
11. Lauvantaina 24 p. marraskuuta 
k:lo 10 a. ;p. 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia;: 

1) Hallituskysymys ................. · 
Siv. 
179 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Lehmus, Nurm~la, Saarikivi ja Waljakka. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä •Saa yhden viikon 
ajaiksi sairaud·en vuoksi ed. \V aliakka sekä yiksi
tyrsasiain vuoksi ed. Saarikivi täJs·tlii i.srtunnos'ta 
~kä ed. Redberg .ia ed. Ottelin ensi kes:Hviikkoon 
saakka .. 

• 
V aliokuntain puheenjohtajia ia varapuheenjohtajia. 

Puh e mies : Edm~kunnalle on ilmoitettava, 
että valiokuntien puheenjoMajiksi ja v·ara:puheen-
johta.iiksi on VJalittu• . 

P e r u s t u s v a 1 i o k u n t a a. n puh.eenJohta
jaJksi ed. Ståhlberg, vara,puheenjohtajaksi ed. 
Y. Mäkelin. 

V a 1 t i o vara i n v a 1 i o kuntaan puheen
johtajaksi ed. Gylling, varapuheen.johhajaiksi ed. 
Arajärvi. · · 

L .a, k i v a 1 i o k u n t a a n puheenjohtajaksi ed. 
lfi.kko.l,a, varapuheenjohtajaksi ed. Airola. 

T a 1 o u s v a 1l i o k u n t a a n puheenjohtajaksi 
ed. Peurakoski, v·arapuheenjohtacia:ksi ed. Sinkko. 

P a n k k i v a. 1 i o !k u n t a a. n puheenjohtajaksi 
ed. Schybergson, vara:puheenjohtaj.aksi ·ed. Kello
salmi. 

Suureu. valiokunnan vaalin tulos. 

Sihteeri lukee: 

Suuren valiokunnan jäsenten vaalissa 21 päi
vänä marraskuuta 1917 on sisäänjätetty 5 eri eh-

dokaslistaa .ia ·on kunkin listan hyväkisi äänestä
nyt 

Listan N :o 1 25 

" 

" 

2 20 
, 3 36 

4 88 
" " 5 22 

Yh~ensä 191 äänestäjää. 

äämestäjää 

" 

" 

Sitäpaitsi on jätetty yiksi vaa:lilippu, jossa mi
tään ehdokaslistaa ei oltu viivalla merkitty. 

Tä;män mukaan on eri ·listojen ehdokkai,stru va
litta.va: 

Listasta N :o 1 8 ehdokasta 
" ,26 " 

" 3 11 " 
" , 4 28 " 
, ,57 " 

Yhteensä 60 ehdokasta. 

Valituiksi ovat tulleet: 

Listasta n:o 1: Lohi, Juutilainen, Rahl, Jou
k.ahainen, Niukkanen, Rentola, Vuorima·a, Salo
vaara. 

Listasta• n:o 2: Rosenqvist, Gädda, Rornborg, 
A. Furuhjelm, Palmgren, Hästbacka. 

Listasta n:o 3: Alanen, Bergroth, Haataja, Kai
la, Koivisto, Lagetlöf, Peurakoski, Ra.nta;salo, 
Ta vastähti, V a:nha1a, Retu1ainen. 

Listasta n:o 4: K. A. Manner, Tuomi, Lehokas, 
S. Häikikinen, Hakala, Nurminen, Mä:kelä, Savo
lainen, Kellosalmi, Waljakka, Usenius, A. Mäke
lin, Eloranta., Lepo'la, Leppänen, Murto, Johans
son Herrala., Vuoristo, Härmä, Korhonen, Lan
kil~. Lehmus, Rikikonen, Tirkkonen, Tuomikoski, 
Ahmala, Hänninen. 

Lista.sta n :o 5: Ståhlberg, Mikkola, Pennanen, 
K. E. Linna, Erkko, Alopa.eus, Vekara. 

Puheenvuoron saatuaan lau•suu 

Ed . .2 e r g r o t h: Suuren va:liokunnan arvoisat 
jäsenet suvainnevat .iää!dä tähän eduskunnan is-
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tuntohuonoosoon tänä pa1vana heti sen jälkeen, 
kun tämä täY'si-istunrto. keS'keytetään, valitsemaan 
·puheenjohtajaa ja vara.puheen\iohta.iaa. 

Elintarveasiainvaliokunnan jäsenet. 

·P u h -e m i e s: Luetaan tulos elinta.rveasiain
valiokunnan jäsenten vaalista. 

•Sihteeri lukee: 

Suomen EduskunnaiUe. Eduslkunnan valitsija
miehet ilmoittava·t täten kunnioittaen, että tänään 
pidetyssä valitsijamiesten kokouksessa on Edus
kunnan päättämään e 1 i Il' t a .r v e -a s i a i n v a-
1 i o kuntaan valittu jäsen i k ·s i: 1) Tokoi, 
2) Harjula, 3) Hanna Kohonen, 4) Vatanen, 5) A. 
Mäkelin, 6) Hlllkkill'en, 7) Usenius,. 8) Alhmala, 
9) Runtti, 10) E. Saari, 11) A. H. Virlkkunen, 
12) Kalilio, 13) Sa·lovaara, 14) H. E. Linna, 15) H.l 
I. Linna, 16) von Rettig, 17) Rä.stbacka sekä v a
r a j ä sen i k s i: kahdeksan ensinmainitun ti
lalle: Tirkkonen, Aromaa Ja Anni Huotari, yh
deksännen, kymmeMnnen ja yhdennent.oista ti
lalle Sjöstedt-Jussila ja Rantasalo, :kahdennentois
ta ja kolmannentoista tilalle Takkula, neljännen
toista ja. viidennentoista tilalle Vekara ja kuuden
nentoista ja . .s-eits•emännentoi·sta tilalle Tåg. Hel
singisSä, marraskuu1,1 2·3 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunna:n ·valitsijamiesten puolesta: 

J. Oskari Peura1koski. 

Anton Huotari. 

Puheenvuoron saatuaan la.usuu 

Ed. R u n t t i: Elintarveasiainva.liokunnau van
himpana jäsenenä saa.n kutsua arvoisia valiokun
nan jäseniä tämän istunnon päätyttyä jäämään tä
hän eduskuntataloon valitsemaan puheenjohtajaa 
ja vara,puheen.johta..iaa. 

Puhemies: Istunto keskeytetään ny't tull'nin 
ajaksi puheenjohtajan ja. vara·puheenjohtajan vaa
lia varten suureen valiokuntaan ja elintarveasiain
valiokuutaan. 

Istunto keskeytetään k·el'lo 10,55 a. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

kello 12 p. 

V aliokuntain puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. 

P u h e m i ·e s: EduskunnaUe on ilmoitetta.va, 
että on valittu s u u r e n v a ·l i o ·k u n n a n pu
heenjohtajaksi ed. K. A. Manner ja vara·puheen
johtajaksi ed.' Enkko, e l i n t a v e a s i a i n v a-
1 i o k u n n a n puheenjohtajaksi ed. Tokoi ja va
rapuheenjohtajaksi ·ed. Kallio. 

Päiväjärjestyksessä oleva aSia: 

Hallituskysymys. 

Täysi-istunnossa torstaina kuluvan marras<kuun 
15 päivänä teki senaattori Setälä senaatin puo
lesta eduskunnalle ilmoituksen, että s-ena.atti kat
soo siUe käyvän mahdottomaksi pitemmältä jat
kaa tehtävätään .ia 'PYYSi eduskuntaa ryhtymään 
toimenpitei.siin uuden hallituksen aikaansaami
seksi. Seuraavana päivänä pidetyssä täysi-istun
nossa esiteltiin ·eduskunn·alle viisi lkirjelmää, jois.sa 
senaattorit Setälä, Hol•sti ja Kaliio pyysivät eroa 
s·enaattorinviroistaau ja niihin kuuluvista tehtä
visJään, ja senaattofi.t Tulenheimo ja Ehrnrooth 
ilmoittivat luopuneensa ·Senaattorinviroist·aan ja 
muista toimistaan sen•aatissa. Kuten tiedetään, on 
myöskin senaattori S-erlachius luopunut ·senaatto
rinviran toimittamisesta. Ehdotuksen, jonka pu
hemiehistö tämän johdosta. teki ja joka· tarkoitti 
erityisen hanitusasiainvaJiokunnan asettamista 
tekemä.än niitä -ehd•otuksia, joihin mainittu ilmoi
tus voi antaa aihetta, eduskunta hylkäsi. Sen· 
jälkeen ovat -ed. Mäki y. m. antaneet puhemiehelle 
kirjelmän, joka ·pa.inettuna on edustajille jaettu ja 
joka luetaan julki. Vielä on eduslkunnan puhe
mieheUe jätetty ed. Antilan y. m. allekirjoittama 
kirjelmä, joka myöskin siihen liitettyine flisiakir
j.oineen luetaan. 

Sihteeri lukee: 

E d u s k u n n a n H e r r a P u h ·e m i e h e .J l e. 

Pyydämme 'reitä sallimaan tilaisuuden Edus
kunnalle esittää seuraavaa: 

Kun Eduskunta on päättänyt itse käyttää Suo
men korkeinta valtiovaltaa, mutta jättänyt valit
sematta jäseniä Senaatin talousosastoon, jonka, jä
senet ovat ilmoittaneet eroavansa, saamme täten 
ehdottaa. 
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että Eduskunta päättäisi nimittää Senaa
tin talousosaston jäseniksi ja eri toimitus

, kuntien päälliköiksi seuraavat henkilöt: 
Senaatin talousosaston puheenjohtajaksi 

ja maataloustoimituskunnan päälliköksi se
naattori Antti 0 s k a r i T o koi; 

oikeustoimituskunnan päälliköhi hovi
oikeudeuauskultanttil J u h o 0 s k a r i 
Arjan ne; 

sisäasiaintoimituskunnan v. t. päälli
köksi sanomalehdentoimittaja Y r j ö 
E s a i a s M ä k elin ja apulaispäälli
köksi poliisime:;tari ,T o h a n H e n r i k 
V ä 1 i salmi; 

valtiovaraintoimituskunnan päälliköksi 
filosofiantohtori, yliopiston dosentti Ed
v a r d G y II i n g; 

kirkollis- ja opetustoimituskunnan pääl
liköksi sanomalehdentoimittaja V ä i n ö 
Jokinen; 

kulkulaitosten ja yleisten töiden toimi
tuskunnan päällikök&i filosofianmaisteri 
S u 1 o V u o l i j o k i ja apulaispäälli- j' 

köksi veturinkuljettaja K o n s t a n t i n 
Lindkvi·st; • 

kauppa- ja teollisuustoimituskunnan 
päälliköksi sanomalehdentoimittaja Y r .i ö 
E 1 i a s Sir o 1 a; 

sosiaalitoimituskunnan päälliköksi Am-
mattijärjestön puheenjohtaja J u h o 
Heikki Lumivuo k k o; ja 

salkuttomaksi jäsenehi pienviljelijä 
J o h a. n E d v a r d S a l i n; 

että Eduskunta päättäisi Senaatin talousosastoln 
lähimmäksi toimintaohjelmaksi hyväksyä seuraa-
vaa: 

1) Senaatin talousosaston on viipymättä 
ryhdyttävä huolehtimaan siitä, että voi
massaolevaa elintarvelakia ehdottomasti 
noudatetaan työväen taholta e&itettyjen 
vaatimusten mukaan ja että elintarvekysy
mys tulee järjestetyksi siten, että vähäva
rainen kansanaines ei joudu poikkeukselli
sesti kärsimään elintarpeiden vähyydestä; 

2) Senaatin· talousosaston tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin Suomen valtiollisen riippu
mattomuuden turvaamiseksi &iten, että hei
näkuun 18 päivänä tänä vuonna Eduskun
nan hyväksymä laki Suomen korkeimman 
valtiovallan kävttämisestä saatetaan voi
maan ja täyden~etään Suomen ulkopolitiik
kaa ja sotilasasioita koskevilla lain sään
nöksillä; 

3) työttömyyden torjumiseksi Senaatin 
talouso:;:aston on ryhdyttävä tarmokkaisiin 
toimiin; 

4) Senaatin talouso&aston on tehokkaan 
vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen 
aikaansaamiseksi viipymättä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin huomattavan rahamäärän 
asettai:ttiseksi vanhuus- ja työkyvyttö
myysvakuutuksen pohjavaroiksi; 

5) Senaatin talousosaston on valmistet
tava Eduskunnalle ehdotm. sotavoittojen 
sekä sota-aikana kertyneitten muitten suur
ten tulojen tehokkaan verotuksen aikaan
saamiseksi; 

6) Senaatin talousosaston tehtävänä on 
ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin oikeuden
mukaisen torpparivapautuksen aikaansaa
mi:;,eksi; 

7) Senaatin talousosa:;ton on viipymättä 
valmistettava ehdotus voimassaolevan Val
tiopäiväjärjestyksen muuttamiseksi niin, 
että äänioikeusikäraja alennetaan 24 vuo
desta 21 vuodeksi ja että räikeimmät ääni
oikeuden rajoitukset poistetaan; 

8) on ryhdyttävä viipymättä toimenpi
teisiin virkamieskoneiston kansanvaltai:;,
tuttami&eksi; 

9) S€naatin talousosaston tehtävänä on 
laatia Eduskunnalle ehdotus niin hyvin 
yleisen armahduksen myöntämisestä niille 
henkilöille, jotka suurlakkoliikettä edis
täessään järjestöpäätösten toimeenpanijoina 
ovat joutuneet rikkomaan lakia, kuin myös 
>murlakkoon osaaottaneiden vainon ja boi
kottauksen kiellosta; ~ekä 

että Senaatin talousosasto valtuutetaan käyttä
mään sitä toimivaltaa, mikä on määrätty 13 päi
vänä syyskuuta 1892 annetussa asetuksessa sisäl
tävä ohjesäännön Suomen Senaatille sekä sitä 
muuttavissa asetuksissa heinäkuun 23 päivältä 
1896 .ia marraskuun 8 päivältä 1917. 

