9. Keskiviikkona 9 p. lokakuuta
k :lo 1 päivällä.

Päiväjärjestys.

työtä, saan kunn.ioitta-en pyytää, että eduskunta
Valtiopäiväjärjestyksen 8 § :n nojalla ja tämän
Ha·llitu·ksen minulle antama'll ·tehtävän vuoksi
myöntäisi allekirjoittaneelle vapautuksen edustajatoimesta näiden ylimääräisten valtiopäiväin lopussa sekä pitäisi huolta varamiehen kutsumisesta
si.iaani.
Helsingissä, loka;kuun 8 p:nä 1918.

Ilmoituksia:
Siv.
Esit~dlään:

Hallituks-en kirjelmä ·koskeva kuninkaanyaalia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E. Y. Pehkonen.
Puhemies: Puhemiesneuvosto on äänestykNimenhuudossa merkitään läsnäoleviksi kaikki
edustajat.
i sen jälkeen päättänyt olla puoltalffiatta anomusta.
1

Keskustelu:

Ilmoitusasiat:
V a.liokuntien puheenjohtajat.

Puhemies: EduskunnaJle ilmoitetaan, että
t o i m i t u s v a 1 i o k u n t a on valinnut puheenjohtajakseen ed. P. V i r k k u sen ja vara<puhoonjohtajakseen ed. K a i 1 a n, sekä t a r k a st u s v a 1i o k u n t a
puheenjohtajakseen
ed.
R o o s i n ja vara.puheenjohltajakseen ed. A. H.
Virkkusen.
V a.pa.utus edustajan toimesta.

P u he m i e s: Ed. P-ehkonen on jättänyt eduskunnalle anomuksen, joka luetaan.
Sihteeri lukee:
Suomen Eduskllnnalle.
Sen johdosta, että Hallitus on a'lltanut aHekir.ioittaneen tehtäväksi Valtion elok. 1 p:nä 1918
ostamien Jokioisten kartanoi,den hoitokunnan jäsenenä Jokioisissa asu en hoitaa niin hyvin Valtion
maataloutta. kuin toimeenpantavaa< torppari- ja
muiden pientiloiks.i sopivien alueideTh prulstotus-

Ed. A 1 k i o: Maalaisliiton eduskuntaryhmä
kyllä valittaoen tot.esi sen, että ed. Pehkonen katsoi nyt saamansa toimen vuoksi itsensä pakotetuksi pyytämään .eroa •edustajatehtävästään,. Mutta
kumminkin ka·tsoen sen työn laatuun, jonka hän
on saanut valtiolta, ryhmä katsoi olevansa pakotettu yhtymään siihen ja puoltamaan ed. Pehkos-en
eronpyyntöä.
Ed. S c h y b e r g s o n: J a.g känner något till
arbetena på Jokkis och vet, hvilket utomord-entligt
viktigt värf, som blifvit herr Pehkonen anförtrodt, men jag v·et tillika·, att dessa arbeten äro af
den art, att de ick·e fordra hans närvaro där i hva.rje
ögonblick, utan han kan Eka väl som de flesta af
oss ägna sig åt landtdagsmanna·värfvet, som bör
gå framför alla andra. Agrar·erna hafva tidigare,
då det va.rit fråga om afsägels1e af landtdagsma;nnaska·p, varit ovilliga att sa·mtycka därtill, och då
har det dock gällt. politiska samvetsibetänildigheter. Såsom t. ex. när herr Akesson anhöll om befrielse, •va.r det mycket mera s.kä•l att samtycka
därtill än i detta fa.U. J a.g måste säJga att, om hr
Pehkonens anhå:llan beviljas, så hafva de flesta
af oss herättigade ansp11ålk på att oekså slippa fria
detta uppdrag, .och jag förmodar, att d·et är 90 %
af oss, som gä,rma s'lmlle ·Önstka. det.
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Ed. P a a v o V i r k k u ne n: Minä myönnän,
että niissä epäilyksissä, joita puhemiesneuvoston
en-emmistö ja ed-e'llinen arvoisa puhuja täällä ovat
esiintuoneet, on paljon oikeutettua, mutta kuitenkaan minä, katsoen siihen perus.ieluun, jonka ed.
Pehkonen on kirjelmässään ·esittänyt, en ole puhemiesneuvostossa voinut muuta< :kuin kannattaa hänen anomustaan.
Ed. Lund s on: Olen vakuutettu siitä, ettei
ed. Pehkonen pyytäisi vapautusta toimestaan valtiopäivämiehenä, jollei hänellä olisi siihen estettä.
Minä uskon hänen ilmoituksensa ja ka.nnatan ed.
Virkkusta.
Ed. L o h i: ·S.en johdosta, että maalaisliiton
eduskuntaryhmä on päättänyt puoltaa ed. Pehkosen eronpyynt.öä, tahdon nimenomaan huomauttaa, että se ei jo:hdu siitä, että ma3.laisliiton ryhmä
ei soisi ed. P-ehkosen olevan edustajana. Päinvastoin_ me syvästi vaHtamme, että semmoinen edustaja joutuu pois eduskunnasta, mutta. katsoen niihin syihin, jotka ed. Pehkonen on eropyyntönsä
syyksi esittänyt, emme voi kieltää eronpyynnön
9ikeutusta ja &envuoksi !kannatan sitä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies: Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on ed. Alkio useiden edustajain kannattamana ehdottanut, että edustaja Pehkosen anomukseen olisi suostuttava.
&lonteko myönnetään oikea<ksi.
.Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuks·en,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Alkion ehdotus hyväksytty.

Istunto keskeytetään k :lo 1,4D i. p.

Täysi-istuntoa jatketaan
k:lo 2,10 i. ·p.

Päiväjärjestyksessä oleva asia:
Hallituksen kirjelmä koskeva kuninkaanvaalia.

P u h e m i e s: Koslka tämä asia mielestäni on
sitä laatua, että ·se olisi :käsiteltävä suljetussa istunnossa, olen tyhjennyttänyt 1€hterit ja annan
työjärjestyksen 21 §:n nojalla eduskunnan ratkaistavaksi, onko asia käsiteltävä suljetussa vaiko julkisessa istunnossa. Ehdotukseen asian käsittelystä
suljetussa• istunnossa liittyy puh€miesneuvoston
ehdotuksena lisäys, että jos asia .käsite!llään suljetussa istunnossa, pöytäkirja istunnosta julaistaa.n
heti kun se on ta.rkistettu.
Keskustelu:
Ed. J u u t i l a i ne n: Minä. pyydäln €hdottaa,
€ttä istunto pidettäisiin julkis-ena., sillä ei tietääkooni ole mitään syytä 'käsitellä €sillä olevaa asiaa
salaisena. Asia koskee siksi syvälti koko kan·Saa, että se on tehtävä .iulkis·en käsittelyn alaiseksi.
Ed. Pykälä: Kannatan ed. Juutilaisen tekemää ehdotusta.
Ed. Ta k k u 1 a: Luovun.
Ed. P a a s i v u o r i: Minä olen myöskin sitä
mieltä, että asia on käsiteltävä julkisessa istunnossa; ei ole mitään syytä pitää sitä salaisena.
Senaattori Sten rr o t h: Minä olen tänään ennen istuntoa antanut eduskunnan valtuuskunnalle
osaa muutamista sähkösanomista, jotka hallitus
oli katsonut velvollisuudekseen ilmoittaa edugkunnalle, nimenomaau juuri valtuuskunna.lle, koska ne
koskevat toimitettavaa .kuninkaa:nvaalia. Tämän
minun ilmoitukseni jälk-een ta,pahtui va1tuuskunnassa lyhyt keskustelu, joka antaa minulle aihetta
luulla., että k-eskustelussa täällä redusikunnassa tullaan koskettelemaan siksi arkaluontoisia ulkopoliittisia asioita, että minä tältä kannalta katsoen, pitäisin erittäin suotavana, että tämä istunto olisi
salain-en. Kut€n arvoisa eduskunta tietää, niin
tämmöis-et ulkopoliittiset asiat voivat olla hyvin
arkaluontoisia ja epäilemättä eräs kysymys, ,loka
tehtiin minuUe tässä valtuuskunnan kokouksessa,
on nimenomaan siksi arka, että jos se otetaan täällä
esille, niin siitä voi syntyä sellainen k€skustelu.
että sen julkisunteen saattam1nen heti voisi koitua
maall-emm-e va,hin·goksi.

Kuninkaanva~li.

Ed. Rose n q v i s t: För min del ber ja.g att
få understöda presidiets förslag, att d-etta plenum
måtte vara sluret. Vi kunna icke i detta nu veta,
hvad allt här kommer att säga.s, och hvilken verkan
det möjligen kan hafva. Detta inn.ebär fö,r ingen
del, a•tt hvad här yttra.s s;kulle håJllas doldt för
Finla.nds folk. Detta folk kommer ju att, så snart
protokoUet är .iusteradt, få fullständig del af detsamma.
Ed. Co 11 i a n d e r: Ja,g skulle för min del
helst motsätta mig behandlingen af frågan vid sekret plenum, men på g.rund a.f de s1käil, som anförts
af S€nator Stenroth, och på grund däraf, att jag
tärrkt förbehålla mig förmånm att eventuellt få
interpellera regeringens medlemma.r, då det nu gäller kandidatfrågan, beträffande denna frågas föregående skeden, anser .iag fö.r min del d.et nödvändig, att en sådan ihterpellation och dess behand·
ling sker vid -sekret plenum, hvadör jag röstar för
förslaget.

•

Ed Estlander: Jämte det jag ber att få
understöda talmannens förslag om att detta p.lenum skulle hållas såsom sekret, ber jag för min del
att få föreslå, att p;rotokollets publisering måtte få
bero a,f presi,diets beslut, detta med hänsyn till
hvad här nämndes om meddelanden, som röra utrikespolitiska angelägenheter. Också af andra skäl
synes det mi~r, att vi icke nu kun:na- besluta, att
detta protokol'l skall offentliggöras genast då det
.iusterats.
Ed. Bäck: Jag ber att få understöda ta.lmannens förslag med det tillägg ldgsm. Estlander
gjord-e.
Ed. R e 1 a n d e r: Sen lausunnon jälkeen, min·kä ulkoasiainministeri tässä asiassa antoi, minäkin
kannatan puhemiesneuvoston ehdotusta.
Ed. N e v a n 1 i n n a: Pyydän myöskin saada
kannattaa ed. Estla.nderin tekemää ehdotusta mitä
tulee pöytäkirjan julkaisemiseen.
Kt:skustelu .iulisteta.an päätty-neeksi.
Puhe m ies: Keskustelun ,kuluessa on vastoin puhemiehen ehdotusta ed. J U'ltilaioon e'hdottanllt, ett"å ac;ia käsiteltäisiin julkisessa täysi-iRtunnossa. Edclle-:>n on ed. Rstland.e!: yhtnnä~lä
muuten puhemiehen ehdotubeen ehdottanut että
pöytäkirjan julbic;eminen tulisi riippuvaksi puhemiehistön päätöksestä.
Selonwko myönnetään oi'keaksi.
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Asiassa olisi mielestäni mendeltävä niin että
olisi haettava vastaesitys puhemiehen ehdotukselle
äänestämällä ed. Juutilaic;en .ia ed. Estlanderin
·ehdotusten välil,lä.
Menettely hyväksytään.
Äänestys ja päätös:

1) Ken vaiStaesitykseksi puhemiehen ehdotusta
vastaan hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaesitykseksi hyväksytty ei. J uutilaisen ehdotus.

Äänestyksessä annetaan 82: ,jaa"- ja 25 ,ei"ääntä.
Vastaesitykseksi on siis hyväksytty ed. Estlanderin ehdotus.
P u h e m i e s: Nyt on lopullisesti äänestettävä
ed. Estlanderin ja puhemiesneuvoston ehdotuksen
välillä .
2) Ken hyväbyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei'' voittaa, on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 3& ,jaa"- ja 72 ,ei"ääntä.
Eduskunta on siis ed. Estlanderin ehdotuksen
mukaisesti päättänyt, e:ttä a1sia käsitellään suljetussa täysi-ist.unnossa .ia että pöytäkirjan julkaiseminen riippuu puhemiehistön päätöksestä.
P u he m i e s:
lyyn.

