minäkin kuulin pankin~iOihtaja Paasikiven
nriJmen, niJin t•eki se minuun ainakin s.ange:n epämi~eluis·:m va.ikutuksen.
HäDJ on kyl.lä taita:va

raiha-as•iain mies, ehkä .suurtaikirn luottamfsta
siliJnä .sulhteessa nauttiva porva.riston taholta,
mutta meilidäm keskuudessamme myös tunruet>aan,
miillekä suunnaHe hän pyrkili maan raha-asio~ila
kaUisrtamaan. Mikäli: :hän 01n ollut tekemi,si·ssä
!Suomen :finans•siaikeuruen kanssa, miikälil hän on
sii:tä as'ia,sta mielipiteitään täällä eduskunnas·sa
:lausunut, n,]in on hän melkei:n aina koettanut supistaa eduskunnan vaHaa ,raiha-as,ioi,ssa mahdiotllis,imman vä'häkJsi, men:n:yi siinä pi·t:emmäille kuin
Suomen perustuslakien kannalta kukaan Q1ikeami:elinen ilhminen voi1S!i mennä. Se tapaihtrui keisariv·alla.n aikana. Hätn si·is ta:htoi selittää Suomen f~nans.sioikeutta laajemrmaks.i arntaa:kseen
NiJk,olai RomanoVIiUe enemmän vaHaa niirssä
a.siloissa kuin perustusla]t salliva:t. Kun yksi ·esi·tety.is•t.ä e!hdokka•ista on se.llai'nen ja kwn täytyy
olettaa, että tuos,sa ko•lmen mi•elhen liitos•sa k·oeteta.an saåda jonkun verran ;vihdenmukaisuutta
aikaan, ja, kun heTra Gripenberg ei ole meille
'tunnet·tu, niin pitäJ]si mei.Ue sentä.äin suoda aikaa
otba vähän selvää:, on~o ,hänkin estimerkiksi
näiss•ä &sio:Ussa •samal[a ka1nnaHa kuin ·Paasikivi,
~hkä myös ottaa selville, millie kannalle hän
asettuu mu:itssa perustuslakikysymyksi1ssä. Jos
kaksikin tuossa illolmen miehen <liitossa tulee pOilkemaan ma.an perustusla'ke.ia .ia tulee tekemäån
ka.i'k•en voitavansa vähentääks:een Suomen· eduskunna·n li·i·an välhrr·ä oikeuksi:a, niin rsilloin lu:itsultaan huonolle tolaille. 'Sitlloin ·ei ole a.sia en·ää
yksinomaan J):orva,rillisten, vaan silloin täytyy
myös vaSiemmistolla oHa j:onkun ve•rran sa•nanvaltaa asiassa. Bii1s va:rsin vaikavat ·syyt vaati~at,
että ilykkä,ys myönnetään. (V a~ermmal ta: Oilcein'')

Keskus'ilelu as1a.n pö.ydällepanosta julistetaan
päättyneeksi.
P u 'h e m i e s: Ed!. Tokoi ed:. J arlrosen krunnattama.na :on pyytänyt as:itan pöy·däUe. Tätä ehdotusta on ed. Ståih:lbel'!g- ed. Inig-:manin kannattamana vastustanut.
1

Sel unt.ek.o myönnetään oikeaksi.
Äänestys·esityillseks•i !hyväksytään 'huutoäänestystä varten seuraava:
Ken ta!htoo jatkaa asialli1st·a kä's'it.t.elyä, aan1estää ,jaa"; jos ,·ei" V1oittaa, 01n edusmies 'JJokoin
elhdotus hyväkswtty.
Sen .iohdostru pu!heenvuo.ro·a käyttäen lausuu

Valtionhoitajakunnan asettaminen.

Ed. A ,i r o l a: Minä luulen, etrtä edusmices
rok,oi el ole mitään ~ehdotusta iJ~hnyt, VMU 'eåusta(la Tokoi.
Äänestyksessä ilmoi,ttaa puhemi,es jaa-äänien
)levan voitoHa.
Lippuää;ne.stystä vaaditaan .Ja hyväksytään
!'eura:ava
Xänestysehdotus :

Ken rtahtoo jatkaa a.siaUi!sta käsittelyä, ää;ues:ää ,jaa"; jos ,ei" voittaa·, on edustaja, 'Toikoin
)hdotus hyväksytty.
Päätös:
Ääne's'tymsessä annet,aau 94 jaa.- ja 94 ei-ääntä.
:DriiJleen pantu lippu on ,,ei".
Eduskunta on .si!is päättänyt panna asian p.öyläUe s•euraavaan is1tuntoon.
P u ib. ,e mies: Seuraava täy,si-is,tunto pide;ään 'huomenna lauantai,na k:lo 9 a.-p. Siinä htoo kä.sit,eltäväksi valtiopäiväin avajaå si's·sa P'ilettävä puhe; k:lo 12 pä:itvällä tul,evat nimittä,in
rwlrtio'J)ä,iväiln avajai.s'e't tapahtumaan .ia sitä var1
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ten tulee istunto ke.skeytettäväksi vi<imei:stään
väihä'n ennen k:lo 12. Ava.i·aiiSten tapaihduttua
jatketaan istuntoa puoli tuntia sen jälkeen ku'~n
juhlamenot ovat päät.tyne~et..
.Saatuaan täimän jälkeen pu,'heenvuo,ron lausuu
Ed. T o koi: Minä pyydän :huomautba, että
s,e .päätös, j01ka ä1sken ~tuli arvan kautta hyväksytyksi, sisälsi!, .että tämä kysymys, .i'onka mrnä
pyys1i1n p.öydälle, pannaan pöyldäUe minun: tekemäni e:h:diotuksen mukaan S'euraavaam istuntoon,
joka pidetään huomenillalla.
Ed. Ingman: Minä käs,itän, että; täimä tort,eutuu siten, että sLtä täysi-i,stuntoa, joka alkaa
1.1momenna kello 9, täytyy jatkaa huomenna illalla ed. Tokoi,n ehdotuksen käs:itte,lyä varten:
Ed. T·okoi:n ehdiotus ei V'oi tulla !käsittelyn alaå.:s,eksi eduskunnan päätöks>en mukaa:n ennenkuin
illlalla, mutta arvat,enkaan ei e:d. T·dkoin ehdotus
si,sällä, ettei eduskunta voisi t'Oista t8Jrkoitusta
va,rt,en täysi-istuntoa a1lkaa aåkai.s,e:mmin.

Täy,s,i-i:srtunto päättyy k:lo 9,45 i.-p.
Pöytä:kirjan vakuudeksi:
Iivar Ahava.