Helsingissä, 20 päivänä rnarra•skuuta 1917. 

Jaakko Mäki. 
P. Huttunen. 
Seth Heikkilä. 
E. Aromaa. 
E. Eloranta. 
Anton Huotari. 

H. Hurmevaara. 
E. Huttunen. 
J. A. Lankila. 
Oskari Orasmaa. 
.Tuho Rikkonen. 
A. Laakkonen. 

S u o m e n E d u s k u n n a 11 e. 

Allekirjoittaneet pyytävät Suomen Eduskuntaa 
ryhtymään sellaisiin toimiin, että maan hallituk-
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seen asetettaisiin ne henkilöt, joiden nimet maini
taan mukana seuraavrussa. lu~ttelQISsa. 

Helsingissä 24 p. marraskuuta 1917. 

J. E. Antila. P. J. Rälvä. 
K. A. I~ohi. Erkki Pullinen. 

G. G. Rosenqvist. 

Hallituksen jäsenet: 

Puheenjohtaja Prokuraattori P. E. S v i n h u f
v u d. 

Oikeustoimituskunnan päällikkö Lakit. tohtori 
0 n n i Ta 1 a s. 

Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö Oikeuspor
mestari A r t h u r C a s t r e n; 

apulaispäällikkö Lakit. tohtori A l e x a n d e r 
Frey. t 

Valtiovamintoimituslmnnan päällikkö Pankin
johtaja J u h a n i A r a j ä r v i. 

Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö 
Professori E. N. S e t ä 1 ä. 

Maataloustoimituskunnan päällikkö Maanvilje-
lijä Kyösti Kallio; " 

apulaispäällikkö Agronomi · E. Y. P e h k o
n en. 

Kulkulaitosten .ia yleisten töioen toimitu>:kun
nan päällikkö Yii-intendBntti, Professori J a 1-
mar Castren. 

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö 
Lakit. tohtori H e i k k i R e n v a ll. 

Bosiaalitoimituskunnan päällikkö Filosofian 
lisensiaatti 0. W. Louhi vuori. 

Eduskunnan porvarillisten ryhmäin puolesta on 
käännytty allekirjoittaneen puoleen pyynnöllä, 
että ottaisin Senaatin Talousosaston eli Hallituk
sen muodostamisen tehtäväkseni. Suuresti epäil
len olen toimeen ryhtynyt. Maamme asema on 
kauvan aika.a ollut tukala .ia vaaranalainen. Vii
meiset kauhunpäivät ovat lisäksi syösseet meidät 
anarkian partaalle. Hallituksen muodostaminen 
tällaisissa oloissa näyttää miltei toivottomalta. 
Olen kuitenkin katsonut velvollisuudekseni ryh
tyä asiaan ja liitän tähän listan, johon on mer
kitty niitten henkilöitten nimet, jotka ovat suos
tuneet rupeamaan Hallituksen jäseniksi. 

Päätöksensä kautta marraskuun 15 päivältä on 
Suomen Eduskunta päättänyt toistaiseksi itse 
käyttää Suomen Suuriruhtinaalle kuulunuttu val
taa. Käsitykseni mukaan ei Eduskunta kuiten
kaan tällä päätöksellään ole tarkoittanut ryhtyä. 
itse välittömästi hallitusvaltaa käyttämään, mikä 
jo käytännöllisistä syistäkin olisi mahdotonta., 
Edellytän sen vuok-si, että Eduskunta jättää Se
uaatin käytettävi•ksi ne oikeudet, jotka ovat välitä-

mättömät, jotta Senaatin Talousosasto voisi täyt
tää maan hallituksen tehtävät. Niinpä muun 
muassa pidän selvänä, että Senaatin Talousosaston 
tulee Eduskunnalle valmistaa ja antaa esityksiä 
tarpeellisiksi havaittujen uusien lakien aikaa-nsaa
miseksi: Samoin edellytän, että tS-enaatin Oikeus
osaston jäsenet, Senaatin :prokuraattori sekä ne 
muut ·korkeimmat virkamiehet, joitten nimittämi
nen on kuulunut Keisarilie ja Suuriruhtinaalle. 
tästä lähin ovat Senaatin Talousosaston nimitet~ 
tävät. 

Se ohjelma, jota uuden hallituksen olisi koetet~ 
tava . to~euttaa ja josta olen listalla mainittujen 
henlulötden kanssa neuvotellut ja sopinut, on seu
raava. 

Tärkein tehtävä, joka qdottaa ensimäistä Suo
men Eduskunnan asettamaa senaattia on Suomen 
valtiollisen itsenäisyyden turvaamin~n; Venäjän 
hallitus on menettänyt oikeuden pitää Suomea lii
tettynä Venäjän valtakuntaan. Sillä Venäjän kei
sarihallitus on loukannut Venäjän hallitsijain ta
kaamaa Suomen oikeutta ja :pyrkinyt tuhoamaan 
Suomen oikeusjäijest:vstä; vallankumouksen .iäl
keinen hallitus Venäjällä on taas os10ittautunu·t ky
kenemättömäksi ylläpitämään sellaista pysyväistä. 
valtiovaltaa, joka on kaiken yhteiskuntaelämän 
ehtona. 

Suomen kansa on sentähden sekä oikeutettu että 
velvollinen ottamaan kohtalonsa omiin käsiinsä. 
Sen täytyy toivoa, että Venä\iän •karusa.,j•onka ni
messä useampia kertoja on tunnustettu pienten 
kans•ain oikeus itsenäis.een valtiolliseen elämään 
ei tule vaikeuttamaan Suomen kansan pyrkimystä 
omien olojensa järjestämiseen täyden itsemäärää
misoikeuden pohjalla. 

Suomen muuttunut valtiollinen asema edellyt
tää suuria ja perinpohjaisia muutoksia maamme 
julkisen oikeuden alalla. 1772 vuoden Hallitus
muoto ja 1789 vuoden Yhdistys- ja Vakuuskirja 
ei ole myöntänyt Eduskunnalle lähimainkaan 
kaikkia niitä oikeuksia', jotka kansanvaltaisten 
periaatteitten mukaan kansaneduskunnalle kuu
luvat. Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä sisä
poliittisella alallaan sentähden valmistaa ja Edus
kunnalle antaa ehdotus uudeksi kansanvaltaisuu
den perusteille ra·kentuvaksi hallitusmuodoksi 
maallemme. Siltä varalta, että 'ha.nitusmuodon 
säätäminen vieläkin viivästyisi, lienee välttämä
töntä Eduskunnalle esittää erinäisiä hallitusmuo
don alaan kuuluvia lakiehdotuksia, joiden ratkaisu 
on erittäin kiireellinen. 

Edellytyksenä kaikelle valtiolliselle .ia yhteis
kunnalliselle toiminnalle nykyisenä hetkenä on, 
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että yleistä oikeuskäsitystä selvenn,etään ja jär
jestysvaltaa lujitetaan, niin että säännöllinen 
elämä pää,see jatkumaan. Samalla on sisäisellä 
uudistustyöllä pyrittävä luomaan elämälle sellai
nen pohja, että jokainen kansalainen käsittää ei 
ainoastaan velvollisuutensa vaan myös etunsa vaa
tivan täman pohjan turvaamista ja säilyttämistä. 

Kaikista kipein nykyajan kysymyksistä on uh
kaava ja jo osittain vallitseva elintarvepula. Hal
lituksen on työskenneltävä mitä tarmokkaimmin 
elintarpeiden hankkimiseksi ja kulutuksen järjes
tämiseksi. Elintarvelain tarkkaa noudattamista 
on ankarasti vaadittava sekä· ensi tilassa otettava 
harkittavaksi, mitä lisäyksiä tähän lakiin voidaan 
tarvita. Kun kotimainen elintarvetuotanto ei voi 
nykyään kulutusta tyydyttää, tulee Hallituksen 
kohdistaa kaikki voimansa elintarpeiden hankki
miseksi maan rajojen ulkopuolelta. 

Nykyinen sota on sekä elintarpeiden että muilla 
aloilla osoittanut, kuinka. tärkeä jokaiselle maalle 
on,• että se kykenee itse tuottamaan välttämättö
mimmät tarpeensa. Tähän suuntaan on maas
samme elinkeinoelämää kehitettävä ja nyt jo, kun 
valmistaudutaan siirtymään sodanaikaisesta talou
desta~ rauhanaikaiseen elinkeinoelä:mään, tämä 
päämäärä selvästi silm~en eteen asetettava. 

Niinpä on työskenneltävä maanviljelyksen ja 
sen sivuelinkeinojen sekä yleensä maataloustuo
tannon kohottamiseksi ja itsenäisen viljelyksen 
lisäämiseksi siinä toivossa, että Eduskunta näihin 
tarkoituksiin myöntää varoja. Sekä näiden pää
määrien toteuttamiseksi että myös kipeiden so

. siaalisten epäkohtien korjaamiseksi on mitä kii-
reimmiten ryhdyttävä toimiin valtion mailla ja 
yksityisten tiloilla olevien torppien itsenäistyttä
miseksi samoinkuin maan hankkimiseksi tilatto
malle väestölle. 

.Samaa suuntala silmällä pitäen on ryhdyttävä 
toimEnpiteisiin maan teollisuuden kehittämiseksi 
ja sitä varten tarpeellisten raaka-aineiden hankki
miseksi entistä suuremmassa määrässä myös 
omasta maasta. M:aan kaupan elvyttämistä on sil
mällä ,pidettävä sekä jo sodan arkana elintarve
pulan ja työttömyyden lieventämiseksi että Erit
täin rauhan palattua. Erikoisesti on tulliolojen 
järjestäminen maamme kansantalouden etujen mu
ka.i.S!esti laa.ia1kantoinen tehtävä .ia yksityi,skoh
taista valmistelua vaativa, jotta kansamme voisi 
rauhan tultua saada kauppavälin&ä järjestet.yiksi 
maallemme niin edullisiksi kuin suinkin. 

Yksinään jo työttömyyden torjumiseksi on vii
pymättä toimeenpantava sekä kulkulaitoksia että 
erittäinkin maanviljelystä edistäviä ynnä muita 
yleisiä töitä. Kulkulaitoksia on kehitettävä ja 1 

Tarsinkin on maanteid·en rakennus- ja kunnossa-

pito saatettava ajanmukaisemmalle kannalle ja 
siitä johtuvat rasitukset suurempiakin valtion va
roja kysyvien toimenpiteiden ja järjestelyj.en 
kautta tasattava kaikkien kansalaisten kesken. 
Ky.ytitoimi ·on otettava val·tion kustannettavaksi. 

Sosiaalivakuutuksen kehittäminen vaatii Halli
tuksen erikoista huolenpitoa. Köyhäinhoitolain
sä!i:-däntö on jo kauvan kaivannut uudistamrsta. 
Vnme toukokuun 29 päivänä annetut asetukset 
alkoholipitoisien aineiden valmistamisesta maa
hantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja' varas
tossapidosta edellyttävät nykyisissä oloissa erinäi
siä kiireellisiä väliaikaisia toimenpiteitä. 

Kirkollis- ja opetusasiain alalla on kiireellisim
p~ä asio~ta usko!lnonva:pauslain säätäminen. Myös
km opp1velvolhsuuslam säätäminen on katsottava 
kiireelliseksi, jos mieli kansamme vaatia itselleen 
sijaa sivistyskansojen joukossa; mikäli maan raha
asiain tila ei salli oppivelvollisuuden välitöntä to
teuttamista koko sen laajuudessa, olisi toteuttamis
aikaa tarpeen mukaan pidennettävä, mutta itse 
lain säätämistä ei olisi viivyteltävä. Niitä toimen
piteitä, joihin on ryhdytty ehdotuksen valmista
mista varten maan koko opetuslaitoksen uudesti
järjestämiseksi, olisi tarmokkaasti jatkettava. 
Niinikään olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin sekä 
jatkettava osittain jo vireillä olevia toimenpiteitä 
maan yliopisto- ja ·konlulainsäädännön uudistami
seksi. 

Kaikkien näiden toimien mene&tyminen edellyt
tää kuitenkin, että Hallitus saa käytettäväkseen 
riittävät raha varat. Yleinen tilånne asettaa jo tyh
jäksi käyneelle valtion rahastolle sellaisia 'va~ti
muksia, että kaikki mahdolliset tulolähteet ova,t 
käytettävät, etenkin on valtion tulojen lisäämi
seksi välttämätöntä suurten tulojen ja sodanaikais
ten voittoj·en tuntuva verottaminen. M:yöskin huo
mattavan suuret valtiolainat etenkin elintarve
pulan lieventämistä, maakysymysten ratkaisua, 
uusia rautateitä ja muita yleisiä töitä varten ovat 
väLttämättömät. Sekä valtion että kunnallisen ve
rotuksen alalla on perinpohjaiseen uudistuE>työhön 
nopeasti ryhdyttävä. 

Vielä tärkeämpi kuin raha on kaikkien näiden 
edistystehtävien suorittamiseksi kuitenkin järjes
tyksen ja rauhan palaaminen maahamme. Tämän 
aikaansaamiseksi tarvitaan sekä Eduskunnan että 
Hallituksen yhteisiä ponnistuksia luottavaiE>essa 
yht,eistyössä. Helsingissä, 23 p :nä ma.rra,skuuta 
19·17. 

P. E. Svinhufvud. 

Keskustelu: 

Ed. A n t i J a: Edusknnna.lle jätety.n 'kirjelmän 
a;llekir.ioitta..ia prokuraattori 'Svinhufvud on pyy-

24. 