Siirrytään itse asian käsitt-e-

Keskustelu:

Senaattori P a a s i k i v i: Eduskunnassa, on
u&ea.mmissa ·lausunnoissa kosketeltu kysymystä
hallitusmuodon 38 § :n laillisesti voima.ssaolemisesta. .ia on lausuttu, että tämä pykälä olisi jo aikoja sitten kumoutunut, eikä sitä senvuoksi enää voitaisi käyttää. Minä en ole tästä asiasta tä:hän asti
ajatusb:mi Eduskunnassa lausunut, sillä 38 §:n
mukaan on e d u s k u n n a n asia toimittaa kuninkaan vaali, mutta kun keskustelussa on useammin
kuin yhden kerra,n ja viimeksi eilen viitattu
erääseen kokoelmaan perustusla'keja, öonka minä
parikymmentä vuotta sitten painosta toimitin ja
josta tahdotaan vetää johtopäätös, että minäkin jo
silloin olin sitä mieltä että 3.8 § on kadottanut
voimansa ja kumoutunut, niin pyydän senjohdosta
saada muutamalla sanalla esittää, mitenkä tämä
asian laita lainopillisesti minun nähdäkseni on.
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Kesku.;;telussa on kahdella perust-eella tahdottu
panna kySieenalaiseksi puheenaolevan pykälän voimassa oleminen. On .ensiksikin sanottu että eduskunnan viime joulukuun 6 päivänä tekemän päätöksen mukaan Suomen valtiosääntö on muut-ettu
tabavaltaiseksi ja tämän vuoksi ei määräys, joka
ko:;;kee kuninkaanvaalia, voisi -enää oHa voimassa.
Toiseksi on lausuttu, että joskin, 1772 vuoden hallitusmuoto ·o'lisi edelleen voimassa, niin sm 38 § on
jo såihenr aikaan, kun mona.rkinen hallitusmuoto
oli epäilemättömästi voimassa,-ka.tsottiin kumoutuneeksi ja voimansa menettäne-eksi -eikä sitä senvuoksi enää voi käyttää. Asiaa katsellaan siis kahdelta aivan eri pohjalta.
:Mitä tule-e niihin periaa1tteisiin ja säännöksiin,
joika olivat tähän ·kuuluvista kysymyksistä voimassa siihen aikaan, kun Suomi oli Venäjän yhte;yd-essä, niin on niihin nrähd,en -erot-ettava kak<si
ryhmää. Toin-en on meidän valtiosääntömme, konstitutsionimme, jonka :pääasiallisesti muodostaa
1772 vuoden hallitusmuoto ja 1789 vuoden yhdistys- .iru vaJkuuskirja: ynnä eräät muut säännöks-et.
Toisena ryhmänä o'livat ne periaatteet ja oikeussäännökset, jotka, johtuivat Suomen suhteesta Venäjään ja jotka muodostivat erityisen, konstitutsioonista, valtiosäännöstä eriWiän oleva,n ryhmän
säännöksiä, jotka tosin eivät ole mihinkään yhteiseen lakiin koottuja, vaikka tällaisesta kodifioimisestakin oli puhe. Vasta viime vuonna •perustuslakikomitea ryhtyi tä:hän kodifioimistyöhön, valmistamaan erityisen ,valtakunnansäännön" niinkuin
sitä kutsutaan, ja 'siitä erillään olevan valtiosäännön eli konstitutioonin. Samanlainen oli asianlaita' Ruotsin ja Norjan vä:lillä. Ruotsilla oli oma
konstitut:ooninsa sam'oin kuin Norjalla, mutta lisäksi oli yhteinen valtakunnansääntö olemassa,
j·oka sisälsi ne määräykset, jotka koskivat Ruotsin
ja N or.ian välistä oikeussuhdetta. Mai·nita sopii
myös, €ttä Saksan· keisa.rikunnassa on kullakin erityisellä valtiolla oma valtiosääntC\nsä ja Saks'ln
valtaikunnaiHa ylein€n valtakunnansääntö, .ioka sisältää määräybiä koko valtakuntaa koskevista
kysymyksistä. 6 päivänä tammikuuta viime vuonna 'eduskunta katkaisi ,valtakunnan:säännö.n", katkaisi siteet, jotka yhdistivät Suom€n Venäjään tahdon lyhyesti kutsua näitä Suomea ja Venäjää
yhdistäviä! määräyksiä ,,va1lta•kunnansäännöksi",
vaikka ei ollut olema.ssa erityistä lakia, vaan kunlui tähän määräyksiä, jotka osittain ~olivat tulkinnan varassa ja· johtuivat 1809 vuod€n tapausten
loogillisena .iohto11äätöks€Uä - tämä ,rvaHa.kunnansääntö" putosi lJOis. Eduskunta katsoi tähän
olevansa oik€utettu ja o'li siihen ·oikeutettu ,ensiksikin ·sen johdosta., ett,ä Venäjän puo 1elta tätä samaa valtaku·nnansääntöä ja mei.lle siinä taattuja

oikeuksia1 oli ~loukattu, meitä oli sorrettu, ja toiseksi sillä yleis€lJä perusteella, että jokaisella kansaJla
on oikeus 'PYrkiä ja päästä valtiolEsesti itsenäiseen elämään. Mutta joulukuun 6 päivän päätös ei
tarkoittanut eikä voinut tarkoittaa sitä, että myös
Suomen valtiomuoto, Suomen oma sisäinen kollsli·
tutsiooni olisi kumottu, Rillä sitä ei voida kumota
muuta kuin siinä järjestyksessä kuin se itse määraa. Perustuslain muuttamisen jär.i·estystä koskevat määräykset eivät ole voimassa ,valtakunnansäännön" muuttamisesta, mikä[i samalla
myös perustuslain muutos €i ole ·kysymyksessä.
Mutta mitä tulee itse valtiosääntöön.
jOhonka kuuluu 1772 vuoden hallitusmuoto ynnä muutamat muut lait, niin sitä ei voida 'kumota muuta kuin siinä järjestyksessä kuin se itse ja
siis va:ltio·päiväjär.i€stys säätää. Mitään sellaista
menettelyä ei ole noudatettu, asiaa ei ole käsitelt~
eduskunnas.sa siinä .iärj€styksessä kuin valtiopäiv!!_järjestys säätää ja sen vuoksi ei mitään perustuslainmuutosta ole voinut tulla toimeen. ~inoa perust€, joka on tath.dottu esiintuoda sen puolesta, että
joulu:kuun 6 päivän päätös muutti myös Suomen
konstutitioonin ·siinä kohden, mikäli sre koski ..monarkista periaatetta, on s'e, että j1oulukuun 6 päivän päätös, vaikkei se tarpa,htunut laillisessa järjestyksessä, o:li kuitenkin s.ellainm v a 1 t i o t e k o,
joka jo itsessään :muutti monarkios€n valtiomuodon
tasavaltaisreksi. Mitä tämä tietäisi? Se tietäisi,
että eduskunta: myös meidä,n omiin 1Jerustuslakeihimme nähden ja niitä va.staan pani toimeen tod€1lisen v a 11 a n k a a p p a u k s .e n. Sillä mitään
muutahan ei ol e, että laittoma•ss'a järjestyksessä
kumotaan perustuslaki; se olisi t~od€llinen
v a :1 1 a n k a: a 11 p a u s, s t a t ,s k u p p, s t a t ss t r e c k. Ja s:iihen perustuisi monarkisen hallitusmuodon muuttaminen Suomessa. Mutta tätä
minä .ia muut., jotka olemme sama:lla kannalla,
emme millään tavaiHa voi myöntää. l\fe 'emme
,saata myöntää eduskunnalle sitä oikeutta ja sitä
valtaa, €ttä se, y:ksimi€lis·estikään sivuuttamaila
niitä muotoja ja määräyksiä, jotka p€rustusla.issa
sääfletään. voisi tehdä tällaisia muutoksia, mei,dän
valtiosääntöömme. Sitä ovkeutta eduskunnalla ei
ol€. Minä en puhu tässä hallituksen jäs€n-enä vaan
Suomen :[ransalaistma, valitsija-na ja, äänestäjänä.
Kun edusrta.iat valitaan, niin ne valitaan sillä edellytyksellä, että niiden täytyy perustuslakeja noudatta,a, .ia perustuslakia muuttaa siinä järjestyksessä kuin vaWopäiväjär.iestys säätää. Jos €mme
t.ästä pidä kiinni, niin joudumme vaaralliselle
tielle. Vaikka tämäkin edus:kunta olisi yksimielinl{'n, niin s·e €i voi säätää pernstuslmkia muuta kuin
siinä järjestyksessä kuin valtiopäiväjärjestys sanoo. Ja 'Siitähän täällä eduskunnan vähemmistön
1

Kuninkaanvaali.

puolelta on pidetty 1kiinni, kun 1 /a vähemmistöllä
tai vähän suuremmalla on ,gellaiset tärkeät kysymykset kuin kysymys uud-esta hal!itusmuodosta,
saatettu raukeamaan. Se on laillista, vähemmisltöllä on ollut l&illisesti siih-en oikeus. Sitä vastaan
-<ei voi laillisesti mitään sanoa,. Mutta meidän täytyy pitää kiinni siitä, että. muissakin tapauksissa
perustuslait ja valtiosääntö muutetaan ainoastaan
sellaisessa .iär.iestyffisessä kuin perustuslait itse
säätävät. S.envuoksi .en saata myöntää oikeaksi
edellämainittua väitettä. Minun täytyy sanoa, että
kun tark-emmin rupesin ajattelemaan tuota väitettä, että Suomen eduskunta 6 päivänä joulukuuta
olisi, ei ainoastaan katkaissut valtakunna,n säännön poikki, vaan myös·kin tehnyt vallankumouksen, va.ltiokaappauksen meidän vanhoja ~rustus
lakia,mme vwstaan, niin se ajatus oli minusta kovin
outo, en ollenkaa,n saattanut ·sitä. käsittää. Ja
minkä enemmän olen tätä a,siaa .iuriidiselt.a kannalta harkinnut. sen mahdottomammalta mielestäni kiinnipysyminen tuossa väitteessä tuntuu. Minun nähdäkseni ei siis ole epäilystä siitä, että Suomessa nykyänsä on voimassa 1772 vuoden haJlitu,gmuoto ja siis monarkinen valtiosääntö.
Pyydän sitten saada katsoa, mitenkä muuten on
38 § :n voimassaolon la.ita. On tahdottu väittää,
että Jaintulkitsijat .ia perustuslaö.n .iulkaisijat, joiden joukkoon minäkin olen j•outunut, (vaikka minun .iulkaisuni ei ole muuta kuin lyhyt yhteenveto
.Mechelin-vainajan julkaisuista), ovat jo Venäjän
aikana katsoneet 38 § :n säännöksen kadottaneen
voimansru si.Uoinkuin Suomi yhdistettiin Venäjän
valtakuntaan, .ia ettei sanottua kuollutta pykälää
nyt enää, 110 vuoden kuluttua voi ruveta henkiin
herättämään. Jokainen, joka on vähänkin ollut
tekemisissä meidän vanhojen perustuslakiemme
tulkitsemisen ka·nssa Venäjän aikana, tietää, mitä
va.ikeulksia siinä monessa tapauksessa oli, sillä
1772 vuoden hallitusmuoto on laadittu ja vahvistettu a.J·ku!llnsa itsenäistä valtakuntaa vaorten. Kun
Suomi yhdistettiin Venäjäm, valtakuntaan, niin
Keisari Aleksanteri I vahvisti Suomen va1tiosäännön kokonaisuudessaan voimassa olemaan.. Missä
kuitenkin va1tiosäännön määräykset tulivat ristiriitaan ,valtakunnansäännön" kanssa, niidm määräysten kanssa;, jotka johtuivat Suomen yhdistyksestä Venäjän kanssa, niitä 1772 vuoden määräyksiä €i voitu ,g o v e 11 u t ta. a, mitä sanontatapaa ylipäänsä karkki laintulkitsi.i111t käyttävät.
1772 vuoden ynnä muiden vanhojen perustuslakien
tulkitsemisessa Venäjän aikana oli vaikeuksia ja
~n myönnettävä, että täytyi eräissä tapauksissa
käyttää vähän niin sanoakseni väkinäistä tulkitsemista. selittäessä.mme itsenäistä valtakuntaa
varten säädetyn 177'2 vuoden hallitusmuodon mää1
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räyksiä ja saadakSemm€ ne sopimaan siih€n to$iasialliseen tilaan, johon Suomi oli Venäjän yhteydessä joutunut. Mutta merkillistä on, että nyt vielä erityisesti tahdotaan takertua kiinni niihin muutamiin suhteellisesti vähäpätöisiin yksityiskohtia
koskeviin tulkintoihin, nyt kun tosiaan Suomi on
tullut itsenäiseksi ja tosiasiallis-esti 1772 vuoden hallitusmuoto vapaammin sovd'tuu tosiasial'lis,een olotilaan. Mutta ihmeellistä sittenkin on,
dtä laintulkitsijaiu sanontatapa, nähtävästi asian
3isällisen luonnon johd.osta, ei sittenkään sanottavasti sisällä sellaisia väitteitä, joita nyt täytyisi
korjata~. Enn-en kaikkea se tulkinta, josta nyt on
kysymys: nimittäin että ne 1772 vuod-etU hallitus:muodon ja muiden perustuslakien säännökset,
jotka eivät soveituneet Venäjän ja Suomen välisen
, valtakunnansäännön" määräyksiin, siirtyivät
syrjään niin kauaksi kuin Venäjän yhteydessä oltiin, niitä ei voitu s o v e 1 ta a, ne €ivät olleet
,tillämpliga", tätä tul•kinrt.aa vastaan ei voida nytbän tehdä oikeutettuja, muistutuksia. Tämä tulkinta on ollut aivan yleinen, se esiintyi myöskin
virallisissa asiapaper-eissa, niinkuin 1863 vuoden
valtiopäiväin avauspuheessa. Puheenaolevat 1772
vuoden hallitusmuodon säännökset eivät kumoutuneet, koska meidän vanha konstitutiSioonimme
vahvistettiin olemaan voimassa ilman mitään ra.ioituksia, mutta. eräitä säännöksiä siinä ei voitu
s o v e 1 ta a niin kauan kuin yhteys Venäjän
kanssa kesti, vaan niiden säännösten täytyi väistyä
valtakunnan säännön tieltä, mutta sinä hetkenä,
kuin tämä este on poistunut, sinä hetk€nä näiden
säännösten soveltaminen jälleen alkaa.
Luullaa111 kenties, että tämä tulkinta on keksitty
.ia tarpeen vain 38 § :ää varten. Ei, vaan samanlainen tul·kinta on vä:lttämätön eräitä muitakin
ky,gymyksiä varten, joissa asianlaita on samanlain€n. Pyydän saada kosketella muuta.mia, jotka
tulivat mieleeni, kun tätä asiaa ajattelin. Ensimäinen on 38 §. Periaatteena Venäjän aikana, joka
periaate johtui 1809 vuoden tapauksista, oli se,
·että Venäjälle kuului se oikeus, €ttä Venäjän keisari oli .myös sama.Ila Suomen hallitsija, Suomen
monarkki. Se periaate ei kuulunut meidän perustuslakiimme, meidän koMtitutsiooniimme, vaan se
kuului Suomen ja Venäjän väliseen ,,valtakunnansääntöön". Tämä periaate putosi pois, sitte kun
eduskunta katkaisi yhdyssiteen Venäjän ja Suo1
men välillä, ja V-en!äjän oikeus pitää monarkkinsa
Suomen hallitsijana hävisi, ja silloin Suomen perustuslakien, Suomen va:ltiosäännön vanhat määräykset tulivat jälleen sovellutettaviksi. Olisi
~mnuten'kin luonnollista-. vaikkei mitään määräyk' siä siitä olisikaan; että kun Venäjän oikeus pitää
1 mona.rkkinsa Sn<>men valtaistuimella. putoaa pois,
13
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sftloin S'uoniim niofiårkkin~n hailitusmuoto vaatii,
ettlt kå.nS'an'~:Usk1nitii. hankkii itsell€-ett uliden monårkin, jota vaiti:9såäi1tö .iä muut la.it .ia asetu:k8et .
edelfyttä\t'ät. - Mutta on muitakin samanlaisia ·
tapatrlisia, joita vastaan en luule kenenkään voi- i
vll.n tehdä väitteitä. Siitä suhteesta, .iossa Suomi j
oli Venäjään, johtui, että Suo'mella ei ollut mitli:än
~:~aa, ulkopoilitii!kk.11;a. Suomen ulk?asiat olivat
yhteiset Venäjlin kanssa, Suomella e1 ollut ulkoasioita varten mitään viranomaisia, ei ollut ulkoasiain ministeriä, ei ollut lähetystöjä eikä konsu18.'atteja. Venäjän hallitus hoiti ja johti .näitä
asioita myös Suomen puolesta. 1772 vuoden ha.~i
tusniuoto sisältää ·kuitenkin määJräyksiä myöskm
ulkopolitiikasta, sillä 1772 vuoden haiJlitusmuoto
10n laadittu itsenäistä valtakuntaa varten. Hallitusmuodon 21 § sisältää määräyksiä valtakunnan
kansliasta; .io.ka oli neljäs valtakunnan kollegio ja
johonka kuuluvat muun muassa ,liitot vieraitten
~altain kanssa sekä rauhan :päätökset vihollisten
kanssa, lähettiläin oikea lähettämim.m". Niinkuin
tunnettu. 1772 vuoden hallitusmuodossa olevat
kollegioita koskevat periaatteet kohdistuvat >E:ri.näisten vuoden 1809 Porvoon vaJtiopäivien myötävaikutuksella annettu.i·en määräysten nojalla senaatin ta1ousosa.stoon, sillä se tehtävä mikä oli
valtiosäännön mu:ka&n kollegiolla, on pääasiallisesti senaatin talousosastolla. Kun nyt Suomen yhteys Venäjän ,kanssa on katkennut, ovat ulkoasiat
joutuneet Suomen omaan hoitoon ja meid~n va!lhan hallitusmuotomme periaatteet, samom kmn
koUegiojru koskevat periaatteet yleensä ovat nyt
päässeet voimaansa, ja senaatti, maan hallitus, on
tälläkin alalla ruvennut harjoittamaan sitä valtaa, mikä siltä Venäjä,n yhteyden aikana. on 'PUUttunut. Ja hyvästi voi sanoa, että Hallitusmuodon
21 § :n näitä asioita koskevat veriaatteet ovat astuneet vaikutukseensa, vaikka ne ovat ko1ko sen ajan,
minkä me olemme Venä:jän 'kanssa yhteydessä, eli
110 vuotta, ol,leet soveltumattomia. Se on minun
nähdäkseni a,naloginen tapaus kuin se josta ·edellä.
38 §:ään nähden puhuin. Ja onpa vielä .muitakin
samaritapaisia kysymyksiä. V aitio-oikeudellisten
periaatteiden mukaan on Suomen alueella. ainoaståan suomalainen valtiovalta mahdollinen, mutta
me tiedämme etta niin kauan •kun me olimme Venäjän kan8sa' yhteydessä, toi tämä yhteys mukanansa eritiliisiä :raj,oituksia, tässä suhteessa. Venäjällä o'li oikeus pitää täällä linnoituksia, sotilas.~
i~'ttoksia y. m. s. Nyt ovat nä.lnä rajoitri):set
pbi~-tul:i~et 'jaJi3'lli~s~uodol). .vit-Q.'hat )>eria~~t
·siitä että. Våln Snotnen valtiOvalta. on SttoJD.ell
ålUe~fla ;JmtH!Ls~a. .:p{tits~t täyt~en . vatlditnks€eh'~a. ~ TtlU Vi~lä ul:iefooni yksi ~llaus ..• Rallitu ~l:ll riOdofi 1 () § :n.· riiillta.a'n ja Yhdisf;~rs .ia Vakims-