Lauvanta.ina 2~ p. ma.~askuuta. 
---------- --------~-·----

tänyt minua ilmoittamaan, ·että hän on kuullut 
eräillä tahoilla valmistettavan se1l·aisen kokoomqs
hallitu!ksen aikaa.nsa.am~sta, 'johon kuuiuisi hen
kilöitä porvarilE.sisia puolueista ja erinäjsistä pii
rei:stä sosiaEdemokraaiteja. Täimiiln johdosta pro
kuraattori Svinhufvud lausuu, ettei hän tahdo 
millään tavaHa vaikeuttaa tuollaiSBn kokoomus
hallituksen muodosta.mis·ta ja on hän valmi·s väis
tymään syrjään, jos semmoinen saadaan aikaan. 

Ed. K a i r a m o: Viime päw1en tapahtumat 
ovat aikaans•aan·eet •sen onnettomuuden, että halli
tuks>en muodostamista -vaikeuttavat miltei voitta
mattomat esteet, a\jatelta:koon se ta.pahtuvaiffisi 
melkein millä tavalla tahansa. Ennen kaikkea on 
todettava, ettei eduskunna.ssa ole sellaista lujaa ja 
horjumatonta enemmistöä, joka muodostettavalle 
hallitulkselle •tarjoisi varman pohjam ja riittävät 
takeet .sen toiminnan tehoon. Sen 'lisäiksi ovat hal
lituselimet suureksi osaksi •lamassa. V·altion raha
asiat ovat pahasti sotkeutuneet, nalänhä:tä uhkaa, 
epäjärjestys ja anarkia ova.t laaja:lti l•evinneet 
kautta maan. Ei ole ihme, että ·on tarvittu aikaa 
runsaasti, ennenkun täHaisissa olosuhteissa on saa
tu aikaan porvarilhs·ten ryhmäin yMeinen ehdo
tus -eduskunnalle esitettäv~si. Se tehtävä, joka 
nyt on ha:Nituksen en'simäinen, :kotirauhan j.a ylei
sen turvallisuuden ·palauttaminen maahan, tuntuu 
miltei ylivoimaisel-ta ja; sen onnistumiseen antaa 
toivoa ainoastaan ·t~etoisuus siitä, että hallituksen 
puolella. sittenkin on ma!an la.ki' .ia kansan valtavan 
enemtnistön oikeudeniunne. 

Vasemmisto on kyHä nopeammin suorittanut 
saman tehtävän ja ed. Mä:en y. m. esittämä lista 
edustaaa epäilemättä mahtavaa voimaa .. Tällä lis
talla on kumminkin se paha v.i'ka, •että sen takana 
on vain eduskunrnan ja siis Suomen kansan v ä
h e mm i s t ö, eikä siis• parlamentaariSBn katsan
tokannan mukaan se pitäisi tulla kysymykseen. 
Voidaan mahdollisesti viitata si~hen kosketukseen, 
jdk& epäilemiilttä on ol•emassa vasemmiston ja kes
kustan välillä ja josta esimerkiksi eräät valio
kunnan puheenjohtajan vaalit näinä päivinä ovat 
antaneet epä.ämättömän todistuksen. Mutta ikun 
on kysymys hallituksen muodostamisesta, täytyy 
todeta, •ettei ainoakaan maalais:liiton ~jäsen vielä 
ole yhtynyt vas·emmiston venäläisystävyyttä kan
natta:maan. Ja .tunnettua on, että maalaisliitto 
myöskin jyrkästi vastus.taa vasemmiston ,Me vaa
dimme" -ohjelma:a. r8e tuki, jota vasemmisto ken
ties v•oi lmskustalta itsell:een odottaa, näyttää siis~ 
kaikin ·puolin riittämälttömältä. , 

1 

'Ed. Mäen y. m'. ehdotus esiintyy' ennen !kaik
kea suurlakon merkeissä ja on seUa.isena a:rvos-

teltava. On sanoUu, että 'lakolla ei ole ollut mi
tään ta.rkoitusta, että sillä ei ol•e ·saatu mitään ai
kaan. Totta on, että laki 8~·tuntis·esta työpäivästä 
ynnä kunnaUislait va:hvistettiin ·ennen •lakon puh
keamista ja että la!Jr.ko lopetettiin, vaikka n. ~'· 
valtalaki ja laki ·haJlituiben jäsenten vastuunalai
suudesta jäivätkin vahvistusta vaiHe. Eikä muu
tenJman ole ,Me vaa:dimme" -ohj'6lmasta mitään 
lakon kautta -saatu läihemmäks•i ratkaisuaan. Vie
lä vä;hemmin on •leipiilpula, joka sekin huudettiin 
lakon syyksi, pienimmä•ssäkää,u määrässä lieven
netty, mitä tietysti olikin mieletöntä odottaa. 
Mutta olikG sen vuoksi lakko itsekin brkoitusta 
vai:11a' Eiikö sil:lä todella1man ol•e mitään saavu
tettu? Joka niin 'luulee, katsoo varmaan asiaa 
liian •pinnalta. Se, mikä pantiin lakon kyHiksi, 
.se jäi kyHä saavuttamatta, mutta tulos ei silti ole 
vähäinen. Päinvastoin. .Ta me teemme viisaasti, 
jos me emme sivuuta lakkoviikon tapahtumia vain 
halveksi•en ja. inhoten. En nyt tahdo 'PUhua niistä 
pöyristyttävistä rikoksista, kotirauhan häir:itse
misistä ja kansalaisten turvaUisuuden loukkaa-. 
misis•ta, joista sanoma'lehdet ovat tulvillaan. (Va
semmalta.: Puhuu juuri.) Niiden selvitys muo
dostaa luvun itsekseen ja minä voiTh sen 'PUolestani 
tä,ssä yhteydessä sivuuttaa. On kyHä lu<mnol
lista että ylei.sön huomio välittömästi ja ensi •kä
dessä kä&ntyy juuri noihin ikaameisiin tekoihin. 
mutta me emme silti s•aa uno•htaa erästä ·lakon 'Pää
momenttia, j.onlka vai:kutus ehkä tulee olemaan 
sekä suurempi että pysyväisempi kuin nuo ilki
työt. 

Meidän tulee olla selvillä siitä, että lakon ·ai
kana .ia lakon kautta. on t a i s t e •l u .S u o m en 
itsenäisyy·destä saatettu uut-een 
m i e 1 estä n i kohta 1 o k k a a s ·e ·en k ä ä n
n e k ·o h ta a n. Aina• maali.s'kuun vallankumouk
sesta alkaen on venäläinen vaikutus Suomessa 
lakkaamatta ja ripeästi alentunut. Vähitellen oli 
käynyt •selväksi, että venäläiset valtioelimet eivät 
enää pystyneet yl.l:äpitälmään minkäänJaista jär
.iestY'stä maassa, että heidän auktoriteettinsa oli 
lopus•sa ja että he siten olivat faktillisesti laimin
lyöneet alkeellisimmatkin velvollisuudet, jotka 
täytyy maan korkeimma-lle haHitukselle asettaa. 
Se hetki näJkyi olevan kä.siss.ä, jolloin Suomen 
kansa: kerrankin, - ensimäisen kerran tuill.annessa 
vuodessa. - oli suorastaan paikotettu ottamaan 
kohta:lonsa omiin kiilsiiusä, järjestämään asiansa 
aina:kin toistaisek·si oman tarpeensa ja tahtonsa 
mukaan, tarvitsematta kumartaa vieraan vallan
pitäjän. edessä. Venäjän virka;vaUa.n, vanhan py
·häJn Byrokratiuksen päivät olivat 'Päättyneet eikä 
taivaan rannalla näJkynyt iketään, joka~ ohsi pyrki
nyt hänen ·periHiseks·een, käyttämään hänen käyt-



Hallitukysymys. 
- ----~.,.--~----------·--·--------··---··----- --------~ - ------~-- ...• 

tämää. sensuuria, santa•rmeia, ohn11naa, :p.akkoluo- i 
vutuksia ja muita: mieliv:allantekoQija. 

TäJllaå_.selta 8JSema näytti vielä kolme viikkoa 
sitten, mutta se ain.oa,si:a·an näytti siltä. To
dellisuudessa asia, oli toisin. Ven~\läiruen vaikutus 
ja venäläinen vaHa on lakon kautta. suunnatto
masti lujittunut Suomessa. Samalla, hetkellä kun 
Suomen eduskun>ta ikruunautti itsensä keisarival
lan ontalla nimel'lä, salillalla• het,kellä on Suomen 
järjestynyt 'työvä:ki katsonut hetken tuHeeksi, jol~ 
loin oli solmitta.va 'läh-einen veriveljeys Pieta:rin 
valla·n:pitäjien kanssa. Venäjän sosialistitkin ovat 
inhol'la sanoutuneet irti bolsheviki-Eikkeestä, 
mutt·a .Suomen ·sosia'lis·tei'l:le :s•e kelpa·a iha.il1tavaksi. 
Ulkomaan •lähettiläät •eiväJt nykyistä bolsheviki
hallitusta tunnusta, mutta. Suomen ·edus·kunnassa 
on sille ta.putettu käsiä. Ja vielä enemmän: Suo
men järjesi:yneeseen työväkeem 'lukeutuvat joukot' 
ovat yhdes•sä näiden inhoituavien liittolaisten kans
sa vuoda,tuaneet verta - omaa. •verta ja vastusta
jain verta.. :Tosin se 'Bi ole ta:pahtunut suudssa 
kunniakkais·sru taisteluissa, mutta. yhd·entekevää, 
verel'lä on ja sillä on aina oHut ihmeellinen voima 
yhdistää tais1:·elevia samas·sa rintamassa, juoksipa 
se sitten minkälaisissa' uratöissä ta1hansa .. 

Suomen ·sosiadistit ovat 1a.:kossa 
r a t ik a i se v asti k ääntä ne et kasvo n
s a P i et a r i i n · p ä i. n, jonne heidän silmansä 
jo niin kauvan ovat viiruiUeet,. V en ä; 1 ä i s. et 
v o i v a t n y t o 11 a v a r m a t s i i t ä, e t t ä 
tuli, mitä t u 1 i, hei 11 ä; on :Suo .m es. s a 
a i n a· k i n y k s i 1 u o t e t t a v a y s t "' v ä, 
Si:ltasaaren 'PU·o•lueha,I'litus moni
haaraisin e järjestö i ne en. Ja tämä 
ystävä tietää sekin taas p·uolesta.an, että n:iin kau
van kuin bol1shevikien valta on :pystyssä, .sen 
luokkapyyteillä ·ei brvitse oHa m.i·oja. .Jos äänes
tyslip'PU onkin osoi,ttautunut riittrumättömäksi, on 
sillä nyt käytettävänään toisia aseita, jotka. trustä 
lähti,en aina ovat vireillä ja joiden rinnalla maan 
Iaki ja 'kansa1n perimysta.vat eivät 1heill:e suuria 
merkits:e: Tätä t·o•siasiaa mei·dän, jotka •e:mme talhdo 
olla p<elissä mukana, ei ,pidä unohtaa eikä myös
kään ylenka.tsoa. Suomen itsenäi.syysliike on tä
män kautta swanut an'k!l!ran iskun takaapäin, sil'lä 
Silta,saa;ren takana< s>eisoo tätä ny:kyä varmasti 
suuri osa, Suomen kansasta. Tosin on m-eidän 
mahdotonta uskoa, että vwsemmiston vaEtsijat', 
kun vwl'lankumouks·en huumaus on haihtunut, to
deUa!kin t!l!htoisivat hyvruksyä tämän :1uonootto
man liiton, sen veriset jäljet ja. mielettömän sorto
va.Ua,n. Se o·n kuitenkin .siksi jyrkästi risti
riida:s,sa kansamme perityn kat.sa.ntakwnna.n ikans~ 
sa, se sotii ·siksi selvästi me~dän tapoja:mme, meidä.Ii 
etu.ia~mme ja meidän kan:sallistuntoamme vasta&n, 

että se ei voi olla pitkäaikainen, ja tusbnpa! to
dellakin t-ehokas. Siinä hädäis:sä, .ion•ka maailm31'1· 
sota .ia leivänpuut<e ova:t saaneet aikaan isän· 
maJassa., ·swattaa yhtä ja toista näyttää 'lupaavaltå 
ja sa·avutettavallta, jota muut-en ei voisi ajatellar
ka~tn. Mutta kokemus on kuitenkin aina osoitt.a_;. 
nut, että rpajunetteihin voi kyllä noja!utua., mutta' 
niitten päällä ei voi istua, eivätkä bol,sheviikien 
pa:junetit tee poikkeuSJta. ·tästä kokemuksesta. Yk
sin nojautumin-enikin niihin ei liene a,jan]Jit>kään 
muk!l!vaa Suomessa. Hamitusta, joka, u'lospäin 
tahtoo tehdä meidält edelleen riippuviksi Pietarin 
vwltioHisen ·elämän arvaamattomista mullistuk
sista ja joka kotimaa,ssa nostaa ,Me vaadimme"
ohjelmaa., •seHa:iJsta; ha:lli:tusta täytyy olla isänmaan 
ystävä:lle mahdoton ikannartt·aa. 

Suurlakkoavoidaan lyhyesti sa
n o a, .s: o s i a l i d e m o k r a a, t t i s e n ;p u o l u
e e n t a i s t ·e 1 u h a n s i k k a a k s i, ii o l l ·a 's e 
v a a t i i y h te i s k u n t a a nykyi,sissäkin pe
rin · tukaEs.sa oloissa 'i: o d i s t a m a. a n v o i ·~ 
m a n s a j a. o :i k e u t e n s a j a: 't k u v a• a, n' 
k 'e ·h i t y k s. e ·en laina, 1 a i sen vapa u
den pohja·l:la .. (Va,semmalta: Ruoskakou
raanne!) Herra', .SviU:hufvudin yritY'S' on tällä 
hetkellä ainoa., .ioka; voi tämän suuren tarkoitus
perän ympärille koota yhteiskuntaa. suodel·evat 
ainekset. Minä rohkenen ·esittää prokura.a:ti:ori' 
Svinhufvudin listaa eduskunnan hyväksyttä~ 
väksi. 

• 
Ed. E s t i a n d e r : Tidigare hal!' från svenska 

landtdagsgruppens sida utta:lats, att :landtdagen 
borde omedelbart å ann,at sta.tsorgan öfverlåta 
utöfncingen af högsta makten, och därmed siklille 
också följa, wtt jämväl utnämninge!Ji af 'senat icke 
skulle utföra:s a:f 'la.nd:Magem Landtdagens ma
.i·oriuet ha.r emellertid heslutit annorlunda. ·och 
genom a•tt sena,ten ·nu faktiskt blifvit satt ur verk
samihet har det blifvit omöjligt för det lllärvarande 
att så förfwra. Landtdagen nödga1s därför nu 
omedelba.rt själf skrida, tiU 'att ilwnstituera en 
regering, och det återstår under förhandenva.rande 
förhå'llanden afver för ·dem, hvilka. an·sett ·ett annat 
förfararude ri!kti1ga.re, endast att söka åt valet gifva 
en utgång, som såvidt möjlig1; skydda'r la:nd ocli 
samhälle mot y·ttre och irure våld. Dock är det 
alltjämt min öfvertyg-e1se, a.tt landtdagen hör med 
det första åt annat statsorgan a:fstå regerings
mynd:igheten, så att st.yrelseill tnå erhålla själf
~>tä:ndighet och 1kraft vid handhafva.ndet af sin 
uppgift. Enda,st sålunda; ia:kttages ·också våi 
förfa.ttnings grund:sats om maktens fördelning 
och blir det möjlig-t att upprättMlla vå:rt stats~ 
skiok och våra grundlagar. J ag ber att få uttala. 
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a.tt ja;g understöder det a'f lgdm Antrla m. fl. 
framställda försla.get och den däri framlagda 
.listan å Jedamöter i ekonotnidepa.rtementet. J ag 
kan också i deE>s HJllmänhet godkänna det pl'ogram, 
som här har framlagts af pl'okurator Svinhufvud.' .. 

Ed. A n t i 1 a : Kun elinta,rveasian järjestely 
epäilemättä on nyt luotavaa:IJ haUituksen yksi tär
keimmistä tehtävistä, niin lien~e paikallaan· hiu
kan arvostella niitä oloja, jotka ovat ·ehkäisevästi 
vaikuttaneet elintarvetuotannon kehitY'kseen maas
samme ja osittain olleet vaikuttamassa nyky
aikaiseen elintarvepu'laan, joka on ny•kyään suu: 
rimpana onnettomum1en uhkana kansalle. 

Kun 18:nnen sataluvun 7:nnellä vuosikymme
nellä kansamme oli sivuuttanut silloin vrullinneen 
ankaTan hä!tä!tilan, pidettiin pellontuotteet kansan 
kes:ken sangen suuress·a arvossa. 'T~stä johtui 
ahkera, innokas uudismaitten viljamaibi raivaus. 
Yleen.sä !luultiin silloin viljankasvattamisen li~ 
säy>ksellä kaikiksi ajoiksi voitavan tyydyttävästi 
rntkaista kansamme'eliutarvetuotantoon kohdistu
va-t vaa.timukset, mutta siinä kuitenkin petyttiin. 
Silloiset olot olivat sitä :laatua, että karjanhoidon 
täytyi jäädä kehittymättä, kaTjautuotteet nimit-. 
täin olivat siksi ·hah>a-·arvoisia, ettei siihen •puo
leen maataloutta voitu kiinnittää huomiota. TMen. 
tuli vilja seuraavina vuos,ikymmeninä tärkeim
mäksi maa.ta'loustuotteeksi ja siitä syystä sitä. 
kasvatettiinkin runsaasti ja. kasvatettiin siinä. 
määrin, kun •lantaa ei ollut riittäväs.ti, että vjje-' 
lysmaat, joit·a pelkästään viljalla vilie'1tiin, menet-: 
tivät j.oko kokonaan tai suureksi osaksi tuottokun-, 
toisuutensa. Niin kauvan kun oli uutisviljelyk
siin tilaisuutta, saatiin ·tuotanto hädin tuskin py
symaan suhte·ellisena väestön lisääntymiseen, 
maan tarvetta ·se tuskin koskaan on vastannut, 
jonka vuoksi hyvinäkin vuosina ·on oltu pakotettu 
tuottamaan ulkomaalta viljaa. Tämä seikka' on 
vaikuttanut sen, että meidän kuluttajaväestömme 
on tottunut käyttämään ulkomaista viljaa, joskaan 
ei aina laadultaan parempaa., niin parempaan 
käyttökuntoon valmistettua. Kotimainen vilja 
joutui siten vähitellen kuluttajakunnan taholta 
halveksemisen alaiseksi. rSitä ei vuoden 1868 lä
hinnä seuraavina vuosina eikä myöhemminkään 
pidetty a.rvossa. Kuluttajakunnan mielipide koti-, 
maisesta viljasta selvenee paraiten sotavuosien 
edellisinä ·aikoina siinä lausunnossa ja niissä sa
noissa, jotka: usein kuultiin työväestön suus•ta, että 
nimittäin talonpojan ,leipä on mitätöntä ja mustaa, 
siis kelvotonta, joka erittäinkin työväen piirissä 
on usein kuultu vedettäva.·n esiin. Kuvaava esi-.

1 
merkki tulkoon tässä mainituksi, nimittäin erään 
työlihlsvaimon arvostelu kotimaisesta viljasta. Hän 1 

ei katsonut ka.uraTyynejä :kelvolliseksi ihmisten 
ravinnoksi, ainoastaan häJdin tuskin eläimille, niin
kuin hä)1! .sanoi. (Vasemmalta: Kaskuja!) Koti
maisen vil.iatuotannou haolveksiminen, se tulkoon 
totuuden nimessä tässä sanotuksi, ·ei kuitenkaan 
kaikkien kansanluokkien keskuudessa. kuluttaja
kunnan tahollaJkaan o1e ollut yhtä huomattavaa 
kuin työväen keskuudessa. Mutta sittenkin on 
kuluttajakunnan mielipiteen paino mainittuun 
suuntaan jo pari vuosikymmentä ennen sotavuosia 
ollut kylEksi suuri ehkäisemään kotimaisen vilja
tuotannon valttämätöllltä lisäämtymistä, Kun ku
luttajakunm:m tarve on pä:äa.sias.sa! tyydytetty 
ulkomailta tuodulla viljalla, ei hyle]{.sityllä koti
ma.isella ole ollut .lkysyntää. Ja kun tuotanto
kustannuksia ei peittänyt saavutettu hinta, joka 
oli rukiista noin 12-15 markkaa, ohrasta 8--10 
·markkaa, kaurasta 6-7 markkaa hehtolitralta, 
niin nämä seikat vaikuttivat sen, ettei vi~jantuo
tantoa yritettykään 'lisätä. Harrastuksen .ia innon 
tukwhuttivat edelläkerrotun laatuiset olot, ja niin 
viljelijät järjestivät taloutensa • .giten, että se tuotti 
pääasiallisesti vain oman talouden tai!poeen. 
Näinä aikoina, kun maassa paraiHa,an vielä uudis
vil.ielyksiä raivattiin, olisi vi,ljelijäin, voidaikseen 
pitää p-eltonsa. täydessä kunnossa, tullut viljelyk
sien laajentuessa lLsätä .karjaa. Mutta, kun karjan
tuotteet, niinkuin edellä sanoin, olivat ylen halvat, 
ei siihen ollut halua, ja niin ollen, kuten jo huo
mautettu, maat -laihtuiva,t perin mitättömiksi. 
Vasta :kun meijerit myöhemmin a~1koiv.at toimin
tans8rl' ja niiden tuotteilla ulkomailleviennin kautta 
oli arvoa, alkoi karjanhoito elpyä•. Sitä kuitenkin 
hida,stuttivat ulkomailta. swadut niukanpuoleiset 
hinnat, jotka heikonpuoleisesti vastasivat karjan
hoitoon ,pantu.ia kuluja. Ja nämä olot puolestaan 
ehkäisivät voimakka.an inn·ostuksen nousun maan
vilje'lijäin keskuudessa. Tämä oli tosin kaikille 
voittamaton haitta. Mutta sitäpaitsi esiintyi toi
nenkin, ja se oli taasenlkin työväenluokan vasta
rinta me~ieriliikettä vastaan. Näin ollen ja 
näistä syistä 'ei ka.rjata:louden tuotanto enemmän 
kuin vil.iantuotantokaan oHut sotavuosien wlkaessa 
'läheskä-än niin suuri kuin :se toisenlaisten olojen 
vallitessa ·olisi voinut ja rpitänyt olla. Kun sitten 
tuli sota-aika ja kysyttiin, tulemmeko omiHamme 
toimeen, huomattiin, ettei oma tuotantomme riittä
nyt ja niinoHen olisi kotimaisten hallitusmiesten 
ja niiden mukan:a kuluttajakunnan, jos he olisivat 
py.styneet harjoittamaan kansan etujen mukaista. 
viisasta politiikkaa, pitänyt heti kiireesti ryhtyä 
vaikuttaviin toimiin kiinoittaakseen sanoin j81 
teoin elintarpeiden .tuottajia ponnistuksiin, joiden 
tuloksena vaTmaan ·olisi .ollut voimakas ja. jatku
vasti ikestävä tuotannon nousu. Maa.ta:loustuotan-
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uon voima:peräisyyden kohottaminen tosin vaatii 
vuosikymmeniä, se ei ole kädenkäänt.eessä tehty. 
Mutta jos olot ·olisivat sota-a:jan tullen olleet suo-; 
tuisampia kuin ne olivat, olisivat tuottajat kuiten
kin voineet jonkun verran hetikin lisätä tuotantoa. 
Mutta olot, ·niinkuin edellä ·olen kuvannut, eivät 
olleet siihen •soveli,a,ast.i kehoittavia, josta syystä, 
kotimaisten vailtiollisten toimihenkilöiden ja isän-, 
maanystävien harrastuksoet asian· hyväksi suu
reksi osaksi raukesiva•t tyhjiin. Maamme silloiset, 
hallitusmiehet olivat vieraita, eivät •siis tunteneet, 
oloja eivätkä pystyneet oikein arv;ostele.maan ase
maa joten heitä oli helppo johda.ttaa noudattamaan 
erh~llistä politiikkaa. Tähän näitä vieraita har
rastuksia omwavi,a, ha'llitusmiehiä johti kuluttaja
kunta ja erittäinHn taas työväenluokan vaatimuk-. 
set. :MääräiHiin yksipuolisesti rajahrntoja, har
joitettiin väkivaltaista painostusta tuottajakuntaa 
kohtaan ja, siten imkahutettiin , innostust.a, . jota 
olisi pitänyt kehoittaen sytyttää. Saapm sitten. 
aika, jolloin tapahtui Venäjällä. vallankumous ja: 1 

jolloin meiUä Suomessa luultiin koittaneen kansan ' 
~uuri ja toivottu vapauden hetki. Mutta. miten 
kävi? Vaikea sanoa, kiilvi niin, että orjuus muutti 
ainoastaan muotoaan. Ennen vallankumousta sul
jettiin Suomen ja:loimpia miehiä j.oukottain vanki
loi-hin ja vrukivalloin kuljetettiin Siperi•an kolkkoi~ 
hin karkoituspaikkoihin, mutta vallankumouksen: 
jrulkeen estettiin elintarvetuottajia väkiva.lloin .iw 
usein hengen menettämisen uhalla ky1vämästä ja, 
ruokkimasta karjaa, siis täyttä;mästä velvolli
suuttaan elintarvetuottajina kansalle, jota uhkaa 
kurjuus kiduttavan nälän muodossa. A.sianmu-. 
kaista ja.tkoa muodostuneelle ·olotilrulle on ainakin 

• tähän asti jatkettu. Minä en tahdo siihen enem
män koskea. En tahdo tulevaisuudenkaan tulok
sia arvailla, mut·ta sen twhdon sanoa, että niinkuin 
historia yleensäkin, niin ·se myös meidän aikamme 
tapahtumista tulee antamaan .iäävittömän tuo" 
mionsa. Tämä olisi kaikkienkin, mutta erittäin
kin niiden, jotka toiminnaUaan .iohtavåt veritöi-, 
hin, väkivallantöihin, ja estävät kansalaisia täyt
tämästä velvollisuuksiaan, otettava 1ukuun. 

En tahdo 1sanoa, etteikö olisi välttämätöntä. 
tämmöis·enä aikana elintarveasiaa sruännöstellä 1 

rajahinnoilla ja muilla säännöksi'llä, mutta se. 
vaatii tasapuolista oikeudenmukaisuutta .ia m.al-. 
tiilista kehoittava1a toimintaa hallituksen ja kulut-. 
taja;kunnankin puolelta. Muulla tavoin menetelleen 
johdetaan asia vääräl'le ti·eUe, joka johtaa onnet
tomuuteen, n.iinku~n, sen pahempi, nyt voidaan 
:käytänuö,stä nähdä. 

Siis elintarvetuottaj.ana ja siihen -luokkaan ;kuu
luv·ana en voi, niinkuin edellisestä ajatusjuoksus
taDi näikyy, ka,noottaa sitä listaa ha'llitu;ben .iäse-

niksi, joka sosialidemokraattiselta taP,olta. on 
täällä esitetty, vaan pysyn siinä, että tulen äänes
tä;mään prokuraattori Svinhufvudin eduskunnalle 
jättämää Estaa. 

·Ed. S a 1 i n : Ed. Kairamo tässä .johdatti mie
leen tämä;n kansan yhtä pahempaa helmasyntiä. 
Sitä ovat myös viime päivien porvarilliset sanoma
lehdet aivan työkseen rpitäneet esillä, nimittäin 
sitä että meillä on tuo paha ja minun mielestäni 
hal;eksittava ta.ipuinus aina luottaa viem1siin voi-. 
miin jopa asevoimiinkin. Se ·on ollut tämän Suo
men' kaikkien yhteiskuntaluokkien historiallinen 
synti palhe. (Eduskunna•sta.: Sosiali:s1nen myös!) 
Niin ~hkä! Että se ·on historia-llinen synti ja pahe 
ja että sitä oli jo aateliston aikana silloin, kun 
aailelisto tässä maas.sa hoiti se'kä ulko- että sisär 
politiikkaa siitä pyydän tässä todisteeksi kertoa 
erään otte~n M. G. Schybergsonin Suomen histo
riasta. 