:k~r.iiu~ .1 § :n, mukaan _voidaan nim,ittii.ä S'upl$n
v1rko1hm amoastaan Suomen kansalaisia. K:C>ko
V-e'näj~~ aik~n'a on k~1itenkin otlut yleisesti tup.nustettua, että ·kenrawbkuvernööriksi voitiin nimittää V-Pnä.iän mies. Siis senaatin puheenjohtaja.n:a.
- kenraalikuvernöö.ri oli sa;malla, senaatin. puheenjo,htaja - voi olla venäläinen ja niin .olikin
melkein koko V.euäjän aikana asian laita. Nyt, on
tämä poikkeus lJudonnut pois ja hallitusmuodon
10 § :n määräys, että vieraita, ulkomaan miehiä
älköön käytettäkö val.takmman viroissa .ia Yhdistys ja Vakuus<kirjan 1 § :n säännös, että syntyperäisiä Suomen miehiä on asetettava Suomen virkoihin, on jalleen astunut täyteen voimaansa oltuansa 110 vuotta ·tässä suhteessa soveltumattomia.
(Ed. Hahl: KuniiJikaaksi olisi siis pantava Suomen
mies!) - Se on Hri asia, mutta .ios herra Ha.hlilla
on joku solJiva suomalainen, niin ehkä otetaan harkittava:ksi.- Luulen muuten, että jos tarkemmin
näitä asioita harkitsisi, niin löytäi"i vielä muita
samanlaisia analogisia ta'J)auksia.
Ulkomaan
oikeudesta niitä löytäisi m;vös, mutta veisi .liian
pitkäMe r:vhtyä niistä trussä sen tarkemmin puhumfwn.

Minun 1nielestäni siis ei ole siitä elJäilystä, että
38 § on laillisesti voimassa .ia että sitä laillisesti
nyt voidaan käyttää. Mikäli tiedän, ollaan asiantuntevissa 'Piireissä tätä mieltä jotenkin yleisestL
Tiedän 'kyllä, että presidentti .Ståhlberg on toista
mieltä, mutta - kaikel'la kunnioituiksella 'Presidentti Ståhlbergia kohtaan- täytyy huomauttaa.
että hän ·ei ole valtio-oikeudellisissa kysymyksissä
auktoriteetti. Meidän suurin auktoriteettimme
tällä alalla on lJrofess.ori He.rma111son; hän on tätä
asiaa erityisesti haHituksen 1Jyynnöstä tutkinut ja
antanut siitä laajan lausunnon, jossa hän tämän
asian monipuolis,esti se1ittää. Valtio-oikeuden nvkyimm professori me~dän ylioiJistossamme, profe~
sori Erich, on minun tietääkseni myöskin samaa
midtä. Parhaimmat auktorit€etit, ios niitä. tahdotaan kuulla, ovat siis tällä kannalla. Mainitsen
tämän s€n vudksi, että minä en ole mikään auktoriteetti juridisissa asiois-sa. Siitä on .io hyvin
kauan, kuin minä olen .iuridiikassa, lainopissa
työskennell;vt.
Ed Nevanlinna: Eduskunta on viime valtiopaivillä. tämän vuoden elokuun 9 päivänä päättänyt pyytää hallitusta ryhtymään niihlll: toimenpit~isiin, jotka ovat tarpeen, jotta edusk:unta voisi
täyttaii. .edus-kunnalle 'ha:llilhsln'uod·on. 38 .§ :n .
jäilla . ki:inlnvan 'Velvo1Hsuriden . :hlahdotlisimm~n
:PMn-:ioffu11tati.Jnluihkaå.n '\raåli. :Seu, ·m.u·kaau Wui1I
h~'mt~s. :n;y:t ." ~~tir~~yssä ·tt~ije~~~~ä ,?,~. iliiö~futnut, on hallitus .nyH.emnun suor1tta.nut sen te'h-

no-
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tätän, j<hikä eduskunta mainitulla pä,iitöksellä qh
hallituks-elle antanut. Näin o1len ja sitten kun
yritys uud.e·n hll.Iiitusmuodon a,i:ka.ansaamiseksi ~n
nem kuningaSISu vu:h .viLli tseiriista valtakun·nalle ·op
rauennut, ·oh eduskun.rian ·asiana viipymättä täyttää :\mheenalainen V'elvojlisuus, ja on minulla
niinhmodoin kunnia ·ehdottaa, ·että eduskunta
päättäisi :tänä iltana pidettävi:j,ssä :täysi-istunnossa
toimittaa -kuningassuvuri vaa.li.

Ed. Paasi vuori: Kun eduskunnalla nyt ilmeisesti aijota~p. teettää . päätös, joka tulee olemaan turmiollistmpia niiden lukuisten turmiollisten joukossa, joita tä:mä jäänhös·edus•kunta lyhyenä toiminta-aikana jo on ennättänyt tehdä, en voi
olla omasta puolestani esille tuoiJll!atta ajatustani
tämän S'uunnitellun ash:~le·e·n johdosta ja samalla
·esittää millä silmillä varsinaism kansan keskuudessa tätä eduskuntaa ja sen toimintaa yleensä
katsotaan ja mitä erikoisesti nyt suunniteltavana
olevaan toimenpiteeseen tulee.
Silloin kun tämä jäännöseduskunta keväällä
suuresta supistuksesrta hu·olimatta .ia vastoin tyiiväestön taholta esitettyä vaatimusta näytti aikovan ryhtyä leikkimään kansaa edustavaa parlamenttia, mukaannuttiin tähän ajatuks·een aluksi
työväenluokankin keskuudessa, kuitenk:n sillä pidättäytymisellä ettei tätä -olotilaa sai·si ja.tkua
kauemmin kuin olosuhteet välttämä.ttömästi vaativat. Nimenomaan ajateltiin tällöin, että saattaa olla tarpeellista järjestää maa·n raha-asiat ja
·elintarv.ekysymys niin nopeasti, e:ttei uusi.en vaalien kautta täydennettyä edus:kuntaa siinä ajassa
>ennät.ettäisi saada kooll-e. Pian kuitenkin käv~ selville tämän luokkaedu·skunnan ail\eet ja mihin
kaikk,een sitä suunniteltiin käyt.ettäväksi. Se on
liiankin usein jul·kilausuttu sekä 'täällä eduskunnassa että porvarillisissa sanomalehdissä. Tarkoituksena on ollut ei -enempää eikä vähempää
kuin järjestellä tämän maan asioita vapaasti niin
kauvan ·kuin ·siihen -on tilaisuutta, eli rtoisin sanoen niin kauvan kuin työväestön ääni voi-daan pidättää kuulumasta ja jakseiaan se pitää poissa
n'euvospöytien äärestä. Tällä aikaa aiotaan kiirehtiä juurruttamaan taantumusta maassamme
siksi lujasti, että se kestäisi pitkän ajan ennenkuin kansanvallan aatteet pääsisivät täällä oikeuksiinsa.
tätä suunnitelmaa ei ole ainoastaan j~H}~
ljtpsuttu, .ya.a-n. sit~ 011. myöskin tO~fUte~.tu S~kii,fi
kuin :r:r:ie1däq JUn'k:kerrm,me ovat s1tii Jilik;sanoot.
{~jä~~_}all!n't!lxp~styöhö~ jll:. tai~t~~lilln. ~a~~i:l1J.

Ja.

e-w~m~p;sj!>~ v~s~auc. f.~LJ_Ituskm.~Jkt?k:Y~t'J~;ytk'81e!lt.~~
on unrattu snna maann

alK 1 voima , e ta

maamme tod.el'liset elinkysymykset ovat saaneet
jäädä kokonaan syrjään.
Ainoana lohdutuksena kansanvaltaisesti ajatielevine henkilöille tässä maassa on se, että koko
tämä 'touhu on •tulokseton, että tällä edus:knnna.lla
·ei ole o i k e u t t a pääittää niissä asioissa, joita se
ottaa ratkaista.vaksi ja että s-en s.aavutukset voidaan ·ensimmäisessä sopivassa. tilaisuudessa panna
rHtaan ja varmasti tullaankin niin menettelemääm, sikäili kuin tämä ~eduskunta on vastoin kansan enemmistön toivomuksia. työskennellyt.
Tällä ·eduskunnalla nimittäin ei ole lailli"Sta pätevyyttä Suomen ·ka:nsa·n nimessä tehdä päätöstä.
Ensiksikään ei tämä eduskunta •ol·e täysilukuiuen.
Valtiopäiväjärje&tyksen mukaan ·täytyy eduskunnassa olla 200 jäsentä. Tässä eduskunnan jäännökses.sä ei ole enempää kuin puolet tä.stä määrästä.
PorvariHisten .taholla ved01taan ta vaUisesti siihen, ·että on nii:de·n ·oma asia. jotka ovat tehneet
itsensä mahdottomiksi, jos ·ovatkin pakoitetut. py~
symään pois·sa. Tämä todistelu riippuu kuitenkin kokonaan ilmassa. Eduskuntaan nähden ei nimittäin edustajilla ole oikeuksia vaan valitsijoilla.
Jos ne 400,000 sosialidemokraattista valitsijaa,
jotka. tätä nykyä ovat vailla edustajaa iässä eduskunnassa, eivät ol•e tehneet itseänsä mahdottomiksi Suomen kansalaisina, jos ne sen olisivat
tehneet, olisit.t.e te. herrat ne murha.nneet .tai heittäneet vankiloihi·n kid utettaviksi, niin:k uin olette
kaikille sisälliseen sotaan <osaaottaneille tehneet.
Nämä 400,000 valitsijaa tulevat teille aina heittämään syytöksen vas;ten kasvoja, ·että te olette
heidän ·oikeutensa anastaneet, •ettekä te tule teidän. puuhillenne mitään tunnustusta saamaan,
Edellisen lisäksi on tämän eduskunnan viaksi luet"
tava se, että tää,lJä olevien edustajain suostumuksella ja k:an.natu·ksella lain vastais·esti on tämä
eduskunta saat•ettu näi-n kutistuneeseen muotoon.
On olema·ssa joukko sosiaJi.d.emokraattisia edustajia, jotka sisälliseen sotaan ovat ainakin yhtä
viattoma.t .kuin täällä salissa istuva:t porvarilliset
·edustajat, ja jotka siitä huolimatta ovat kuritushuoneeseen sijoitetut ja siten estetyt edustajavelvollisuuksiaan täyttämisestä, ja tämä räikeä lainrikos on t.ehty ilmei3•esti siinä tarkoituksessa, että
teidän ·epäkansanvaltaiset pyrkimyksenne tulisivat onnistum.aa.n. Kun te ette kuningashommissanne ole varmoja, huolimatta puolikaseduskttnnast'anne, annoitte f.e vi~lä ratkaisun edellisP:Jiä
päivänp. vangita tä·une vahi.Iijl;ossa saapune~ par~
sosiandemok;raattista ed.ruitajaa, jotta he eivät pli,si
~s!~ma.·ssä , 'teitä .v.elj~lli.se~sä. S?VP,~.sa .asioi.fttnrie