Hän kertoo, ·että 17 42 ja; 17 43 säät.ykokowksessa 
Ruotsissa, kun oli kyseessä kruununperijän valit
seminen sairalois·en kuninga•s Fredrikin ·S!eUraa
ja,ksi, suosittelivat ritaristossa istuvat Wrede-vei- · 
.iekset, silloiset hattupuolue'en .iohtaja:t, Ruotsin ja 
Suomen: kuningas kruunua, Venäjän keisarinnan 
Elrsa:betin •suo•sikiHe, Lybeckin ruhtinws'Piis,palloe 
Adolf Fredrikille. Myssyjen ehdokkaanå oli 
Tanskan kruununprinssi Fredrik. Tässä väitte
lyssä, jota asian johdosta siHoin käytiin, Ja,usui 
Fabian Wrede, että Suomi eroaa Ruotsista, jos se 
tu'lisi tanska.laiseksi, ja. Henrik Wrede huudahti: 
,Me suomalaiset vapain·a kansa,Jaisin•a antau
dumme ennen venäläisille 'kuin tanskala,isten ikee
.seen". Herm Wrede, tehän olette o~keusoppinut 
ja valtiomies! Teidän sukunne teki silloin aivan 
samaan syntiin itsensä vikapäruksi, josta te nyt 
syytätte Suomen sosialisteja. Historioitsija ker
too: ,Ja kun Tanskan kruununperillisiä puolus
tava taalalaisten aseellinen vastarinta. 22 päivänä 
kesäkuuta tuli murretuksi, saivat Wrede-veljekset 
taivutettua kaikki neljä säätyä valits·emaan 23 
päivänä kesä;kuuta Venäljfin haJ.lituksen 'ehdokkaan 
Ruotsin kruununperillis-eksi. Tästä sanoo Schy
bergson: Ei ollut ainoas·ta.an nöyryyttävää vaan 
vaarallista siten noudattaa v~hollisen neuvoa hal
litsijan valinna·ssa. 

No, entäs sitten porva:risto? Onko se ollut isän
maanis·empaa, onka se ollut viem:i.siin voimiin 
turvautumatta? Suomen viime vuosien, viime 
vuosikymmenien his.toria on siitä niin tuoreessa 
muistissa, että sitä ei tarvinne tälle eduskunnalle 
eikä sen lehtereiUekään tässä ruveta kertaamaan. 
Routavuodet, .suomettarelaisten venä;läisiin voi
miin turvautuminen on häp.eallisin aika. Suomen 
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historiassa. Manttaalimiehet, :suomettarelaisen 
puolueen suuri selkäranka, se on nöyrästi taipu
nut päin itään siRoin, kun se on sieltä luullut 
luokkapyyteillensä apua tulevan. No entäs sitten 
tämä isänmaaHinen aika, iosta: tässä ed. Kairamo 
nyt muistutti, jolloin meil,lä olisi 'niin hyvä ti:lai
suus Suomen itsenäisyyttä varmentaa - on:ko 
tämä aika sitten Suomen yläluokkien taholta vie
raista vaikutuksista va.paa? Ei! E~lispäivän 
Uusi Päivä, joka nyt tä:nään jo on vanha, syytää 
likaista lokaa Suomen :sosialistien päälUe muka 
siitä, €ttä se on venä:läJi:sen ~ohraanan 'pa1veluksessa 
ja liittolaisena, jota kai :ed. Kairamokin tarkoitti 
nimeämäil'lä~ että :sosia:listit toimivat yhdes.~ä noi
den inlhoitta:vien liittolaisten kanS'sa tämän maan 
itsenäisyyden tuhoamiseksi. Niin, eilispäivän 
Uusi Päivä väittää, aivan nii111kuin Kairamokin, 
että :sosialistit ~ovat siihen syypäät. Uusi Päivä 
kertoo, että tääl<lä levitettiin huhuja sosialistien, 
taholta ~saksa:laisten maihin noususta siinä mieles
sä, että saataisiin venäläiset sotilaat !kiihdytetyiksi 
punakaartilaisten :kanssa hyökkäämään suojelus
kunta'laisten ja ~Suomen isänmaan ystävien kimp
puun. Mutta mitäJhän herrat oikeistolaiset sanoi
sivat, jos minä kutsuilin tässä herra puhemiehen 
ja ed. Airolan todistajiksi rohves:sori Hornenin 
ilois~elle huudahdukselle suurlakon päivinä: Herra 
puhek.ies, minulla ·on i:loinen uutinen. - Mikä se 
on? - Saksalaiset ovat jo Räävelissä! Mitä sa
notte tästä? Ja Hufvudstad.sbladeti,s:sa pari kolme. 
päivää sitten olleesta kir.i·oituksesta: Itämerellä 
1iehuvat liput, jotka tulevat meidän 'pelastajik
semme. Taikka erään korkean yläJluokkalatisen 
pari viikkoa. sitten minulle antamaa:nsa tunnustuk
seen, johonka minä kerta jo täJäl!lä viittasin, että. 
kun saksa~lai,set ll'Ousevat mai!hin, silloin me vaEt- , 
semme valtionhoitajaksi professori Erichin ja sil~ 
loin te sosialidemokraatit s&atte selkäämne, sil
Loin . . . Mitä tämä on muuta kuin luottamista 
vieraisiin voimiin, wsevoimiin. Minä en ·ole sodan
haluinen ~enkä luota todel;lakaa'n pistimiin en-em- i 

m.äm kuin ed. Kairamo, joka kertasi täJssä Ta,illey
randin lauseen, että pi,s~timien pää.llä ei voi istua. 
Mutta tä:mäin verran hän myönsi: niillä voi tehdä 
mitä muuta ta'hau·sa. Lassalieno mukaan - minä l 
nimittäin olen hiukan lukenut IJa,s.sa:llea, ettei ihan ' 
syyttä sanota ,:Porin Lassa:Ueksi" - LassaHen 1 

mukaan ovat 'Pistimet perustuslain päätekijät. Ja ! 
kun tässä nyt meillä on perustuslaiHinen riita., · 
kun tässä nyt viimeinen yhteiskunta/luokka nou-.. 
see valtaan ja kun tämän luokan käsissä nyt on: · 
aseita, luok;katietoisissa. :käsi,ssä, niin minä en ih- 1 

mettele, joo .sekin niitä käyttää ·tarkoitus·periensä 
saavuttamiseksi - perustuslai!llisten pyrkimys
tensä tuek,si - koska kerra•n kaikki muut histo-

rialliset Iuokat ·ovat niin ·menetelleet ja yhä menet
televät, sikäli kun :se on heille mahdollista. (Oi
keistosta: Omia kansalaisia vastaan.) 

ITe sanotte: mitä perustuslaillisia pyrkimyksiä 
sosialidemokraateilla sitten on? Nehän ovat vain 
~nark]steja. Sosialidemokraatit, hyvrut herrat, 
eivät o1e anarkisteja. Anar'kiaa kyllä on ilmrussa, 
sitä en kie'llä, mutta minä .ia useimmat minun so
sialid-emokraattisista tovereistani olemme tehneet 
kaiken voitavamme anarkian ·ehkäisemiseksi tässä 
ma,assa ja tulemme edelleen niin tekemääJn. M€ 
olemme teill-e •kauvan, kauvan aikaa huomautta
nteet, että ellette te .myönny köyhälistöluokan vält
tämättömiin .ia oikeutettuihin vaatimuksiin, niin 
Suomen työväenluokka saattaa hy1läJtä pada.men
taa.riset taistelutamvt .ia siirtyä anarkian teille, 
ryhtyä luottamaa~n anarkistisiin menettelytapoi
hin. 

Tä:s,sä minä silmäiilin eduskunnan pöytäkirjoja;, 
vuodelta 1908 :ko •se o:li, kun tää:llä oli kunnaHis
lait esillä. Silloin muutamat porvarisedusta.iat. 
Stenbäck, Wikman, Gebhard y. m., toivoivat, että 
silloin kyseessäoleva kunnallislaki jätettäisiin 
,hallitukselta odotetta.van määräy'ksen varaan". 
Tämän venäläisen vaikutusvarllan alaisen hallituk
sen tiedettiin olevan myötätuntoisen näJille porva
riston pyrkimyk:siHe. Sitä varten 'POrvarilliset eh" 
dottivat tääJllä eduskunnassa, että siirrettäisiin ne 
tämänlaiseita, hallituks·elta od·otettavan määräyk
sen varaan. S.e'kin oli vi,eraisiin voimiin luotta
mista, venäläis·iin voimiin luottamista. Si:Iloin 
meikäläis>et kansa,nedusta.iat, m. m. tämä ,Tokoi 
verinen", niinkuin porvari,sto häntä. nimittää, ·lau
suivat näin täJSsä eduskunnassa: 

,Tuskin yksikään tässä huoneessa on enää epä
tietoinen siitä, että ne 'PUheet, mitä ·oik~eiston ja 
keskustan taholta. on tässä kysymyksessä •pidetty 
tänä iltana - nimittäin huhtik. 29 päivänä 1908 
- ovat olleet hautauspuheita kunnaUisiHe kysy
myksille, kunnalEselle äänioikeuddl,e. Mutta 
minä tahdon sanoa. myös .sen, että pitakää te 'hau
tauspuheita, äänioikeuskysymykseUe, pitäkää te 
hautauspuheita, saattueita ja juhlapuheita kai
kelle kansanvaltaisuuden harrastusten ehkäisemi
selle, mutta olkaa, tietoisia siitä, että te ette hauta'a 
kansanvaltaisuuden harmstu:ksia ettekä kunnal
lista äänioikeutta a.iniaaksi. Ol'ka~a tietoisia siitli. 
että se kerran vielä nouse€ ja, se nousee s~eHaisella 
voimana, jotta taan11:umuksen kahleet eivät voi sitä 
enää 'kytkeä". 

Ed. Matti Turkia., 'nykyinen sosiali<lemokraat
tisen puolueen sihteeri, la,usui 'lokakuun 2 päivän 
istunnossa ~samaa ky,symystä käsit,eltä,essä: ,Kun 
porvaristo, niinkuin näyttää jotenkin va~rmaa ole
van, tulee hy:lkäämään< tämän kunnallislain uudis-
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tuksen, niin ~ehkää se tietäen, että te sama:lla yhä 
edelleen kasva.tatte sitä joukkoa, joka ei luota ra11-
haUis-een kehitykseen". Katsdkaa, ·silloin 9 vuotta 
sitten jo sanottiin teille, että te kasvrut~~Jtte anar
kiaa, kasvatatte s~itä joukkoa, joka <8i luota rauhal
liseen kehitykseen, kas·vatatte sitä joukkoa, joka 
nyt viime vaaleissa tu:otti meille sosiwlidoemokraa
teille vaalitappion, näin ilmaisemaHa mielensä: 
Kun minä olin• Turun ja Po:r;in läänin pohjois·en 
piirin koeskuslautakunnan jäJsenenä ja avasin liput, 
oli siinä eräis Vähän-Ra.uman äänestysalueen 
äänestäjä vetänyt kaikkien listojen yli näin pitkän 
viivan ja kirjoittanut all€: ,Minä teitä perkeleitä 
en -enää elätä". (Keskustasta: Oliko se Yletänyt 
sosialidemokraa.ttisenkin listan yli?) Oli, oli. Mi
nähän sanoin, 'se tuotti meiHe vaa•litappion. 

Me tiedäimme sitäpaitsi, että Porissa, Tampe
reella, Turussa, missä 'liikuin, oli paJjon ihmisiä, 
jotka sa.noivart: ,Ei maksa vaivaa. mennä äänestä-. 
mään, s~eltä ·ei tipu mitä.än. Twssä täytyy ryhtyä 
erikoisiin toimenpiooisiin, ei prurlamenta:arisiin 
toimenpiteisiin". Sen.tähden, kuulkaas, minä va
roittelin teitä tässä ede1lisellä viikoHa, mutta te 
käsititte sen niin, että minä ltiilhoitin näitä jouk
koja anarkistisiin tekoihin - jaa, ·saakos täällä, 
Tokoi, sanoa - piml'li.suuteen? Niin se onkin. 
Mutta se sellainen kostaa t<JiUe nyt. 