JärJI;l~tä.~~~··

tT!i

saJ;Uass~ tark.oltl.f~S~~a oEle~_te

.j~tti.in~t täy.ti~Ipä~t~ ~~~·ä eåus~11n~a v~r

_M~~r

JJJ.la nnden edustaJain Jä.l:koon, JOtka ovat uolleet
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tai jotka ovat teloitetut, vaikka samaan aikaan
olette kyllä pitäneet tarkkaa huolta siitä, ettei kenenkään porvarillis-en sija jäisi päiväksikään täyttämä;ttä. Nämä jatkuvat laittomuudet aiheuttavat, että eduskunta nykyisessä 'kokoonpanossa-an
on laiton eikä sillä ole •oikeutta kansan puolesta
tehdä päätöksiä. Tämä eduskunta sitäpaitsi asiallisesti on senlaatuinen, ettei se edusta kansaa.
Itse asiassa se on samallainen, kuin sisällisen sodan aikainen pääneuvosto. Se on muodollisesti
yhtä vieras meidän valtiopäiväjärjestyks.ellemme
ja asiallisesti yhtä suuressa määrässä luokkaeduskunta kuin viimebimainittu. Tällä vajanaisella
eduskunnalla te herrat orkeistolaiset kuitenkin
ai•otte toteuttaa tämän ajatuksen, jolla ei ole
kannll!tusta ·tämän ka·nsan valitsijain enemmistön
keskuudessa. Te aiotte vielä käyttää siinä uutta
laittomuutta hyväksenne, selittää laiksi erään pykälän, jonka kaikki tässä maassa jo sadan vuod·en aikana ovat selittäneet merkityksensä menettäneeksi. Tämä teko olisi lailliseltakin eduskunnalta j u 1 k e a v a 11 a n k a a p p a u s, ja tältä
eduskunnalta tehtynä se on sitä kaksin k e rt a i s e s s a m ä ä r ä s s ä, jopa siihen määrin,
että arvattavasti ei mikään ulkomaalainen pri·nssi
tämmöisillä edellytyksillä halua persoonaansa tämän maan puolueriitojen ristituleen pistää.
Muuta ulospääsyä nykyisestä sekavasta tilanteesta ·ei ole, kuin uusien vaaEen toimittaminen.
Siihen olisi pitänyt käydä jo aikaa sitten, mutta
toivottavasti se ei ole vielä;kään liian myöhäistä.
Tapau·kset tosin vyöryvät myrskyn nopeudella ja
romahduksia sattuu sielläkin, missä niitä vähimmin odotetaan. Senvuoksi on syytä kiirehtiä, ettei
meillä taas kerran tultaisi liian myöhään. Jos meidän maamme vielä kerran sattuisi joutumaan kansainvälisten melsk.eid<en piiriin, ei siHä olisi mitään arvovaltaa nauttivaa laitosta, joka voisi astua isänlffiaan kohtalojen etunenään ja kerätä
kansan joukot ympärilleen. Tämä eduskunta ja
sen valits-ema hallitus ·ei ainakaan siihen tarkoitukseen kelpaa. Ne tulisivat kansanliik·keet pyyhkimään pois tieltään niinkuin pölypilv-et. Ottakaa ajanmerk<eistä va:ari, älkää viivytelkö, älkää
myös ärsytelkö tätä kiusattua kansaa enempää
kuin se jaksaa sietää.
T<e tuomitsette työväen väkivaltaisen menettelytavan ja odotatte tässä maassa syntyvän parlamentaarista toimintaa harrastavän työväenpuolueen. Mutta samaan aikaan te teette voitavanne
kääntääiksenne työväen mielen pois parlamenttaarisuud.esta. Sillä minkä ·arvon luUliette työväm
a-ntavan sellais.eUe . 'Parlamentaarisuudelle, joka
tarjoo etuja yksinomaan porva.rillisille luokille ja
sortaa työväenluokkaa, jättää ren edustuksesta

osattomaksi. Semmoinen parlamenttarismi ei menesty, ja jos nykyistä olotilaa vielä vähän aikaa
· jatkuu, on tässä maassa kenenkään työmiehen.
mahdoton ruveta selittämään joukoille parlamenttarismin etuja. Häntä ei uskota, hänet huudettaisiin aJas. Vastustan mitä jyrkimmin kurrin-.
kaan vaalia, koska se tietäisi valtiokaappauksen
tielle käymistä, tässä laittomassa eduskunnassa.
Samalla ilmoitan, etten katso arvolleni sopivaksi
ottaa csaa kysymyksessä olevaan val.tiolliseen ilveilyyn.
Se kiero selitys, jonka senaattori Paasikivi äskettäin antoi, s·e ei yhtään tasavalta-laisia kääntänyt siihen mielipiteeseen, että se 110 vuotta kuolleena ollut valtiomuodon pykälä nyt olisi ylösnoussut ilman, että olisi tarvinnut antaa uutta esitystä edus·kunnaMe ja se käsitellä täällä valtiopäiväjärjestyksessä säädetyllä tavalla. En minä
ainakaan puolestani siihen tulkintaan yhdy,
minkä senaattori Paasikivi täällä äskettäin antoi.
Senaattori Paasikivelle olisi ollut paljon rehe1lisempää, jos hän olisi sanonut: hyvät herra:t, me
teemme tässä nyt valtiokaappauksen, kun meillä
on siihen nyt tilaisuus.

Ed. N i u k k a n en: Minä yhä vielä senaa.ttori Paasikivenkin selityksen jälkeen uskallan
väittää, että v. 1772 hallitusmuodon 38 §, jonka
nojalla aijotaan kuninkaanvaaliin käydä, on pidetty yleensä kuolleena ja että itse herra senaatt<>ri J. K. Paasikivikin on ollut sille hautaa siunaamassa. Minulla on tässä herra senaattorin kirjoittama kirja ja siinä sen johtolauseessa sivulla
11 herra se.naattori itse sanoo muun muassa näin:
,Jotta kokoelmaa olisi helpompi käyttää, ovat ne
kohda.t, j o t k a e i v a t en a a o 1 e vo iv o i massa, merkityt pienemmällä painoksella."
Sitte tässä nyt kysressäolevassa 38 § :ssä jälkios.a, joka alkaa: ",Mutta jos valtaistuin jäisi
1 avonaiseksi miespuoli·sen kuningasheimon sukupuuton kautta, mistä onnettomaata tapauksesta
Jumala meitä varjelkoon" j. n. e., on tässä teoksessa painettu pienemmä1lä pa.i-noksella ja vielä
pykälän loppuun on lisätty samallainen huomautus kuin kirjan alkulauseessa. SenaaJttori Paasikivi on siis sittenki·n pitänyt tämän pykällän
voimansa menettäneenä. Tätä kuningasasiaa ei
suinkaan paranna S€ että herra senaa:tt.ori itse nyt
myöntää, että hän ja hänen hengenh€imolaisens.a
kuten .tääJllä eilen muun muassa eräässä lausu-nnossa on osoitettu, ovat aikaisemmin ven.äJläisten
. vallan aikana senvuoksi, että silloin heille se on
ollut edullistä, tulki·nnret väärin' perustusla.kia.
Vaan että näin on, että. Suomen hallitus tänä
'kohtalokkaana ailffi,na on se1laisten miesten kä-
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sissä, jotka tilanteen mukaan ova•t valmiit perustuslakia selittämään aivan päinvastoin ja että tämiiln saman hallituksen toimesta nyt taasen perustuslain mielivaltaiseHa tulkinnalla vastoin kansan tahtoa ja 'kansalta kysymättä tahdotaan tuoda
tänne kuningas, se muuttaa 1äimän kuningashom~
ma.n vietlä:ki:n vastenm ietlisemmäksi. Minä sa(qon
vieläkin, että se ta'Pa, jolla. tä;män vanhan haHitusmuodoo 38 § :ää on eduskunnassa ja nykyisessä hallituksessa tulkittu O'D minun käsittääkseni mielivaltaista ja Suomen kansan oikeuskäsityksen mukaan koko·naa.n väärää. Minä ·kehoit1aisin ·vieläkin herroja montarkisteja, jotka tämän
tällaisen tulkinnan perusteella aikovat nyt kuninkaanvaatliin ryhtyä, miettimään•, minkälaiseksi ti~
lanne muuttuu sitten, minkälaiseen asemaan te ja
teidän tänne tuomanne kuningas joutuu silloin
·kun teidän· joka tapauksessa on kahd·en vuoden perästä toimitettava edus,kuntavaalit ja kun täällä
eduskunnassa siUoi·n on iliois·enlainen enemmistö,
kun silloinen perustusla:kivaliokunta selittää, että
tämä pvkälä ei ole ollut voimaasa vaan että sitä
on tulkittu mielivaltaisesti. Jos teillä ja teidän
tuoma:llanne kunin:kaaHa ·ei ol:e silloin pistimiä,
jolla te voitte tämän selityksen •kumota, niin tässä
maassa ei ole valtiomahtia, joka \'oisi teidä.n kuninkaan valtanne pystyssä pitää, ja tällaisen
mahdollisuuden pitäisi kehoittaa teitä vieläkin
tätä kysymystä harkitsemaan.
Senaattori Paasikivi: Edellisen ::Lausunnon
johdosta pyydän huomauttaa, että an•oisa puhuja
ei siteerannut oi:kein muistutusta minun perustusiakijulkaisustani. Hänen olrsi pitänyt lukea 38
§ :ään liittyvä muistutus, jossa sanotaan, että 38 §
ei ol-e kumoutunut -eikä •kadotta.uut wimaansa
\'aan sanotaan: ,Muuten ei Suomen yhdistämisen
jälk6en Venäjän va·ltakuntaan tämän pykälän jälkimäinen osa enää s o v e 11 u". Se sana, jota tässä käytetään, on ,sovellu" (ti:Uämplig). Jos edellinen puhuja oli:;;i meootellyt niinkuin hänen. olisi
pitänyt, olisi hänen pitäny.t myöskin lisältä, että
minun perustuslakipainoksessani on monta kohtaa, joissa lta.kipykälät on painettu pienemmällä
painoksella, vaikka ei ole minkäänlaista epäilystä
siitä, ett;ä näitten pykälien periaatteet, vi.elä.pä yksi.tyi~t säännöksetkin eräissä suhteissa ovat noudatettavat. Semmoisia ovat esim. kaikki kollegioita, ei ainoastaan kansliakolleegiota ·voo..n muibkin 'kollegioita kosk.eva.t kolb:dat, joitten periaatteet on koko Venäjän ajan katsottu olevan meillä
.sovellut.ettavissa ja noudatettavina ja nyttemmin
niitten soveltuva.isuus on vielä laaj·entunu:t. Meidän vanhassa laissa.mme on pykäliä., jotka. eivät
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ole oHeet kuolleit~, mutta sanokaamme että ne
ovat ol:leet ,val1ekuolleita", mutta nyt 'kun itsenäisyyden valo on niihin paista;nut, ne ovat 'heränneet. Ulkoasiain hoitoa koskevat säännökset ovat
olleet samoin 110 vuoden kulu-Essa kuollooi. Pitääkö nyt sanoa, •että <näiden sä,ännösten periaatteet ovat yhä kuolleita? Ei suinkaan, vaan vaik·ka va;nhan hallitusmuodon P·eriaatteet, jotka koskevat ulkoas•ioita, ovat olleet 110 vuotta ,kuoltleita", ovat nä;mä p-eriaatteet, jot:ka •nyt kohdistuvat sen<aatin talousosastoon, entisten ·koHegioidea
tehtävi<ell! hoitaja;na., nyt jälleen tulleet noudate1:taviksi mikäli ne nykyisiin oloihin soveltuvat.
Ed. R e n t o 1 a: Minä totea•n ensiksikin sen, että senaatin h<erra varapuheenjohtaja ei ole saanut tehdyksi ihmettä vaan että hänkin on vaan
ihminen. Se tehtävä, kuolleen herättäminen, m-eni
yli voimien. Vaikka siihen kuviteLlaan paistavan
min'kälaisen valon, nliin kuoHut ei sikäili herää
että Suomen kansa näkisi sen elävänä jälleen.
Sen kuolleen herättämisessä ka.tson. senaatin herra
varapuheenjohtajan sikäli epäonnistuneen että
vanhat lyijyt painavat jaloissa. Olisipa ollut perustuslakitaistelu toisenlainen, niin ei tarvitsisi
enään tuta niin ·katkeraa tunn<etta kuin minun nähdäkseni routavuosien suomettarelail;t€n täytyy
tuntea. Se O'D Jumalan rangaistus ja se on hyvä.
Olen nähnyt .tässäkin ~hdottomasti vilpiiltömässä
yrityksessä käyttää tilanteen .tähden jotakin keinoa e~ä päästäisiin tästä umpikujasta, olen nähnyt että w,nhat rilm•kSiet tällä alaltla tulevat e&teiksi. Minä ymmärrän. että joltakin hyvin tiukalta
perustuslailliselta onnistuisi 'Paremmin tuon
kuoHeen herättäminen; hän 'kun on oHut Slicmen
läheisessä suhteessa ja katsonut sitä vähän enemmän eläväksi aiheeksi, ja sentähden vaaitan että
sitä täytyy juuri yrittää herättää sellaisten, jotka
eivät ~rustuslaHtaistelussa kiivarlleet niin lain
puolesta. kuiu herra senaattori nyt tahtoo lain puolesta puhua. Lain puolesta puhumiuen on 'kyllä
hyvä, mutta toiselta. puolelta minä nti;en siinä
myös Jumalan sormen että hän asetti juuri sellai-sia mi~hiä nyt tätä asiaa ajamaan:, jotka tekevät
sen kaikkein heikoimmin. Se on ollut Suomen
kansan onneksi. Kuolleiden tänne esiinkutsuminen saa aikaan sen että tulee ·kummitubia ja niinollen on minun Jtähdä,kse~ aivan hyvä että n~in
'heik-at miehet ovat heräJttämässä 'kuolleita, jot.ka
eiviilt. saa niitä herää1mää:n tänne sekMortoa lreskuuteemme loihtimaan.
Tahdon 'kiinnittää huomiota siihen, mitä herra
senaattori viimeisessä lausunnossaan mainitsi. Hän
kyayi, minkä perust.een noja-lla me hoidamme ulkopolitiikkaa, jollei tälbista kuoHeistaherättämis•
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tä ole tapahtunut kyseessä olevia asioita. ko.skeviin

:kuitenkin v.-oima.av., 11iin tätä ei ka~~a yleensä Ylll.perustuslain .s:ään.nöks.iin nähd-en. Me hoiclamme märrä, ja. tällaisessa tilan<f:.ees~ on kuitenkin tärufkopolitiikkaa sen päätoksen :n. ojaUa, joka tehtiin keintä se mitä keisari Wil4elm}in pn t.ärkeimmält6 päivänä joulukuuta 1917. Siinä päätettiin että .;:i ymmärtänyt että hallitusmi~hillä .-on sopusoint'u
Suomi on oleva riippumat~on t.a'samlta, ja silloin ja yhteenkuuluvaisuus kansansa kanssa ol~eva ensaatiin ulkovaltoj.en ;bunnustus ennen kun oli kek- simmäinen asia ·eikä JOku .iuriidinen seikka, josta
sitt.ykään tätä tarvetta että täytyy herätbäii hen- la.kimi,ehet .ovat erimielisiä .ia j.oka on siksi syvii,kiin kuolleita. Ulkopolitikka.a hoidettiin niin että mielistä. lainopin tulkintaa, ef:.t.ei s.e ollenkaan pääkaikuivat iloisd huudot airm bolshevikkien pen- se yhteiseen kansaan leviämään. Katson sii·s, et.tä
..k,eiltä äärimmäi:sf't'n ·oikeistoon saakka. ja Suomen sellaiset perustukset, joita herra senaattori tätä
·ka·nsa oli 'kerrankin yksimieli'nen. ja kansassa .oli asiaa käsitceHessään ·esine t·oi, voivat .kyMä olla
henkeä ja elämää tämän pää.töksen tähden. Ja teoreettisesti oikeita ja la:k:imiesten piirissä tulla
tämän' pää:töksen ka,nnu,s'lumana kan,sa myöskin hyväksyty.i:ksi, mut.ta tila·nnetta ne eivät auta.
kukisti sen anarkistisen liikkeen, joka talvella syn- Herra senaattori lausui myöskin erään arvost·elun
tyi. Sen J)akon <iähd·en että Suomen t ä y t 3- i ju- maassamme sangen kun:nioitetusta p·erustuslakilistautua it·9enäis·eiksi valtioksi ja ~eduskunta yksi- taisteli.iasta ja nykyis~en hallituksen suuresti huomielisesti julisti että Suomi on oleva itsenäinen mioonottamasta la:kimiehestä, nim. ·edus:kunnan enriippumaton tasavalta, meidän täytyi ryMy<ä hoi- , tisestä · puhemiehestä professori ja presidentti
tamaan ulkopolitiikkaa ja. as·ett.aa parlame·ntin · Ståhlbergista, ettei hän ole muka valfi.o-,oihuden
enemmistön ta.hdon mukaisesti hallitus, .i;oka lähti : tuntija ja tutkija. Se arvostelu oli ain.aldn siihoitamaan url,kopolitiikkaa. Ja hallitus sai tam- vompi kuin se yliopiston· opettajan arvostelu, joka
mikuussa vi·elä laajemmat valtuudet ryhtyä toi- : sanoi, että pr·esident.ti Ståh1berg on , - - - - miin lmikiss1a wsioissa, jotka ta.rkoi:ttivat järjes- - - i"! Jos vähäsenkin arvossa pitäisivät omaa
tyksen palauttamista ja. sillä perusteella se kutsui · monarkista halli,tustaan nuo kiivaimmat yliopismeine ystävällisen viera'a.n kansan sotajoukot ton opett.ajan paikalle päässeet monarkistit, niin
meidän avuksemme. Niin hoidettiin ulkopolitiik- , eivät tällaisia arvos.t'l:lluja lausuisi. Miksikä silkaa eduskunnm1 päät-öks€n mukaan.
loin jää se hallitus, joka. nimittää tällaisen henPyydän sitte huomauttaa siitä käsitteiden se- kilön · korkeimman ha.llinto-·oikeuden presidenkaannuksesta., mikä on olemassa. :M:illoin tar~e : tiksi?
vaatii sitä sanomaan, niin silloin on Su~omi ollut •
Minun 'katsan,tokan,tani 'On käynyt esille jo eili'koko viime talv·en tasavalta; oikeistolais-et ovat sessä la.usmmossaniki11: ja eräässä sitä ennen anvalmiit silmää räpäyttämättä todistamaa·n maam- tamassani tähänkin kysymykseen nähden ja se on
me tasavallaksi ja vetoavat sitten ,kansanjoukkoi- se suuri huoli, että kun meidän oikeiston täytyy
hin sa~noen: ,katsokaa, tuollaine11 kuin näitte oli . puskea päänsä seinään, niinkuin tarvitsi vasemtasava,lta". :M:11tta kun on tarve. niin todistetaan mistomme talvella tehdä, niin tämä tuottaa ylen
ette~ :]muna kullan valke-ana Suomi ole ollut tasa- paljon ·kärsimyksiä ka,nsalle. Minä en näe mitään
vålta eikä 6 päivänä .i·ou.Iukuuta tehty eduskun- muuta rea<lista syytä enää tämän politiikan ajoon
nan päätös merkitse yhtään mi·tään. Tämä on kuin hallituksemme kunnian pelastaminen, mutainakin käsitteiden selmann:usta, .ioHen sarw jota- ta olkaa vakuutettuja siitä, monar4kistit ja arvoikin muuta. Eikä suinkaan se vahvista kansassa s'a hallituksemme, että minä ja mikäli ymmärrän
s~tä . käsitystä ett•ä lakimielhet tuHcitseva't lakia
kaikki ryhmätoverini eivät kielt.ää·n'ny isänmaalliÖ'ikein, vaa:n vahvis:ta'a kansa·ssa sitä ajatusta. että sessa mielessä myötävaikuttamas.t•a. siihen suun,laki on niinkuin se luetaan".
taan kuin he ymmärtävät isänmaan ·edut. Olka~
Sitte kiinnitän humniota siihen, mitti herra pää- vakuutettuja, että m€istä e-i ·tul,e ·olemaan sella~ta
ministeri puhui p:erustusla:ki·en ja valtiosäännön estettä hwllituksen hyvässä jä.rjestyksessä peräykahtee1i ryhmään .i'a.kamisesta,. ja jolm on syväl- tyessä, että se tulisi teille olemaan vaikeampi t-ie
lisiä lairloppia. Minun nähdäkseni se on: siksi 'kuin on tämä ti·e, kun täytyy pa·kosta. perääntyä,
syV.äliistä lainoppia, ettei se tule käytän.nöili·siä .:;:illä ·ehdottomasti Mmä politiiH~, j<ota hallitus
tirpei:l:a pa:lv.elemaan. Mi•nä :en ta:hdo ensinkään pyytää. nyt harjoittaa, tulee noloon loppuun käänHeltää ett.ei,kö lakimiesten, tie·demi<esten, 'keskuu- •tymään. Sille on noussut m~dän nostattamatt&,
dessa ne näkökannat ·ol.e aiva•n oikeutettuja, oi- .Tnmalan nostamia ·esteitä ja. siHe nousee niitä edel"
keaksi hyväksyttyjä, mitä herra. s·enruattori 'esitti. leenkin ja. sentähden pyydäJn, että hallitus antauMJiHa jos niiltlä 1)yydetää:n todistella ~että 6 päi- j tuisi s.ille tielle, mikä tunnust·et.a.an• täysin parla.vänä .i'oulukuuta 1917 ~eräiden perustuslain valtio- i mentta.ariseksi, 'kutsuisi uudet vaalit, j()Hei tahsäänt-öä !Jmskevien kohti,en •lakattua t.-o~9et jäivät do ryhtyä antamaan laheh(!..olusta ref-erfndnmi.g..
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~ kansanäänesty k.sestä.
S~lloi<n lbnsa on iaa-~:d haiiitukse:il hlana ja plifu
u$_oh,d~t~u tä,!Iäi&et a:Siat,,. kui.n mitä' on' tänä :k~ä~J,~ ollut. :K;alieiamme ·palaa terve~, lu~tamus lia:llit1:rk~:t,l, ja
me menemme iloisella vauhdilla eteenpäin,' kuin
-or(nyt menty, jos on ollenkaan menty. Tätä minä
_l)yydän, että hllitus sitä miettiSi eikä kävisi tuohon kohtalokkaas•een kuniukaanvaaliin..