Täällä rueiti Tavastähti viimeisessä i.stunnossa 
saruoi, että mitä ·se Salin aina hirvittelee niillä i 

tulivuorilla .ia· anarkistisilla kummiturosillansa; ei
väthän ne peloita. Mutta porvarillinen sanoma
lehdistö näyttää ja oikeiston puhuja.lavalta. kuu
lostaa, niinkuin n-e hiukan pelottaisivat Mutta 
eihän tälssä vielä ole niin kummaa ta.pahtunut. 
Saattaa tapahtua kummempaakin. Minua pelot
taa, pelottaa, koska meidän vaatimuksiamme koh
dellaan Y'hä samalla kylmä!kiskoisuudeHa, kuin 
tähäukin asti, niin ett.ä joukoilta menee yhä enem
män luottamus tähän eduskuntatyöhön. Yhä 
enemmän muut.tuvat ne epä!parlamentaarisiksi, 
yhä enemmän ilmenee anarkis•tisia i.Imiöitä maas~ 
~a. Mutta minunhan piti kerl..tJa siitä Turk1a~. 
.JUtusta edelleen, että te yihä edelleen kasvatatte 
sitä joukkoa, joka -ei luota rauhaUiseen kehityk
seen, vaan uskoo a·inoa.staan valla·nkumoukseeu. 
Tietä!kää, että te samaUa annatte vallankumouk
sellisille aseita. Tietäkää. että te koe.tatte .sa:ada 
aikaan .sekasortoa tä1ssä m~a.ssa, sillä teidän kaik
kien pitäisi tietäJä, e.ttäjos niin tarpeellista uudis
tl1Sta, kuin kunnaHislain uudis.tus on, ei saada 
aikaan hyvällä. niin kansa o.ttaa sen pahalla sopi
van hetlmn tullessa. Te ette usko, ett-ä kansalle 
tulee mi.tään sopivaa hetkeä milloinkaan. Tehän 
istutte niin vankasti satulUissa ryssäläisten pisti
mien turvissa! Mutta nyt ne pistimet heilahtivat 

teidän taikapuolenne aHa pois, kun ei niillä ole niin 
varma istua, aivan. niinkuin oo. Kairamo täällä sa
noi. Nyt ne nä;kyvät tulleen työväenluokan taak
se, niinkuin te 'kerrotte. Minä en usko ollenkaan, 
llttä .työväenluokka. ll'iillä liioin voi istua, enkä 
edes toivo sitä. Minä .toivon aivan päinvastais.ta. 
Minä toivon, että nuo venäläiset pistimet siirtyi
sivät mahdollisimman pian täältä Rajajoen taakse. 
Mutta. en minä Eioin salli teidän uhkailevan meitä 
sosi&lidemokraatteja saksalaist-en pistimi.Uä, niin
kuin teidän luokkaanne on tehnyt (Oikealta: Ilmi
antaja!) j.a niin:kuin tuon tuostakin 'huudatte tässä 
maassa. Minä olen länsi-.Suomesta. kotoisin ja olen 
kuullut koko sodan aja:n, kun Ruotsissa uhataan, 
·että tänä kesänä se räjähtää. 'Tä,nä kesämä se tu
lee Saiksa. Niin ·puhuvat .suomalai.soet isänmaalli
set ~tse. Eihän ihme •sitten, jos tulee aikaan tuol
lainen sekasotku. Se sopiva hetki työväenluokalla 
oli tullut ja se sai nyt kunnallislain toisen ~erran 
lävitse. Mutta. teillä näikyy olevan v~elä temp
puilwja ja ma•hdollisuuksia ehkäistä Ille si.ttenkin. 
Lylkätään ne toistairseksi, ja sitä varten te tässä 
esitätte s~ella.ista ·haUitusiistaa, ·että ne taas voidaan 
jättää, niinkuin Gehha,J'd silloin sanoi: ha.llituk
sdta odotetta.van mää.räyikseu va•raa:n. S-en vuoksi 
te tässä kammoksutte puna~sta haUitusta, että se 
mahdollisesti voisi julkaista nuo kunnallislait ja 
8 tunnin lain. Sehä;n teidän tarkoituksenne on. 

'Turkia sanoi siHoin vi,elä: ,SosiaHdemokraat
tinen ·puolue ei 'Si,lloin enää kykene hilli.tsemään 
niitä voimia,- joilta. olette kaiken luottamU'ksen 
ra uha:lliseen kehi.tykseen riistäne,et". Ja \kun me 
nyt väitämme täällä ja kun tekin jo näette sen, 
et.tä me .emme kyk·ene hi'l:litsemään niitä voimia 
joilta. te olette 1luott.amuksen rauhalli.s·een kehityk~ 
seen riis.tänee<t, niin t·e sanotte, että me sillä vain 
puolustelemme huon•oa menettelyämme ja sitä, 
ettemme o'le aikais•emmin muka ruvenneet hiHitse
mään näitä joukkoja. Katsokarus, näin aikaiseen 
m~ olemme .io ~sitä hillitsemistyötä alkaneet teh
dä, mutta te ·olett-e yhä ja vain yhä ärsyttäneet 
näitä epäpadamenta.a1risia joukkoja täihän tais
teluun itse eduskuntaa. vastaan. Ja sitten te syy
tä!t.te siitä sosialid·emokraa.ttien johtavia. henki
·löi.tä. Te olette kyynillistä ja häpeämäitöntä .vä
keä. (Vasemmalta: Oikein!) 1Silloin ·oli äänessä 
Tainiokin, joka on tämän maan yksi tunnetuimpia, 
vanhimpia sosiahdemokraarttoeja. Häm ~lausui Iy
hyimmiten sanoen, ·että sitä ennen, kun te olette 
hir.ttäneet sosialidemokraatit Stolypinin hir.tto
nuQII'aan, jos.ta. hän edeHä puhui, tapahtuu sellai
sia. ihm-eitä, että !keskustan ·pitäusi ·säikä;htyä. 

Niin, te puhutte tosiaankin taas hirttonuori·s·ta 
kuisku.ttelemalla. Ette t,e täällä sitä puhu, mutta 
te~dän luo'kkann1e puhuu kaut.ta maan, että kyllä 
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te vielä hirtätte sosialidemok!ra.atit. Siihen Tainio 
silloin viittasi, mutta sitä ennen, ennenkuin se ta
pahtuu, ennenkuin hirttäminen tapahtuu, tapah
tuu sellaista, että keskustan, maalaisliiton pitäisi 
säikähtyä. Te ette kukaan hirtä niitä vapauden 
ja oikeuden vaatimuksia, jotka. joka päivä tunkeu
tuvat julkisuuteen alilu:oki.sta yläkerroksiin. Mutta 
ne o1keuden ja vapauden vaatimukset, ne vielä 
kerran hirttävät teidät. Sellaisia varoituksen ääniä 
annettiin porv!l!ristolle jo silloin. Mutta se ei ole 
yhtään viisastunut, >päinvastoin tuhmistunut. 
LuoHataistelua on kiristetty siltä puolelta 
äärimmilleen .siinä mielessä, että ,kaiketi me jos
kus ja jollakin -kein.olla. onnistumme työväenluo
kan nujertamaan, s·en vaatimukset vaimentamaan, 
sen johtajien suut tukkeamaan". Mutta katsokaa:s, 
kun •se on historiallinen valtava liike, kapitalis
tisen yhteiskunnan omasta olemuksesta johtuva, 
niin ette te sitä voi tukkia. Ette te tätä; liikettä 
voi vaimentaa; ei ka.pitalistiluokka, ei porvaristcr 
luokka voi ehkäi·siä sosialidemohatian eteen
päin kulkua. .Sillä taloudellinen ja historiallinen 
kehitys nostattaa yhä uusia .ia uusia joukkoja so
sia.lidemokratian riveihin. J o·s meidän suumille 
tukitaan,. on tuhansia, jotka tulevat meidän jäl
keemme puhumaan. Aina vain kasva·a niiden luku. 
Me saimme viime vaaleissa pikkuis.en vaalitappion, 
vähemmän edustajia. tänne, mutta tehän näitte, 
että meiUe oli 70,000 äänestäjää kaikesta huoli
matta tullut lisää. Niin äänestäjien luku, sosiali
demokraattisten äänestäjien luku lisääntyi meidän 
maassamme, yhä lisääntyy kautta maailman. 1Sillä 
ka.pitalismin tilinteon päivät ovat nyt lähestyneet. 
Tämä maailmansota, .i·oka, nyt on neljättä vuotta 
kes,tänyt, on johtanut kapitalismin viimeiselle ti
lille. Siiltä; nyt ei päästä yli eikä ympäri. Me nu
pisemme tässä ·keskenämme ja napisemme ja rii
telemme ja• taistelemmekin .io emmekä huomaa, 
mitkä mahtavat voimat me täten loihdimme vas
takkain. Tämä on luokkien välistä taistelua, tämä 
on todellakin sitä viimeis·tä taistelua, mistä työ
väen laulussa ,Internationaalissa" puhutaan, 
mutta tämä on vasta alkua. Älkää luulko, hyvät 
herrat oikeistolaiset ja keskustalaiset, että te 
saatte tämän taistelun tukehtumaan sillä, että te 
rusetatte senaatin pääksi pa.rhaimman miehenne, 
prokuraattorin, jonka. ensimäisenä ja tärkeimpänä 
tehtävänä, kuten te ilmaisette, tulee olemaan epä
.iärjestyksen tukahuttaminen, rauhan palauttami
nen tähän maahan. SiUä te tailldotte sanoa: jonka 
tärkeimpän~ t·ehtäJvänä tulee olemaan kapitalis
tisen järjestelmän pönkittäminen tässä maassa. 
Jossakin määrässä se saattaa onnistua, jossakin 1 

määlrässä on se toivottavaa. Minä en ole anarkisti 
enkä suosi anarkistisia. ilmiöitä. mutta iL<:e sosia- i 

lidemoikraattineli jou:kikoliikeki.n J)aisuu sellaiseksi. 
että te nimitätte sitä epäjärjesty:kseksi senvuoksi, 
että se jäytää krupitalistien yhteiskunnan perus
teita. Kaikki se, mikä loukkaa JlYhää omistus
oikeutta, oru teidän miel>estänne anarkiaa, ja tehän 
tiedätte, tehän myönnätte, että sosialidemokraat
tien pyhimpänä päämääränä on juuri pyhän yksi
tyisen omistusoikeuden kukistaminen. Siitä on 
kysymys tässä. Ne taist.elutavat ja keinot, mitä 
tänä päivänä, eilen tai tois,sa.päivänä tai huomenna 
käytetään, ne ovat sivuasioita. Mutta eteenpäin 
sillä ti~llä mennään, se on rautaisen logiikan laki, 
jota me, vaikka tahtoisimmekin, emme voi Tä.lt
tää, ette te enempää kuin me. 

Meidän täällä eduskunnassa pitäisi olla uutta 
Suomea ~raken:tama.Jssa. Meidän täällä pitäisi lö~'
tää jonlmnlaisen muka sovinnollisen sanan, sovin
no'llisen menettelytavan. Mutta. tämän luokkien 
vastakohtaisuuden vuoksi, tämän luokkataistelun 
äärimmilleen kiihtyneisyy<len vuoksi se näyttää 
olevan meille mahdotonta. Meillä suomalaisilla 
sen pahan synnin, helmasynnin ohessa, että me 
aina luotamme vieraisiin voimiin, asevoimiinkin, 
on myös toinen pahe, nimittäin se, että me myötä
mäessä aina riitelemme. Jo Snellman aikanansa 
valitteli sitä, sanoen, että kyllä suomalaiset jota
kuinkin vastamäessä, vaikeissa tilanteissa rpy.sy
vät yksimielisinä, mutta annas kun veljet pääse
vät myötämäkeen, kyllä ne silloin ovat toistensa 
tuka.srsa. Niin surkeasti on taaskin laita. On to
deHakin ,sellainen tilanne, s•ellainen hetki nyt, 
niinkuin oikeiston puhujalavaltakin on sanottu, 
että nyt, jos milloinkaan, ·olisi aikaturvata.Suomen 
itsenäisyys. Mutta me vain syyttelemme toinen 
toistamme epäisänma.allisuudesta, emme pyrikään 
yhteisymmärrykseen. Nämä viimeiset päivät ovat 
siitä niin selvänä todi,stuksena. Jo on kuulemma 
tullut tavamsi - minun korviini on kerrottu -
että kansan edustajien, sosialidemokraattien ja 
porvarien ei orle enää luvallista sanoa päivää toi
silleen. Käytin S•entähd.en tässä tilaisuutta kat
soakseni teitä vasten naamaa. Jos olisin sanonut 
tei'lle jotakin mi@!leenpantavaa, niin oli,si vaivani 
palkittu. 

Ed. Rento 1 a: En voi kannattaa ed. Mäen 
y. m. ehdottamaa senaattorili,srta:a enkä sen ohjel
maa seuraavista syistä: 1 :ksi koska sosialidemo
kraattineru edusliuntaryhmä ja puolu~johto ei ole 
käynyt tuomitsemaan sitä anarkiaa ja terroris
mia, joka viikko sitten raivosi maassrumme ja joka 
ei vieläkään ole tauonnut; 2 :1ksi kostkei parlamen
taarinen, kansanvaltainen hallitusjärjestelmä 
salli, että eduskunnan vähemmistö muodostaa hal
lituksen; 3 :ksi koska kykeneväisyys siinä listassa 
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ei esiinny •sellaisena, ·että se vastaisi hallituksen 
jäsenille nyt lankeavia äärettömän raskaita vel
vollisuuksia ja tehtäviä; ja 4:.ksi ennen kaikkea 
ikos.ka senaattori Tokoin ohjelma eräissä suhteissa 
ei tyydytä isänmaan ystävää . .Suomen itsenäisyys 
näet ei ole ·s[inä saanut kyllin selvää tunnustusta, 
sitä nimittäi~. että Suomi on nyt oman eduskun
tansa. päätöksen mukaan va.paa, suvereeninen val
tio, jonka asioita ei enää sallita vieraan vallan 
määrätä, ja koska siinä nälän torjumisehdotus on 
ylen heikko; siinähän sivuutetaan kokonaan maan 
pääelinkeino, maanviljelys, .ia se mitä on tehtävä 
leivän lisäämis.eksi maa.sosamme. Ja jos tämä vii
meksi mainittu asia. jätetään lruskuista pois, niin 
silloin me olell11ille liiaksi unohtaneet ,materialis:
min", joka on tällaisena aikana myös oikeutettu 
sen verran saamaan huomiota osakseen, että kat
semme, mitenkä sitä ,materiaa" yoisimme lisätä, 
jota kukin t81rvitsee voidaksensa sitten .henkistä 
taistelua taistella kansanvallan: puolesta ja minkä 
puolesta mikin sitä taistella tahtoo. Minä tahdon 
sitä taistella .kansanvallan puolesta ja olisin toi
vonut .sosialistis-radikaalista hallitusta, mutta sit~ 
ei nyt saada, ja kun ;parasta ei saada, niin täytyy 
mahdollisista huonoista ottaa vähemmän huono. 
Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt on hallitus 
muodostettava .ia tulen äänestämään prokuraat
tori Svinhufvudin listaa. 