maton. ~ksikä se siis silloin oli soveltumaton;?
Se dli s-Q,yel-tumaton siksi, että S1,1omi ei .ollu.t ~~se
näinen. vwlti,o, että Suomi e1 voinut Venäjän halli~ijasuvusta rii~pumatta valita hallitsiiasukua.
Se oli. soveltm;naton a i u o a s t a a n tästä syystä.
Jos nyt tahtoisi väittää ettei Suomi itsenäisenä ja
vapaana. voisi tehdä mitään, mikä on ollut saveltumatonta Suomen oHessa Venäjään liitettyuä, niin
;,:e on sama kuin Suomen itsenäisyyden. tosiasialliSenaattori S ·et ä 1 ä: Minä en- tahdo käyttää nen kieltäJminen. Se on sitä .oudompaa, että jotmonta sanaa, ja soo, mitä on sanottu ja mitä on kut nyt tääJl'lä kieltävät haUitusmuodon 38 §:n
sanottava, saattaakin koota aivan muutamiin har- voimassaol.on, koska juuri täJhän pykälään nimen<omaisesti v·edottiin silloin, kuin tuo kuuluisa valvoihin sanoihin. '
Eduskunta päätti eilen uudelleen, -ettei uuden talaki :säooettiin, ja, aivan tuohon samaan pykär
hallitusmuodon säätäminen Suomen valtakunnalle lään vedottiin· eduskunnan päätöksessäkin •silloin
.ole kiireellinen asia. Tästä ei tietysti voi muuta kuin eduskunta :päätti as-ettaa va1tionhoitajakunpäättää, kuin että Suomen eduskunta katsoo valta- nan.
kunnan toistaiseksi voivan tulla toimeen nykyiAinoa. seikka, joka olisi voinut tehdä tämän py.sellä hallitusmuodoll:a, sillä eihän •kaiketi kukaan kälän uudelleen soveltumattomaksi, olisi tietysti
yrittän-e väittää, että tällä vaHakunnalla, jolla on se, että Suomi todeNakin olisi julistettu tasava,lollut kauan valtiosääntö, tänä hetkenä, kun se on laksi. Ett-ei niin milloinkaan ole tapahtunut, on
itsenäinen, ei olisi mitään hallitusmuotoa. Eilen jo niin monta kertaa -osotettu, että s.U.ä: enää tuskin
eduskunta myöSJkin hylkäsi tehdyn ehdotuksen tarvitsee uudelleen todistella. Päinvastoinharr on
kansanään-estyksen toimeen:panemisesta, niinikään . eduskunta jo bhdes-ti hyväksynyt Suomelle moehdotuksen, että eduskunta tekisi anomuksen ' narkkis-en ha-llitusmuodon·. Etteivät tasavaltalaiuusien vaalien pikaisesta -toimeenpanosta. Ei ole set itsekään usko Suomea tasavallaksi, sitä todissiis mitään syytä olettaa, että hallitusmuotoasia • taa ettei kukaan puhu tätä nykyä Suomen tasa'Pian ratkeaisi tai ratkeaisi ainakaan tois-ella ta- va-Has,ta vaan kaikki tasa.valtalaiset puhuvat Suovalla, kuin nyt on käynyt.
men v a l t a k u n n a s t a, eikä ole twpa.na ni· Voimassaolevan hallitusmuodon mukaan, kun mitt-ää tasavaltaa va'ltalmnnaksi, siten nimitetään
kuningassukua ei ole olemassa, on va:ltakunnalle ainoastaan keisarikuntaa rtai kuningaskuntaa.
uusi kuningf),ssuku valittava. Että nyt todella 'l'ahdon huomauttaa yhdestä ainoasta seikasta.
asianilaita on s-e, ettei meillä ole kuningassukua, Kuuluisan päätöksmsä 6 p. joulukuuta, jota on
se ei ole kiellettävis.sä. Romanovien hallitsijasuku sanottu Suomen tasavallan julistamiseksi, sen
ei koskaan ole ollut Suomen haHitsijasuku. Suo- eduskunta on nimenomaan ja aivan erityimen valtaistuinta tähän sukuun kuuluvat henkilöt sesti siihen seikkaan painoa pannen julistanut
.ovat pitäneet hallussaan ainoastaan sikäli, kuin he tekevänsä k o r k e i m m a n v a ll a n h a 1ovat olleet Venäjän keisaTeita.
t i j a n a. Mutta se seikka että Suomella on
On yhä Ul:ld-elleen uudistettu, vielä tänäkin päi- valtiosääntö merkitsee että korkeimman vallan
vänä, että ha;llitusmuodon 38 § ei ole voimassa., ja haltija ei ole oikeutettu ma;htikäskyllä säätämiiän
on v·edottu lainoppineiden lausuntoihin, että muka valtakunnalle ha1litusmuotoa. S-e joka tahtoo
nämät niin ovat sanoneet. Eilenkin sama puhuja, väittää korkeimman vallan haltijalla olevan tämän
joka juuri odelläni esiintyi, useampia kertoja lau- oi'keuden, hän samalla väittää ettei Suomi ole va<lsui, että m. m. senaatin nykyinen varapuheenjoh- tiosääntöinen vaan itsevaltiaasti hallittava maa.
taja. eräässä julkaisussaan oli lausunut, että tämä Korkeimman vallan haltijal!la on valtiosäännön
38 § on ,pätemätön''. Tällä sitaatilla oli se paha mukaan. oikeus tehdä ainoastaan e h d otuksi-a
vika, että se oli väärä. Niinkuin jo tänäänkin on maan hallitusmuodon muuttamiseksi. Ja niinhän
osoitettu, on tässä kirjassa sanottu, että puheen- on todella kä.ynyt. Hallituksen puol-esta ja -edusalaisen pykälän jälkimäinen osa Suomen yhdistä- kunnan silloisen korkeimman valtiovallan haltijan
misen jälkeen Venäjän valtakuntaan ,ei enää so- hyväksymyksellä edu.skunnaHe tehtiin ehdqtus
vellu", ja niin ovat sanoneet kaikki ne lainoppi- siitä, että Suomesta oli tuleva riippumaton tasaneet, joiden lausuntoihin on viitattu. Ei y:\rsikään valta täysin la~llis.essa jär.ie.styksessä siten, -e~tä
ainoa ole niistä sanonut, että tämä pykälä olisi uusi tasavaltala~nen hallitusmuoto olisi säädetty.
J;>ätemätön tai voimaton. Kaikki ovat sanoneet, että Sillä aja tukseHa, että Suomesta oE tuleva tasase· on ollut, sen jälkeen kun Suomi yhdistettiin : valta, sillä oli kerran, se on kie~tämätön!l:ä, tässä
V.enäjän valtakuntaan, niissä oloissa s o v e 1 t u- 1 eduskunnassa. -sangen yleinen kannatus. T-odelli-
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snudessa meidän kuiten'kin täytyy 'sanoa että tuo 1 att störta i en afgrund. Det kan också hända, att
kannatus oli kuitenkin perustaltaan sangen haja- ett fall i afgrunden slutar lyckligt. Så, som hännainen. Näiden ka.nnattaji·en joukossa oli niitä, delserna utvecklats under de senast-e tiderna, ä.r
jotka epäilemättä olivat aina olleet ja vakaumuk- det fullkomligt omöjligt att nu förutsäga, hvad
senaan olivat monarkisteja, mutta jotka taipuivat som skall visa sig lyokligt och hvad olyckligt~
tasava,ltaan senvuoksi, että he eivät katsoneet sinä Fruktansvärdt molnhöljd är vägen. och blicken
hetkenä ja niissä oloissa minkään muun olevan förlorar sig i mörkret. Det åt-erstår endast att göra
mahdollisen Suomen sisällisiin eikä ul•konaisiin sitt bästa och försöka enligt samvete och öfveroloihin nähden, sillä ei ollut oletettavissa että ve- tygelse lösa de frågor, som tränga sig på oss.
näläinen bolshevikkitasavalta tunnustaisi Suomen Kommande släktled skola en gång i belysning at
kuningaskunnan itsenäisyyden. Toisaa.lta taas ne händelser, som vi icke känna, bedöma vårt hand·edustajat, jotka olivat vakaumukseltaan tasavallan lingssätt och be.römma eNer klandra oss. Det ka.n:
kannalla, varmaankin lähtivät hyvin eri perus- hända, a.tt inför en högre domstol såväl be.röm som
h·ilta. Täällä oli kai myös todellisia tasavaltaiai- klander är obe.rättigadt. Vi kunna blott, som
sia, j.otka ajattelivat tasavaltaa nykyaikaisessa sagdt, göra vårt bästa och böja oss för ödets dom·mielessä, semmoista tasavaltaa, jolla oli qleva to- slut.
För min personliga del är jag öfvertygad om,_
de-llinen korkeimman vallan haltija. Mutta oli hyvin suuri osa tasavaltalaisia, joiden ihanteena oE att den monarkiska statsformen är den, som lämneuvostotasavalta, bolshevistitasavalta, jolle me par sig bäst för oss. J ag förnekar icke vissa teotuskin olisrmme taipuvaiset myöntämään edes to- retiska föret,räden, som man kan tillerkänna den
dellisen tasavallan nimeä, tuskinpa edes oikean republikanska statsformen, men jag tror, ati movaltiomuodon nimeä. Mutta olipa tällä ehdotuk- narkien ännu så läng-e är den -läimpligaste för de
sella, että Suomesta oli tuleva tasavalta, kuinka flesta sta.ters förhåHanden och aHdeies säkert för
suuri kannatus tahansa, tämä ehdotus ei koskaan oss. Men om den uppfattning, som jag represmlrole joutunut ehdotusta pitemmälle. Ei koskaan tera•r, segrar, kommer hvarken jag eller - kor
ole mitään muuta todistettavissa kuin että Suomen jag - mina meningsfränder att känna kiumf. Vi
eduskunta silloin kuin se oli korkeimman vallan gå mot framtiden med ängslan, bekymmer ooh anhaltijana ja juuri korkeimman vallan haltijana il- svll!rskänsla. J ag kan icke underlåta att säga., att
moitti kannattavansa sitä periaatetta että Suo- jag efter allt det, 'som sedan ett år tilihaka har
mesta oli 1uleva tasavwlta ja tahtoi tässä ominai- j passerat i detta land, står så nära mis~ri:i&tan som
suudessa antaa eduskunnalle tätä koskevan ja tätii (·n man med bibehåHet hopp kan stå. H va.rt man
ta.rkoittavan esityksen.
• ser, från partigrupp tili partigrupp, blindhet ooh
Saatan lopettaa tähän ja luulen tällä vastan- halsstarrighet - ingen nämnd och ingen glömd.
n.eeni myöSkin edelliselle puhujalle kaikkiin hä- Det är tvifvel underkastadt, om monarkien S'ka.U
nen semmoisiin vastaväitteisiinsä, jotka ansaitse- visa sig vara d-en räddande vägen, men om någon
vat jotakin ·huomiota. Lisään tähän. vain sen että 1 af de hinderfyllda vägar, som ligga framför oss.
hallitusta kai ei voitane moittia siitä, jos se on ni- 1 skall leda. tili målet, så tror jag det är denna.
Sta tsskeppet d.rifver rediöst bland bränningar
mittänyt korkeimma.n haMinto-oikeuden presidentiksi semmoisen henki.Jön, joka ei ole erikoistuntija 1 och grundbrott. En del af besättningen har gjort
valtio-Oikeuden alalla, sillä hallin•to-oi.keuden teh- myieri och nyss med möda blifvit öfvermannad,
tävänä pääasiallisesti on työ toisella alalla, nimit- och återstoden tvistar. Somliga v~lja lägga fartäin haHinto-oikeuden alalla, jonka aineen profes- tyget i kurs igen, andra vilja tillspörja de just besorina presidentti Stä;hlberg on ollut, eikä suin-- segmde myteristerna, hvil'ka.s vanvettsdåd bragt
kaan voitane ilman muuta rinnastaa !käsitteitä fartyget i lägervall, om den kurs som bör följas,
rillä tavalla että sanotaan että se, joka ei ole eri- och .somlig-a slutligen finn·a situationen så kritisk
koistuntija valtio-oikeuden a'lalla, se on samalla och fa<rlig, att de anse bäst att låta skutan drifva.
oc'h icke förwka få siyrkraft i den på nylj;t, utan
,abnormi".
1ugnt öfverlämna åt ·en måhända nådig försyn att
Ed. H o r n b o r g. Det öfvergår mäns'Jdig för- ~rod•hetsfulH a:llt fortfarande spela de dårars förmåga att afgöra, om det Slteg, hvarom nu är fråga, myooare.
Det kan. hrunda, att grundstötn<ing är oundviklig-.
skall 1ända rtill lycka eller olycka för vårt folk.
Vi följa tidens skenande hästar, och det åt.erstår men det synes mig dook vara värdigare om .en gång
endast för oss att med den fattning, vi äro mäk- ett haveri skall inträffa, a.tt det sloor, under för..c
tiga af, vä.ja för en sten här ooh för en afgrund sök att fiuna den riitta kursen, än att fartyget
där. Det kan hända, att vi väja för en sten fö.r drabbas af sitt öde under redlös drift.
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Kuninkaan vaali.

J ag ber att få omfatta förslaget am omedelbart
konungaval.

Ed. T a•TI! sk a ne n: Luovun.
Ed. S ne 11m a n: Pyydän saada kannattaa
ed. Nevanlinnan lausuntoa, että eduskunta ryhtyisi toimittamaan, kuninkaan-vaalia.
Ed. L u •n d s on: Viimeiseen saakka olin toivonut, ettei Suomen kuninknuskysymys joutuisi
sellaisen ratkaisun alaiseksi, kuin se nyt näyttää
tulevan. Olen tehnyt tämän monesta syystä ja
ennen •kai·kkea siitä, että en ole katsonut sen perustoon, jolla kuninkuutta tänne nyt aijotaan saada, olevan pätevän. Tähän tulee lisäksi vielä se
seikka, että minä olen vakuutettu siitä, ettei ole
onnellista kuninkuuden saattaminen· tänne ainakaan tätä tietä. Minä olen ollut ·tilaisuudessa jo
ennemmin tässä huoneessa, vaikka toisessa yhteydessä, esittämään sen mielipiteen, etteivät ne säännökset Hallitusmuodon 38 § :ssä, joiden mukaan
valtakunnalle on vaEttava kuningas siinä ta,pauksessa, että valtaistuin joutui avonaiseksi miespuolisen kuningassuvun sukupuuton kautta, ole sisäl1.äneet eivätkä sisällä mitään määräyksiä siitä, mitenkä olisi meneteltä.vä siinä tapauksessa, että
Suomi joutuisi erilleen Ruotsista ja vieläpä itsenäiseksi valtidksi. Kun mitään muitakaan määräyksiä viimeksimainitun .tapauksen varalta ei
ole olemassa, niin näyttää minusta siltä ·kuin ei
·olisi perustuslain hengen ja ta.rkoituksen mu•kaista
ryhtyä valitsemaan kuning-asta, ennenkuin oli siinä järjestyksessä, kuin rperustuslaissa on säädetty,
määirätty, että Suomi oli oleva kuningaskunta.
Minä olen nimittäin sitä mieltä, että mainitsemani
Hallitusmuoto ei ole tarkotettu Suomelle yksinomaan, vaan että se, säädettynä Ruotsia varten,
on ollut voimassa myös'kin Suomessa, Ruotsiin
kuuluvana. Kun sitte Suomi erotettiin Ruotsista,
niin olihan selvää, että tämä hallitusmuoto ei voinut olila enää voimassa Suomessa, joka oli muuttunut valtioksi muulla tavoin, kuin että se siinä
järjestyksessä, kuin oli säädetty, O'li otettu laiksi.
Senpä vuoksi nimenomaan määrättiinkin, että hallitusmuoto ainoastaan soveltuvissa osissa oli käytännössä. Niihin kohtiin, jotka näin jäivät v<>imattomiksi, kuu1uu minun mielestäni juuri tämä
kohta, j<>nka nojalla aijotaan nyt kuningas valita.
Kun sit•te Suomi julistautui itsenäise'ksi, seurasi
siitä, mitä edeHä olen sanonut, s·e, ettei tämä kohta
Hallitusmuodossa, joka, kuten sanoin, oli pudonnut pois, enää ollut voimassa ei•kä vaikutuksessa.
Tästä seuraa myöskin, ettei mikään kuninkaan~
vaali tällä pohjalla, niin paljon 'kuin minä ym-