Ed. Rose n q v i s t: Jag ber först att få säga, 
att jag ansluter mig till det uttalande, som tidi
gare gjorts af hr E·stlander. J a.g har emellertid 
icke begärt . ordet för att få detta utsagdt. .J ag 

• har icke heller begärt ordet för att göra något 
uttalande med anledning af senatorskandidaten 
Eetu Salins uppträda.nde. Han har framträdt i en 
roll, so.m alltid bland människors barn ansetts som 
neslig, nämligen såsom angifvare och det af 
namngifna personer. Han har där.iämte sagt åt
skilligt, hvilket jag måste anse att ·en< stor del af 
hans egna partikamra ter måste ogil'l a och för 
hvi1kci de måste blygas. J ag har hegärt ordet 
endast för att med någrw o11d få antecknadt till 
protokollet, hvarför jag icke 'kan •omfatta den af 
socialdemokratiska partiet uppstä.llda senators
Jistan. J ag har för·enat mig med dem, som före
slagit en a.nnan lista, nämlig·en den, där prokura
tOT Svinhufvud är första man. 

Jag kan icke omfatta den af det socialdemo
kratiska partiet uppställda senator.slistan, emedan 
detta parti och de män det vill insätta i regoerin
gen icke ta,git ett bestämd't afstånd från de se
naste dagarna1s våld:sdåd <Jch från de röfvar- och 
plurulrarehopar, hvilka med ryska vapen och 
stödda af en frä;mmande odisciplinerad soldatesk 

~rest sig mot det ·egna landets rättsordning och 
.dess fredliga vapenlö·sa befolkning. Jag vet knap
past någon större ska.m, som kunde träffa vårt 
land och folk, än den, att landets egen · lagtiga 
r~presentation skulle tillsätta en regeririg af män, 
hvilka mer eller mindre u~penbart gjort sig soli
dariska med den råa terror, som dess:a dagar ra
sat i vårt la.nd, åtminstone icke öppet och bestämdt 
tagit afstånd från densa:mma. ISenatorskandidaten 
Salin har här senast tydligen visat, att han äfven 
gillar detta up.ptriildande och icke bestämdt fö·r
kastar det. Tili myndighet i männis1kovärlden 
och icke minst till regeringsmyndighet hör icke 
endast det yttre maktförfogandet, utan äfven auk
toritet inför rltttänkande och sunda människor. 
Men de sena.torskandidater, ·som hafva här upp
s:tällts af socialdemokraterna, de hafva efter de 
senaste dagarnas händelser och på grund af den 
ställning de intagit tili desall11illa förlorat de sista 
resterna af en dylik auktoritet. De ha,fva: medver
kat till att draga skam och nesa öfver land och 
folk och öfver landtdag·en. De hafva Mven dragit 
skam öfver sitt eget parti och Finla.nd·s' socialism. 
Man må tänka om socialismen såsom ett teoretiskt 
•recept att lösa de sociala frågorna, hvad man vill, 
;men till sin etiska hait är socialismen en akt
ningsvärd, fullt i många afseend·en motiverad ·rö
rels·e, men den socialism, •S'om stått bakom det, som 
dessa dagar timat i vårt land, den är icke den 
verkliga socialismen, den, som utan vanära •bär 
detta namn. 

Ed. B ä c k: J ag begäroe ordet med anledning 
af hr Salins uttalande. Nämnda reyresentant an
såg det vara sin värdighet likmätigt att här upp
träda so.m angifvare af .namngifna personer. Nå
got sådant har, såvidt jag. komer ihåg, ald·rig förr 
händt i denna landtda.g. Jåg måste öppet erkänna, 
a:tt jag känner äckel, ·då .iag berör detta H.mne, men 
min plikt manar mig att inlägga en skarp protest 
mot hr Salins beteende. För öfrigt ber jag att få 
fullkomligt i.nstämma i det, som här uttalats af 
hrr Estlander och Rosenqvist. 

Ed. Laine: .Sata vuotta on meillä eletty 
aseettomuuden ja muhan merkeissä. Tänä aikana 
on saatu rauhassa tehdä työtä niin herukisen kuin 
taloudellisen elämän alalla. Sanomatta on selvää, 
että .ios semmoinen pieni kansa kuin meidän kan
samme tahtoo elää, pysyä /PYStyssä .ia kehittyä, 
ei se voi turva:utua asevoi:maan, vaan on sen pe
rustettaNa. elämisensä mahdollisuudet siveellisiin 
arvoihin. Sentähden on sitäkin turmiollisempaa, 
että nyt on käytetty aseita .ia vielä vieraita aseita 
omia kansalais,ia vastaan .ia vidäkin on kuultu 
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la.usuttavan sen johdosta hyväksymistä, ihailua 
ja uusia uhkauksia, sen sijaan, että olisi IJitänyt 
kuulua raJUhoittavia ääniä. Äänettömyydellä en 
ole voinut sivuuttaa viimeaikaisia tapahtumia, 
vaan on ·minun nii·den johdos,ta. sekä omasta että 
valits~.iaini .puolesta lausuttavru julki s.yvä ·suruni 
ja vakava vastalauseeni. Viharukylvö ei hyödytä 
ketääil!, se vain hidastuttaa .ia. häiritsee kaikkea 
kehitystä .ia työtä. Sanomattakin on selvää, .että 

" kannatan prokuraattori Svinhufv;udin listaa. 

Ed. A. F u r u h j e l m: Ä.fven jag har inte så
som kvinn.a tyckt att jag kan ti-ga i dennai stund. 
Här har i d~mna lail!dt.dag från vänsterhåll ständigt 
framhållits, att en revolution är nödvän:dig och 
då frågar jag mig, är det verkligen sant, att i ett 
land, där man har allmän och lika •rösträtt, 
föreningsfrihet, pressfrihet och all möjlighet att 
parlament&riskt vinna sina mål, komma fram moo 
att en revolution är nödvändig. Fråga.n är, om 
denna revolution någonsin skulle egt rum om man 
icke hitr haft öfvertygelsen att man kan stöda sig 
på främmande ba.ioootter. Men jag ber att få 
fråga, kan .nu Finlands folks lidanden .iämföras 
med det ryska folkets? Att där en revolution 
skulle bryta; ut, det. va.r nödvändigt och att för
utse. Det socialdemokratiska 1partiet stöder sin 
politik på den Leninska gruppen, ·den som icke : 
€US. vänsteJJsocialis·terna i Rys~la_nd vilja erkä_nna. : 
SoCiald·emokraterna, det veta Vl, aro goda taktiker' i 
men det förvånar mig att de hafva ett så kort 1 

minne. Det räckte icke läruge förrän de efter den 
18 juli fingo göm en reträtt. Kansffie de få göra 
det en gång till. 

Dessutom måste jag rikta mig till den social
demokratiska gruppens ;kvinnliga ·representanter i 
landtdagen. För .några år s:edan, då jag tala.de • 
med en af dem, sa.de hon, att hon icke. gillade ' 
våldsdM, ty hon trodde icke, så sade hon då, a:tt 
arbetarrörelsens mål kunde vinnås på denna väg. 
Jag skuUe önska att hon nu ville komma ihåg 
d·essa ord. HäJr sitta. -socialdemokratiska kvinnor 
bredvid silla män i lugn och ro. Bes,inna hvad det 
betyder, då beväpnade hopar intränga i hemmen 
och skjuta ned mannen framför hust,runs ögon. 
Det är ett nedrigt dåd, det är ett fegt dåd, det vi
sar icke något. mod att koll).ma och s,k_iuta en för
svarslös man. Då jag talar till d·en socialdemokra
tiska gmppens kvinnm, viH j.a;,g icke komma med 
beskyllni.n.gar, men jag v,in up.pmana er att inorn 
edert P·arti verka mot våldspolitike11. Under des-sa • 
blodd-ränkta år i Europa är -det endast kvinnorn.a, 
som ha.ft mod att sam.manträda för att öfverlägga, 
huru denna blodsutgjutelse skulle kunna hejdas. 
Det skedde i mars 1915 i Haag. Låt vara att det 

var en alltför stor idealism och · att det va,r för · 
tidigt att tro på folikens förbrMring, men i alla 
fall ha kvinn;oma gjort detta försök. J ag vill 
ännu till slut än en gång rikta till eder socialde
mokratiska kv:innor en varm vädjan att ni inom 
edert <parti skuHe göra hvad ni kan för att -mot
verka våld•sdåd, ty jag tror icke, a! man på den 
vägen kan vinna, något, som hestår, ty allt doet som 

, har värd·e för utvecklingen mognar långsamt. Det 
enda. för oss är enligt min tank•e att gå ·den konsti
tutiorwlla, den parla.mentariska vägen. 

E-d. J u u t i 1 aine n: Mi.nuru ei kylläkään tyy
-dytä porokuraattori Svinhufvudin lista kaikkiin 
herukilöihillSä nähden, mutta kun· maan asema vaa
tii viipymättä hallituksen :}wkoonpanoa jru kun nyt 
esitetynkin listan kokoonpano on• ollut tiettävästi 
kovin vaivaloista, pyydän saada ilmoittaa kannat
tavani hallituksen muodostamista esitetyn proku
raattori Svinhufvudinlistan mukais·esti. Huomau
tan kuitenkin suomettarelaisteru edustajalle Kai
ramolle, ettei .mrualaisliit.to ole suomettarelaisten 
enempää kuin muittenilman oiloois.tolaisten komen
llettavissa enempi valiokuntien .IJuheenjohta,iien 
vaaleihin kuin hallituksen muodostamiseenkaan 
nähden. Maalaisliitto menettelee kus-sakin asiassa 
oman harkintansa, mukaan, uhattrukoon .sitä, imar
n~ltakoon sitä tai vaikkaJPa sitä provoseerattais~in 
toisin tekemään, jota keinoa oikeisto harjoittaa 
niin eduskunnassa kuin sen uLkopuol-ella. Maalais
liitto joka ta:pauksessa menettelee niinkuin se 
oikea1ksi harkitsee. Ed. Kairamonla.u.sunto, mikäli 
se koski maalaisliittoa, ei ole omiaan oik.eistohal
litukseUe lu.iittamaa:n .pohjaa, jota •se kuitenkin • 
ed. Kairamon, niinkuin minunkin mielestäni, eh
dottomasti kaipaaJ. 

Täällä esitetyn sosialistien senaattorilistan eh
dokas ed. Salin piti äskettäin vaalipuheensa. 
Siinä hän laajasti todisteli historian esimerkeillä. 
kuinka kukin valtaan pyrkinyt luokka on• käyt
tänyt likaisia ja aseellisia keinoja hyväkseen, ja 
ilmoitti .IPnhu.ia !woimesti, että heidän ryhmänsä 
myös omaksuu 'historiasta nuo 'ka-ikkein häpeälli
simmät ja liilmisimmat k<einot aatteensa. ajamiseksi. 
Tämä on minuslta• sosialidemokratian ihan-teiden 
.ia,periarutteiden törkeintä pettämistä. Vielä sisäl
tyi siihen eräs laji häp-eällisiä keinoja, nimittäin 
valtiollinen· ilmianto, mutta sen minä hautaan .hil
jaisuudella; se on minun mielestä siksi häiJeällistä. 
Kun ei ole tiedossa vielä tänäkään päivänä, ketkä 
·s-osialid•emQkiraattisesta ryhmästä ovat kuulun.oot 
siihen n. s. vallankumouksellis-een komiteaan, jo
hon useita heistä on ticltävästi kuulunut ja .ioka 
lmmitea on toimeenpannut sellaisen hivmuvallan, 
.iota. ei koskaan ennen !Suomi nle vielä nähnyt, _loka 
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vallawkumouskomitea apureineen on pannut toi
meen verilöylyjä, lähettänyt rankaisuretkikuDltia, 
aivan niinkuin Stoly.pin-vainaja. aikoina:a.n lähetti 
Itämerewmaakunti.a. rauhoittamaan, ja kun ei ole 
tied:ossa vielä s~kään, ken on lainannut ne venä
läiset kivää·rit, joilla verikaarti on .Suomen yhteis
kunnan te:rrorisoinut, niin minä :en voi osaltani 
sallia, että se toinen senaattorilista, joka kantaa 
Tokoin lista·n' nimeä, tulee itsenäisen Suomen en
simäiseksi hallituks:ek:si. Minä osaltani tahdon 
va.r.iella. ja säästää Suomen kansaa sellaisesta hal
lituksesta. 

Ed. P ä :iJ v ä n s a l o: , Talh tois·~n rulleviilvata 
s·enaattorielhddlms 1Sal:i111in ~ausunnos.ta, et,tä so
sialidemokratian päätarkoitus on ·poistaa y)IIsi
tyinen omaisuus. Hän lausui, että lkei:not, mi.tä 
sitä va:rten !käyrhetään tänään ta] ihuomenna, ne 
ovat s•ilvuas:ioita, kun va:illl! päätarkoitus saa:vute-

1 

taan. Jos .S'ella:is,et mi,ehet. muodo<stava.t hallituk
sen :Suomessa, niilm: Suomen !koodit :eilvät ole ·tur
vattuja, .ia siitä mimä dl-en 'varma, että Suomen 
köyhimmän:kään. kodin omis'ta:ja ei suostu siihen, 
että y)IIs:ityisomaisuus, viel'ä<pä keinoilla millä 
tahansa, hävitetään. (Vasemmalta: Ei ole tarkoi
tuskaacrt.) Jos :sen ili:sälks:i, ettei 1koko ta.rkoiJtus
kaan ale oikea, vielä tulee se, :etteirvät edes 
asee:t, k:ein10t ole llmhtai:ta, ja :ne eivät ol•e sitä 
olileet viimeisinä vi:ilkkoina, siUoin minä olen 
varma siitä, 'että Suomen kallls'a s;y~väs.ti paheksuu 
s>e'lla:i:sta ohtiel:maa ja s•e!l'laisia ta.isteluilminoja. 
.T os:lcin me voi:simme käyttää tahratui.ta aseita, 
nå.in :ne jättävät tahran meidän si:e:luumme, ne 
.iättävät veriteon tekijän omaantuntoon ta.hran, 
jota !hän ei voi mi'lloinlkaan ,pe-stä pois. J ru minä 
olen va:rma si:itä, cettei S:ellrui.s:elila :olhj·elmaHa eikä 
s~laisil'la k:ein:oilla ~oi:da Suomessa tätä ny:kyä 
hal<l:itusta muodostaa. 