märrän, voi tulla kysymykseen. Mitään ehdotusta
siitä, että nyt ei ryhdyttäisi toimeenpanemaan
vaalia, en tietystikään tee. Tarkoitukseni <>li va.in
aivan lyhyesti ilmoittaa käsitykseni asiasta ja samalla antaa tietää, että minä pu<>lestani en katso
voivani täl.lä perusteella ott.aa osaa vaaliin.
Ed. B j ö ·f k: Det af herr Nevanlinna framställda förslaget kan jag för min del ioke biträJda.
Meda.n mooorkisterna förfäkta påståendet, att
1772 års .regeringsf<>rm i sin 38 § innehåller ej
blott en befogenhet, utan äfven förpliktelse för
landtdagen att nu med enkd omröstning välja en
konung för landet, ha>r riktigheten af detta påstående kategoriskt bestridits af andra lag1;olkare,
hvilka häfda den nppfattningen, att nämnda la.g-stadgande förlora.t sin giltighet. För min del vill
jag icke och ans·er icke ens nödigt att nu bestätmdt
uttala mig därom, i hvad mån denna 38 § s'kall
anses fortfarande gäJlla; men såtillvida. tror j.ag
mig dock kunna ingå på en .tolkning af detta stadgande, att detsamma i ingen händelse kan tiiHmätas den betydels·e, att landtdagen på grund däraf
vore laglig-en fö:rtpliktad at:t nu skrida till konungaval. Om man emellertid ser det sakläge, hva.ri
vi nu befinna oss, sådant det verkligen är, tror
jag, att man dära:f måste sluta sig tiH att vi oo
ieke kun'll!a företaga vai af konung. Om vi taga
i betraktande, att landtdagen i fu>Hständig sammansättning den 6 sistlidne december enhällig1;
förklarade Finland för en oafhäng-ig republik, att
regeringen på uppdrag af landtda.gen delgifvit
'detta utländska malkter med anhållan om erkännande af den finska republikens sjäJlfständighet,
att regerin.g-en tilllandtdagen af·låtit först ett förslag tili republikansk författnån.g- och sedan tvenne
prop<>sitioner med förslag .tili regeringsform,
bygg'da,,på -monar'kisk grund, att vid be•handlingen
i landtdagen af dessa lagförslag den författningsstrid, som härvid uppstod, icke så mycket gällt
frågan om •lydelsen af en eller annan paragraf i
dessa författningsförslag, utan fastmer f.rågan
därom, •huruvida, den blifvande författningen borde baseras på den republikans.Joo. eHer den monarkiska princirpen, att vidare det aa.gstiftnin.gsresultat, som utgått ur denna förfat.tningsstrid, vis&erligen utgör ·ett på mona:rkisk grund baseradt lagförslag, men att detta förslag ännu ioke slutligen
antagits, uta.n lll!moo.ts hvilande tiH nästa landtdag efter nyva'l, så synes det mig, att man häraf
måste draga den slutsatsen, att frågan om grunden för Finlands blifvande fö:rfattning ännu icke
är slutgiltigt fastställd, att nästa landtdag efter
nya vai skall beredas tillfäHe att därom besluta
och att -förty ett konungaval, som nu under sådana
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oLQ.Stän,digheter skulle företagas, skuHe preju~ ~~eviivata. hänen loppulausoonsa. Senaattori S.ecera d't}nna fmmt~da landtdag och sålun(la utgöra tälän ~ikaisempaan lausuntoon,' iknn hän maini:tai,
€tteivät tasavaltalaiset itsekään pidtä enaän til.tä
e~ akt af illojalit<et icke blott mot landt«\a,gelliS tidi~a.re åtgärder och beslut, utan äfven mot gälmaata tasavaltana, ·pyyd~ saada muistuttaa, että
lande gmmdlags lagstiftningsprinciper, dess anda senaattori S.etMä 'kirkollistoimituskunn.an pää.lliikoch mening. Huru man än to}ka.r förenämnda pa- könä lähetti viime talvena tasavaltajulistuksen
ragra.f i 1772 års R. F., synes mig ett konunga- ' Suomen kirkoissa julistettavaksi, sekä ripustettava.l, som nu företoges, icke kuuma rättsligen för- . vaksi kirkon soeinille entisilen hallitsijavakuntustf'n
svaras. Då härtill kommer, att vår internat.ionella viereen, j-ossa ·ne vielä nykyään!kin ovat. Senaatoch sta:t.lig.a ställning samt det världspolitiska lä- tori Setälälle on tullut pieni erehd:vs, että silloin
get, såsom hvar man Ha·rt borde inse, äro ägnade kun hän halli>tuhen kanssa muuttui monarkistikatt på det bestämda.ste afråda från en sådan poli- si,. ·ei tullut l'ähettäneeksi kirkkoihin uutta monartisk handling, som ifrågava.rande konungaval kista jwlistnsta aikaisoemman julistuk&ensa p.eruutskulle inalehäQ'a., kan jag för min del icke besluta tamiseksi. Sitten 'hän mainitsi, ·ettemme puhu tamig för att under,stöda, det gjorda förslaget, utan ~avallasta sanomal·ehdissäkään. Siitä ei voi pumåste jag för mi.n del undandruga mig delaktighet hua, sillä hallitus on ikiBltänyt, ettei siitä saa pui konunga valet.
hua eikä hallituksen toimia arvostella; sitä voitaisiin pitää kansan kiihoittamisena.
Senaatin varapuheenjohtaja.n Paasikiven lauSenaattori Setälä: Minulla ei valitettavasti .
ol€ käytettävänä ed. Lundsonin lausuntoa pika- suntoon minä parilla sanaltla kajoan. Ero kai takirjoi·tuksen mukaan muistiinpantuna, niinkuin 5avallan ja )Jl:onarkian ajatuksen välill'ä Uenee siimielelläni soisin, katsoen siihen, että tämä lau- i nä, että ·tasavaltalaiset kats·ovat, eUä. Suomen valsunto sisä.lsi niin erinomaisen kauas kantavia pe- tion elä:mää ei voida puristaa mihin:kään va.nhoi·riaatteellisia, mielipiteitä, että olisi tärkerutä nähdä hin lakipykäliin -eikä myöskään kun:inkaan hal,litne sanasta. sana•fm,. Sen mukaan kuin minä ym- tavaksi joittenkin vanhentun,eitten p;y"'käli·en mumärsin, lausui puhuja, että tämä hallitusmuodon lman, vaan että tämä va-1tioelämä on laskettu sille
.38 § on senlaah1inen lainsäännös, joka on ollut perust.eelle, mikä viime vuod·en joulukuussa lasV{)imassa Suomeen nähden Suomen ollessa Ruotsin kettiin. Sena,attori Paasikivi mainitsi, että ainoa
osana, mutta on Suomen erottua Ruotsista kadot- peruste, millä meidän valtakuntamma voi 1evätä,
tanut voimansa. Minä suuresti kummastelen kuul- on 1772 vuoden hallitusmuoto. Minun käsittääklessani täitä lausuntoa suomalaisen lakimiehen •eni a.inoa peruste, millä meidä:n valbkuntamme
:suusta. Tämäntapaisia lausunt.oja minä olen en- lc:pää, on eduskunnan viime vuoden joulukuun 6
nen kuullut toisella taholla ja olen ollut mukana päiväin päätös, jonka eduskunta teki korkeimman
taistelemassa niitä vastaan. Venäläiseltä ta;holta vallan halt<ijana ja joka 'Seikka an:taa sille päätöknimittäin väitettiin pitkin aikaa sitä, että koko iiel1e senvuoksi vielä juhlaUisoemman ja päteväimhallitusmuotomme oli senlaatuinen, että se oli ol- män vaikutuksen. Samoin on toinen peruste val~
lut voimassa Suomeen nähden Suomen ollessa t&kunna.J,lemme s:e, että Suomen valtiovalta ou täRuotsin osana, mutta oli kadotta.nut voimansa sen näkin päivälnä ,tämän ·eduskunnan y•ksinkertaisen
jälkeen kuin Suomi oli yhdistetty Venäjään. Tätä :1änten eJiemmistön käytettävä. (Oikealta: Siis
käsitystä vastaan olemme kaikin miehis,sä taistel- m.eidän). Ja tästä minä pyydän vetää muutamia
[eet, sekä meidän oikeusoppineemme että kaikki , johtopäät-öksiä tu1evais.uuteen nähden.
'
muut, jotka olemme olleet heidän takanansa. Jos ·
Tällä kerralla on korkein valtiovalta valtion,_
minä oikein myös :Y'mmä:rsin tämän lausunnon, hoitaja Svinhufvudilla. Jos s·e nyt siirrellään lmniin se sisähi sen, ·että Suomen nY'kyinen hallitus- 'llinkaaUe, niin tul•evaisuudessa -ei voida pidää että
muoto ei 113·kyään oikeastaan ollenkaan ole voi- korkein valt1ova1lta on siirtynyt hälll8lle valtiomassa, vfllan e<Hä mei,dän olisi perustuslain säätä- siiännön 38 §:n mukaan, vaan ainoastaan jä;.ännösmässä, jä,rjestyksessä sääelettävä kokonaan uusi ecluskunta, y.ksin:kertaisella ä:änten enemmistöllä
hallitusmuoto, siis toisin sanoen: me tällä kertaa on sen sijoittanut toi·sotais·ek·si sahalaiseUe prinsolemme koko~aan ilman valtiosääntöä, ilman pe- sille. Ja ,kut.e.n ed. Niukkanen jo mainitsi, kun
['Usla-kiemme pohjaa. Minä en ymmärrä, mitenkä käydään uudet vaalit, voi tulla semmoinen edustähän käsitykseen saattaisi yhtyä. En minä ai- kunta, joka ;')"ksinkertaisella äänt.en •enemmistöllä
M,kaan puoiestani voi sitä tehdä.
selittää, että korkein valta otetaan nyt taas eduskunnalle ja siimä on silloin S€ teidän monarkinDJe
Ed. J u u t i 1 a i n ·e ·n: Minä pyydän yhtyä ed. valta ja soen perusteet. Tätä minä eri!koisesti pyyBjörkin lausuntoon tHydellisefrli ja {'ri!lmisesti al- täisin kii\n;nitt.ä.mään monarlcisti.en huomioon. .Tu-
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?8 § hyväksi sill9in vaike.:qey.at ~t oakta,dt, och ehurn regering.sfr~gan så4p~
La:]iimieh1;)t voivat siUoiJ:Urin Sf- hvilande ännu ic~e är slutlig~n ~handlad, "Y,Ul
mutrra jos e~1,1skuu1J,1an ene;rilmis~ man skri® till k~mungava,l och åberop·ar iS&,sQ~
päättää; että korkein valta otetaan :qyt €'(1,uskun- rättsg_rnnd e:ri ur 38 § 1772 års R. ~. h~rledd f~r.:.
nalle, niin se tulee sille ja sillä hyvä. Ja silloin pliktelqe. ~hurn jag för min del erkänner, att
voidaan vedota valti·omj.esten Moohelinin ja Paa- nä~nda rege:ringsform och följaktligen äfv~n
sikiven ai•kai~empaan kantaan, eiltä 38 §ei ole voi- n~m:iLda para,graf icke äro upphäfda, måste jag
massa. Sillo~nenkin edus·kunta voi myös ,tulkita · dock anse försöket att ur 38 § härleda en rättsplikt
vapaammin" näitä valtiomuodon pykälliä., niin- att nu sluida tili konungaval vara tvifvelaktigt~
kuin sena.a.ttori P.aasi'kivi ilmoittaa nyt monarkis- Om nämnda paragraf innehöHe en dylik förpliktien voivan tehdä. Tähän mahd·olliseen asiainti- telse, hade d€ll, synes det mig, bort föl.ias, när
laan olen tahtom1t vaan kii·n~nittää huomiota, osot- Finland frigjordes från Rys·sland och blef en själftaa·ks:eni, ·että eivä.t ole vahvoja ne perusteet tule- ständig stat ut.a'n någon regent och regentätt. Sl\
vaisuute-enkaan nähden, jolla nyt aij'otacan kunin.- skedde emellertid icke, och såväl regeringens sq:qJ.
ga,s tänne ottaa.
landtdagens uppträdande och handlande under de
mera än 6 månader, som därefter föl.ide, vittnad.e
Senaattori S e1t älä: Edellisen puhuja.n lau- ' icke om .något sådant pliktmedvetande. Ännu i
S'unn•on j-ohdosta pyytäisin saada huomauttaa, että • .iuni månad innevarande år, då regeringen för
l()duskun'lm:n pä.ätöstä 6 päivältä joulukuuta ei kos- landtdag·en framlade sitt andra förslag tili regekaa'n ·ole maan kirkois~sa, ei virallisissa lehdissä ei- ringsform, d-enna gång byggdt på monarkisk bai$,
kä as.etnskokoelmassa julaistu, niinkuin todella • för att af landtdagen behand.l'as och slutbchandlas
olisi odottanut, jos eduskunta olisi tehnyt niin tär- • i grundl<agsenlig ordn:ing, kunde svårligen h(}S
~eän valtioteon. kuin Suomen mona1;kian. Suomen : vare sig re~eringen eller landtdagen den t.anken
valtakmma'n tasavallaksi julistamisen.' Se mikä hafvrr förefunnits, att man, i n n a n frågan ·E~lut
i.kirkkoih[n lähetett.iin ju laistava:ksi ·oli puhe, joka ligen avgjorts, v.ore rättsligt förpliktigad att.skrid~
senaatin puolesta. pidettiin e·duskunna•ssa jfl: jossa , till kon~mgaval. J·a, d-e~ utomo~dentliga bråds~~.
puheessa muun muassa. ilmoitetkiin, että ha:l'1itus ' som enhgt 38 § Hr förkmppad v1d ett konungaval,
can:toi eduskun·nalle ·esityksen, io-nrk'a m11 kaa.n Suo- nå rcY'entätten är ut;loclmad. hvilket konun!laval
mi oli oleva r.iip11mnaton bsavaltn.
tckt~ finge uppskjutas därför, att några ricldare
eller präster o. s. v. icke hunnit. infinna sig tili den
Ed. E s t 1 a n de r: J a·g ber a tt få llnderstöda ut.satta tid·en, förpliktelsen till denna ,skynclsamhet
·det af herr Nevanlinna framstäUda förslaget.
synes åt·er hafva träclt ur medvetandet, då regeEd. R o s B n q vi •s t: J ag hegärde ordet icke ringen framlacle sitt tredje förslag till r~egerings
för att göra något förslag, allra minst något för- form, hvilket äfven, såsom känd.L af landtclagen
.slag, som skulle innebära ett försök att sätta något npptogs t·ill he'handllng .
llinder i vä!len för det påtänlda kommrra valet.
Regeringsformsfråga.u är, såsom ·kändt, ännu
.Jag anhöll om o!'det ~endast för att, då jag icke för- icke slutbehandlad. utan har i full öfverensstämut utta lat mig i denna fråga, få til:l protokollet melse med landtdagsordningens bestämmelser anantecknacl min ståndpunkt och PII' kort rn otive- .f.;ående behandlingen af grund.la~sfrågor genom
ring för densamma.
·
beslut af repre8entationen tvenne gånger lämnats
Regeringen och pluraliteten inom åt-erstoden .af hvilande till landtdag efter nyval. Först efter
1917 års lantdag hafva icke v·elat vädja till -en det ärendet af landtdagen första gången icke förfullst.ändig, alla samhäUsklasser företrädande klarades bråclskande, synes man hafva kommtt till
landtdag, sådan vår landtdagsordning förutsätter, medvetande om en i 38 § 1772 års regeringsfor,m
i och för skapande a.f en ny regerin~sform, och inneliggande förplildelse att omedetbart skrida< tili
detta, ehuru man brutit med en princi'p, ~som af val af konunrg för clet suveräna Finland och sökt
l917 års normalt sammansatta landtclag· enhiillig'i giva en ingående juridisk bevisföring i och för hfomfattades. JWgeringen har också, tack vare den grundande .a.f en dylik förplikt.else.
automatiska verkan af de bestämningar i !vår
Denna bevisföring har, ,såsom kändt, icke verkat
landtdagsordning, hvilka af1se att skapa garantier öfvertygande på många och det funt vittnesgilla.
för at.t en tillräck ligt stark och konstant, icke tiU- person•er såväl inom som utom Finlands gränser.
fällig folkvilja, står bakom viktiga beslut af Äfven jag måste anse, måhända af oförmåga a.tt
grundlag.snatur, icke lyckat.s genomdrifva de föl.ia oovisföringens maskor, den rätt.sgrunq, på
tvef\I\€ förslag till ~geringsform, byggda. på mo- hvilken man velat stödja förpliktelsen till om~
narkisk bas. hvilka den förelagt denna landtdag. delbart konungaY8 L vac1dande och osäker. åtmii)..S·
:ri~tis!'lt selity::&:~~t