Ed. Mä !k i: Kun pmlmraattori Svinihurfvud:in 
lista 'h.alilitruk·sen .iäse:nilksi dhjelmineen nyt 'Vasta 
saatett~rn eduskunnan jäoonten: tietoon, jot:e:n sii
hen ei ole ollut maihdolllisuutta tutustua., rpyy
täis.in minä, että ha'llituskysymyksen ratkaise
mine'n :sii:rrettäisiin maanantaina pidettävään 
i:stuntoon. 

Ed. K :e 1 11 o .s a :1m i: Pyyidän yhtyä ed. Mäen 
telkemään ehd-otukseen. 

Puh e m i e s: As:i:a on ehdotettu pantavaksi 
p~y.dalle ja t~tä ehdot~stlll on ~:tn:natet\u. Pyy
dan senvuolks1 seuraav·Ja puhu.Fa kohdistamaan 
la.usun~onsa kysymylkse:en p:öydälle.panosta .. 

Ed. A l k i ·o: Minun mi:elestäni ihallituksen 
jäJr.iestä:miskysymys on nyt. s:Ullä asteeUa, :että 
sen: ~ylkkäämi:nen ei enää ole maJhdollinen. Kun 
se asiakirja, .iolka sisältää pvokuraattori Svin
hufvudin sen:aattorif"lldokkaitten listan ynnä 
e'hdotulksen .s:enaatin tJOiminta;dhjeilmabi ei ole 
pitkä, on minun: mielestäni hyvää aiikaa, jos 
:määräämme seuraavan :Ustunnon k:lo % 4:ään. 
Tänlä 'Valin siihen ovat tilaisuudessa ne tutustua, 
jotlka ei1vät ol•e sitä ennen tehneet. Kun: täJmän 
lfudotuksen teen, ,huomautan s:iitä, että .eräässä 
·täirkeässä i:stunn:o.ssa tätä ennen täällä myöskin 
y;hde'n tun1nin loma-alialla velrvoitettiin toiset 
edustajat tutustumaan sall(g"en lallijoihin asiakir
joihin .ia päättämään ni·itten mukaan. · Mi'D.ä siiis 
e:hdotwn, että .s:euraava istunto pidetään k:lo lh 4 
ja että si:inä otetaan lopul'li·se:S<ti ratkaistavaksi 
hwllituslky.symys,. 

Ed. W r :e .d e: Det älr yrtterst svårt att mot
sätta si1g bovdiläg1gning, d:å den hegä,re.s i syfte att 
g\ira .s:i:g mera bekant moo saken, men j, ·detta 
fall ä:r förhållan:det verkligen så som ldgm. Al
kio nfumnde, att re_g-evil]gsfiråg.ans ,],ös,nin:g är yt
terst tränga,rude. Landet är utan re,g-eving oah kan 
i.dke län1ge fiöl'b'liJfva det. Utom a.n:dra omstäm
dlig!hete·r äll" · ociks:å lifsmedels:f,rru_g-ans behöri,ga. 
'handilrrufvande en så:dan angelägenhet s-o:m i:cke 

,!t,l ' t= U1JIPSkOif. Det ex<eiillPel, :S'O'ffi ld)gm. Alkio a:n~ 
f.ö:vde f1rån ett pl:en/Uim för iclke länge .sedan S:kul'le 
.iacg: ä:ndå icke ans,e vara :efterfiöljansrvävdt men 
.iag 'VI~J!le hemställa, hull1lvida ·iclr:e kam~aren 
!kun/d:e finna slkäl at·t utsätta :plenum till i dlllg 
eftermiddagen k:l. 6 ·eiller 7, t. ex. kl. 6 e. m. Då 
det alktstyCime, som det ·denna g"i'tng gäN:er a.tt 
taga kännedom om, är ikort, så att dess genom
läsande icke tager mer än :f.em min:uter i an
språ:k, hord:e väl denma ~tid vara tiUräckl:i:g för 
att göra sig-:därmed bekant. 

Ed. W u o r i m a a: Mi1nä kannatan ed. Alkion 
ehdotusta, että tuleva istunto pidetääll' 'k:lo V2 4. 

Ed. J\.f ä k i: Tahdon vain huomauttaa 00.. 
Alkion la.usunnon sen osan johdos,ta, jossa ·hän 
mui~s~utti siitä, . että tää!l:lä ennen on pitän:yt 
tunmssa tutustua 'laatio:ihin a.sirukirjod.!hi:n ja ve
tosi sen IJl:e:rns·teella si:iihen, että n'Yt 11itäisi voida 
hänen eh<dottamassaan ruja,ssa tä,hän myös:kin 
tutustua. että ne a:sia:kir.iat, .i•oita ed. Alkio tar
koitti, ovat olleet oJ.emass.a. ja niihin on ollut ma!h
dollisuus tutustua, mutta, sikäli kun minä tie
dän, tätä a.si.aildir.iaa, joika nyt luetti,in, ei ole ol~ut 
:olemassa, ·ei aina•kaa:n mei.dän sosia.lrdemo!k:raat
ti,en tiedossa ja o:Esi kai llmhtuull:ista, että se 
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mon:iJstetta.isiin, että näkisi, mitä se eihdotus 
si·sältää. Ed. Alkion se vertaus ei siis sovi. 

Ed. H ä :II! n .] ne n- W a 1 ;p a s: :Me•idän tahol
ta on aikaisemmin esitetty, et•tä hallituskysy
my.s dlisi, mahddlJ:iJs•i.mman piam ratlkaistava, var
sinlkin kun Suomen 'Valtiollinen asema sitä ~del
lyttäi•si. Mutta porvarilliset i)Uolueet ovat viivy
telleet asian esilleottamista y~li kolme rvi:iJikkoa. 
Ne ovat rakennelleet asiakirjoja kulissile·n takana 
ja •siellä valmisteltu työ lyödään yhtrukkiä nyt 
esihle, se ainoastaan 1luetaan täällä meiUe vasem
miston edustaji'lle. Luettu e'hdotus sisältää 
kaiketi pitkäaikais€11 ohjelma®dotuksen, .i·on:ka 
mukaan uusi hal~itus tulis•i hallitsemaa.n maata 
ehkä kuinka1kin kamvan. Onko oikein ja lo.iaa
lista, että tuolllais•ta asiakir,illle!hdotusta ei anneta 
painettuna •edusta.iilHe, ennenkuin .sen perusteella 
lähdetään ·edes !keskustelemaan? V·ielä 'Väärem
;pää on, jos rusia aiotaam ratkaista, ilman :erttä 
ohjelmaahdotus painettuna esitetään edustaji!Ue. 
Se ei ole ensinkään 'lo.iaal.i.sta eikä o:iJikeud•enmu
ka:iJsta, vaan se on sitä menettelyä,· josta eil'äs 
porva.rilliinen eidustaja kuuluu .iossain tilaisuudes
sa sanoneen: asiat ratkaistaan porvareitten kes
kuudessa., sosialistit saavat tyytyä s.iihen, mitä i 
niil'le tar.iotaa:m 8e on: kulissien taikana ratkais
taan asia eilkä anneta sosialist•ei'lle tilaisuutta 
.arvostella asiaa. Se asiakirja on kai niin heikko, 
ettei sitä voida arvosteltavaksi esittää, ohjelma
ehdotus on nii·n huono. 'Sosialisteilla tule·e ole- 1 

maan puoluekokous huomemia ja s•en takia olisi ' 
tarpeellista, että ha1llitusky.symystä saata.i•siin 
sielläkin keskustella, ennenkuin lopullisesti kanta ' 
täällä määrätään. Tämä parin päivän viitvytys 
ei suinliman kaataisi Suomea, lkosika .porva.r.ien 
taholla on viivytelty ~i kolme v.i:i:kkoa ja tur
hasti jar.rutettu asiaa •. 

Ed. Alkion eibJdotus, että % 4 ot.ettaisiin asia 
' esillfl, on oikeastaan 11ilkantekoa. Kuinka• ed. 

A:lki1o keihtaa tu01Ha.ista e'hd·otusta t·ehd'ä. 

Ed. C o 11 i a n d e r: J.a;g skulle vi~ja till 1 

ldgm. W al;pas säga, att icke är' d~t borgarna, , 
som lha fördiröjt ·denna sak i tre vedkor, utan so- ! 
cialdemokraterna; om lde :brura ville, så skul.le ·de 
komma ihåg, att ·det är just de; :som dragit ut på 
tiden gång efter annan. Då herrarna redan in
·låtit sig i ·diskussiO'll om detta program, som ni i 
efteråt viilja läsa igenom, ·föll"Vånar det mig, att ' 
her.rarna •först diskutera ,programmet o0h :ha ' 
lån1ga uttalanden, börjande med ldgm. Eetu Sa
lin, och sedermera begära att f1å läsa igenom :det. 
Ic.ke är det så, att her.rarna äro så nuga om a.tt , 
läsa 'Programmert ooh se namnen i tryck utan ' 

nog ä:r det, såsom den senaste ärade talruren sa
de, för att partikong.res.sen SltaH få sitta ö:Cver 
sa"ken, men enligt min mening är · det Fi:nlands 
la:ndtdrug, som skaU. göra det odh ick>e partierna.s 
möten. 

Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a s: Pyydän ·huo
mauttaa ed. Collianderille, että vasemmiston 
ta:hQlta ei ole käytetty yhtään [punevuoroa heiTa 
Svinlhufvudin tämän dhjelman rp&Usteella ei'kä 
ole voitu tietystikään käyttää,· kun ·ei sitä ohjfll
maa ole nä:My, vaan ainoastaan kerran kuultu 
/hiljaa luettavan. 

Ed. A r o n e n: Ed. CollianderiUe pitää huo
mauttaa, •että hän tahallaan rval•ehteli .eduskun
•nalle. Me olemme toista viikkoa sitten jättäneet 
sosia1~demokraattisen rylhmän puolesta vaati
muksia, että eduskunta kutsut•taisi·in 'koolle jär
jestämään 'hallituskysymystä, ei sii.s ole 'ky.sy
my~ s.iitä, ·että me olisimme sitä viivyttäneet. 
Muuten minä huomautan, että :puhemiehistö on 
tässäkin asia.Ssa men.etellyt verrattain puolueel
lisesti, m. m. kun täältä me1dän {aholta eräs mei
dän edustajamme jätti ehdotuksen puhemieihis
tölle, ei siihen lkeri·tty tutustua, vaan se piti jät
tää s·euraavaan istuntoon. Tänään on puhemie
histölle jätetty ehdotus sisään sen !kokouksen 
~OP'PUPäässä ja: nyt puhemie·histö on ehtinyt 
kyllä si.ilhen tutus•tua. 

Tahdon tämän• vain merkittäväksi ·Pöytäkir
jaan, millä tavalla kohdeillaan vasemmi~;ton 
edustajia. 

Ed. C o ll i a: n d e r: Det är öfverflödigt att 
fortsätta: detta I"€1Plikskifte, men jag ·skuHe be att 
få påpeka, att det icke är högern och centern, som 
hafva omö.iligg,iort ett norma.lt landtdagsarbete i 
detta nu, utan ·nog är det herr8!r sosiaMemokrater 
i landtdagen, som jämte mflningsfrändflr omöjlig
g,iort ett normalt arbete genom att stä!lla till den 
revolt, som nu pågår. · 

Ed. T a.l a .s•: Kun min:ä puolestani pidän 'koh
tuullisena, että tässä tärkeä•ssä a:sia1ssa jätetään 
kaikille ryhmille riittävästi miettimisaikaa, niin 
pyydän saada kannattaa ehdotusta. että asia iät~
tään pöydälle maanantaiksi. 

Keskustelu vöydäl'lepanosta julist-etaan •pä.ä.tty
neeksi. 

P u: h f m i e .s: Ed. Mäiki on ehdottanut, että 
asia panta1~siin pöydälle istuiJJtoon, joka pidettäi
siin ensi maanantaina. Tätä -ehdotusta. on ed. Kel-
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losalmi kannattanut. Ed. Alkio on ehdottanut, 
trltä asia :pantaisiin :pöydälle tänä päivänä .pidet
tävään k :lo 1;2 4 alkruvaan istuntoon. Tätä ehdo
tusta on ed. W uorimaa kannattanut. Ed. Wrede 
on ehdottanut, että asia pantaisiin ,pöydälle blo 6 
pidettävään istuntoqn, vaaru sitä ei ole kannatettu, 
joten se rau'k:ee. ' 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

P u h .e m i e s: Pyydän tehdä ehd,otuksen me
uettelys·tä äänestyksessä. Ensin olisi mielestäni 
äänestettävä ed. Alkion .ia ed. Mäen ehdotusten 
välillä .ia sitten se näistä, joka v.oittaa, asetettava 
vastaehdotukseksi ehdotukselle asian käsittelyn 
.iatkamises.ta. 

Ehdotettu mell!ette'ly hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös : 

1) Ken vastaesitykseks~ asian käsittelyn jatka
mista vastaan hyväksyy ·ed. Alkion ehdotuksen, 
ää:nestää ,jaa"; j.os ,ei" voittaa, on vastaesitylk
seksi hyväksytty ed. Mä.en ehdotus. 

Äänestyksessä aimetaan 92 jaa- .1a 100 ei
ääntä. 

Eduskunta on ,siis hyväksynyt ed. Mäen ehdo
tuksen vastaehdotukseksi asia.n edelLeen käsittele-
miselle. · 

2) Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
ään.estää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Mäen eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 95 .ia:a- .ia 95 ei-ääntä. 
Erilleen .pantu lilppu on ,ei". 

P u h ·e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt 
panna tämän asian pöydälle .ensi maanantaina pi
dettävään täysi-istuntoon. Täysi-istunto :pidetään 
maa~nantaina k:lo 2. 

Täysi-istunto ;päättyy k:lo 2,55 päivällä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 