iJ:~nHipun t~elt.ä.
~~ttää m,itä yain,
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tone icke ägnad att i f o 1 k m e d . .~et a n d e t grund af hvad ja,g här ofvan antydt afhålla mig
skapa en förpliktande kraft. Det vakna och star- från detta val, då jag icke kan anse det vara på
ka pliktmedvetandets psykologiska ·gen-esis hvilar ett öfvertygande sätt vare sig rättsligt eller poliicke på en konstig bevisföring, .som icke ens juri- tiskt motiveradt. (Hyvä!)
diska profes.sorer kunna följa och godkänna, äfven
·om denna bevisföring15 stringens vore för öfrigt
Ed. A k e s s o n: Herr Hornborg yttrade i
odisputabel. Helt annan är den rättsgrund, på sitt varmt kända andragande några ord, hvil!k:a det
hvilken vi stödde oss i vår kamp gentemot Ryss- vore önskligt att alla de närvarande skulle lägga.
land. ·
på sinnet. Han talade om det djupa allvar, som
net har också synts mig, att det hufvudsa;kligen präglar denna stund, och han talade om det tunga
varit icke rättsliga, utan politislkt-praktiska skäL ansvar som hvilar på alla dem, hvilka nu skola
som lämnat de starka,ste motiv ~ill krafv·en på ta o-a i afg-örandet.. J ag är för min del öfvertygad
konuno-avaL Atskilliga af de förutsättningar, från om att detta ansvar kännes tungt, lika tungt af
hvilka man härvid utgått, synas emellertid nu alla, att ingcn har rätt att beskylla. den andra för
hafva något förändrats. För min del frånkänner bristande ansvarskänsla, ty någon tyngre uppgift
jag icke de praktiskt-politiska. skälen rätt att på än den, som nu åligger landtdagen, och någon vikb e h ö r i g t sätt göra sig gäJlande. Men jag har tigare up,p,gift har säkert aldrig tidigare ålegat
äfven vid d~mna öfverläggning förts till andra den men detta ansvar förpliktar också i hög gTad
resultat än de, till hvilken ma.ioriteten kommit. enhvar. Det tvingar hvar och en att göra klart för
Här gäller det s.iälffallet hvad herr Hornborg sig ,situationen, atU med sitt samvete öfverlägga
framhöll, att vi alla :kunna mis,staga oss och sär- hvad i denna stund är rätt. huru han s·kall träffa
skildt i detta afsoonde misstaga oss, vare sig vi stå sitt afgörande. Han bör göra det så att han kan
på den ena eller andra sidan. I betraktande af tids- svara inför sitt samvete, med andra ord, han bör
läget, såväl hvad Europa som vårt eget iland be- föl_ia sin egen öfvertygelse i detta fall, han bör
träffar, har dd dock synts mig, att tanken på Fin- icke föl.ia andras paroUer.
lands framtid, enigheten och solidwriteten inåt och
,Då det nu gälrler att öfverväga, hvilket handsjälfständigheten utåt, liksom äfven respekten för lingssätt är det rätta, så ligger de.t nära tili hands
den blifvande monarkens perHon och hänsynen att först försöka klargöra för sig, hvi1ken ställning
till hans ställning, bort mana tiH besinning och tili lagen i detta faLl intager. Här bar ju också redan
att icke låta en splittrad återstod 'Uf 1917 års mycket talat•s om grundlagens bud, och i själfva
landtda.g vidtaga åtgärder, för en lång tid binaan- verket har man velat ur ·grundlagen härleda en
de för Finlands fo1k.
förpliktelse för landtdagen att skrida tili konunDå vi sålunda enligt min mening hvad konunga- gaval. För min del kan jag icke dela denna åsikt.
valdrågan beträffar sakna en säker och folkmed- J ag kan icke anse, a•tt de grundlagar, som i detta
vetandet förpliktande rättsgrund, då vi för närva- nu gälla i Fin:land, ålägga landtdagen en dylik
rande icke äga en landtdag, .sådan som landtdags- skyldighet, och ja.g ber att få med några ord moordningen förutsätter, och då den nu sittan<L tivera denna åsikt.
landtdagen twmne gånger fattat beslut, enligt
Då Finland blef en s.iälfständig stat, skedde
hvilka reg'8ringsformsfrågan blifvit hvilande, . detta samtidigt nied att det lösn,ktes från förehvadan denna fråga ännu icke är slutbehandlad, : ningen med Swrige. Finland blef då upphöjdt,
och då de prakti<Slkt-politiska skälen, aJllra minst i bland nationernas anta1, och det blef en stat hufdetta nu, :Såsom det synes mig, tala för förhas- vud·sakligast därigenom att eröfraren fastställde
tade steg, så hade .iag för min del ansett det rikti- för oss en kon&titution, våra grundlagar och våra
ga.st att icke trots aUt nu drifva på konungaval.
privile;.;ier. Men det var icke de grundlagar i sin
Pluraliteten inom hndtdagen har emellertid helhet, hvil'ka då gällde för oss vid föreningen
afgörandet isin hand, och den, ·som ur 38 § i 1772 med Sverige. Det låg i sakens natur, att han ~cke
års regeringsform utläser en rättslig förpliktelse kund€ fastställa för oss de regler, som ingingo i
'ait nu skrida till konungava1, måste naturligtvi,s regering·sformen angånde tronföl.iden. Han kunde
följa denna plikt, och jag vågar icke klandra den- bland annat icke godkinna den rätt, som ingår i 38
na person; jag vågar icke betvifla hans ansvars- § R. F., att, i händiilse tronen blir ledig, Finland.s
känsla, hans rättsmedvetande, m. rn. hvilket allt landtdag. bör omedelbart skrida tili konungavaL
utslunga.ts mot dem, som våg"at inta;ga en annan Detta kunde han ick·e, emedan han samtidigt fa.stställning än d€11 rådande majoriteten. För min ställde, att Finiland sku11evara en oskiljaktig del af
del står jag nu inför valet att utan vidare böja det ryska ri'ket. Den konstitution, som Al~xander I
mig för plnralitetens Yilja och beslut eller att på fastställde. för FinJa.nd, var i s.iälfva. v·erket ofull-
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ständig .iust därigenom att den icke innehöll några
stadganden om tronens innehafvare och tronföl.iden. Vi veta .iu, att. under de stridigheter, som
.ägt rum angående vår politiska ställning, detta
framhållits och bland annat föranledt mången fullt
.opartisk och neutral utländsk rättslärd att frånkänna Finland egenska:pen af stat. Vi s.iälfva
b.afva dock häfdat denna ståndpunkt, och vi hafva
i detta afseende utgått med seger. Finland var
under föreningen med Ry.ssland en stat med sin
egen konstitution, sina egna grundlagar, och då
det afslet bandet med Ryssland, då blef det fortfarande €ll stat med egen konstitution. Men det
kan icke förnekas, att denna konstitution fortfarande var bristfällig. Det, som hade gällt under
för·eningen med Sverige, kunde icke mera gälla, ty
det hade a.Jarig gällt så länge Finland var en stat.
Man har här påpekat, att under denna landtdag
ofta gjorts hänvisningar till § 38. Detta är fullkomligt riktigt, men man frånser därvid, att § 38
egentligen innehål!ler tvenne väsentligt skilda regler, det ena är föreskriften om föranstal tande af
konungaval, det and·ra principen om att, i händelse
högsta makten upphör att funktionera, det är den
andra statsmakten, som bör gripa in och taga händelserna·s roderi sina händer. Det är denna regel,
som har åberopoats, det är denna regel man mången g-ång stödt sig på, det är denna re!lel som är
så allmängiltig, att, om den också icke funnits uttryckligen uttalad i 38 § R. F., den det oaktadt
hade kunn:at åbcropas.
Såvidt jag kunde finna, ha.r senator Paasikivi
i sitt andragande ganska tydli,o1 angifvit .iust den
ståndpunkt jag här velat göra gällande. Han
gjorde :;killnad mellan Finlands konstitution och
det som han bildlikt, ifall jag öfversätter hans ord
riktig-t, betecknade såsom en riksakt, d. v. s. lagstadganden, hvilka gällde Finland och Ryssland
gemensamt. Denna skillnad anser jag, som sagdt,
vara fullkomligt riR:tig och giltig. Att jag för min
del icke sedermera kan komma till samma slutsatser som senator Paasikivi beror därpå att jag icke
kan inse, hurusom upphörandet af riksaktens giltighet kunde hafva till påföl.id, att lagstadganden, hvilka, såsom nämndt, aldrig ägt giltighet, så
länge den finska staten ägt besttånd, plötsligt
kunde uppväckas ur grafven.
Detta om frågans .iur1diska sida. J ag är dock den
första att medgifva, att det steg, som nu skall
tagas, icke i första rummet bör vara en lagtolkning. Finlands landtdag har an.dra uppgifter än
att tolka lag. Finlands landtdags uppgift. i detta
nu är i första rummet af politisk natur, och jag
medgifver gärna, att skulle jag vara öfvertygad
nu skulle fordra
·om. att den politiska
.
. situationen
.
.
.
"
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ett dylikt steg, så .skulle jag vara den första att
rösta för det, oberoende däraf om något lag-stadgande icke kan stöda detsamma, och · sådan vore
situatiouen, i·fall landtdagen enhälligt kunde
förena sig- om detta konung-aval. En dylik statsakt beroende på ett enigt beslut af rep.ese.ntanterna för de folklager, som represent~ra de samhällshevara.nd.e element-en i land·et, kunde fulU försvaras, äfven om till stöd för densamma icke kunde
åberopas något grundlagsstadgande. Men alla
veta, att situationen t;vvär icke är sådan. Tyvärr
står landets befolkning i d·enna fråga delad. Någon enighet har icke kunnat uppnås, och då jag
för min del icke i ;:;n dylik situation kan känna
mig öfvertygad om att e•tt dylikt steg, s·om jag
dessutom an,;;er stå i strid med grundlagens anda.
åtminstone icke hafva stöd i lag, kunde l·eda tiU
land•ets lycka, så kan jag för min del icke förena
mig om det. Und·er de årtionden, som senast förflutit och sett landet splittradt i olika partier, hvilkas riktlinjer varit vidt åtskilda., har det åtminstone för mig a.lltid varit det hög-sta rättesnöret a.rtt följa det jag anser vara rätt, det jag an&ervara grunruadt på lag. J ag kan icke inse, att jag
nu inför mitt samv·ete kunde svara för något .annat handlingssätt. Också nu måste jag följa det
.i'ag anser vara öfverensstämmande med lagens mening-. Det är på dessa ~runder jag- icke kan anse
mig kunna taga del i ·ko:c:un.ga valet, och jag hll.l'
ansett det va:ra min skyldighet att meddela detta.
Puhemies: Täysi-istunto keskeytdään nyt
.ia .iatkBtaan k:lo 7 i. p.
If'tunto Keskeytetään k:lo 5,5 i .p.

Täysi-istuntoa jatketaan
k:lo 7 L .p.
Keskustelu jatkuu:

Ed A 1 k i o: Eduskunnan pöytäkirjaan pyydän
sa·ada merkittäväksi seuraavan vastalauseen:
Maalaisliiton eduskuntaryhmä kokonaisuudessaan vastustaa jyrkästi .h ehdottomasti kuninkaan
vaalin toim:ttamista 1772 vuoden hallitusmuodon
38 § :n mukaan, koska mainittu lainkohta ei ole
Suomessa ollut voimassa, sittekun Suomi erosi
Ruotsista. Niinikään eduskunnan viime joulukuun:
6 päivänä · yksimielisesti tekemji.ä. päätöstä, että
Suomi oli oleva. rii'Pt>1lmatoJ;~· tasa:\ta:lta. ei ole; 'P11...f

•

llO

Keskiviikkona 9 p. lokakuuta.

tämä hän.·~mla.·us'untotiSa o8a. ei sisältänyt ~ui.'1:Jn väi!.. ·-·
rä~ tOdistuksen lausumista lähim.mäuiitil,.n va:$v~~tlia varten on tehnyt sen kanssa ristiriitai'sen
taan. Minä torjuu ne syYtökset, jotkå ed. Rentol~
päätöksen. Myöskään ei eduskunnan, jossa on vain tässä kohd{ln on vi&kannut. toisin ajattelevil). koh~
hi'eman yli puolet eduskunnan laillisesta Juknmää- taan, enka minä lakkaa valitta;masta sitä., että e·cl.
räStä, pitäisi katsoa itseään asial'Hsesti oikeute- Rentolan arsemassa olev·a ·mies katsoo itsellen~å
tuksi ratkaisemaan äänestäjiin vetoamatta niin mahdolliseksi lasketeHa ed.uskunnan p·öytäkirjaan
'lrnuvas 'ka:ntavaa kysymystä. Jos kuitenkin -edus- Suomen kansala•isista sellaista nurjaa ja väärää~
:kunnan enemmiStö tästä kaikesta huolimatta päät- mitä hän tältä Paik·alta on lausunut. Hän ei voi
tää toimittaa kuninkaanvaalin, olen saanut toi- vastata siitä, mistä hän syyttää pääministeriä ja
niekseni ilmoittaa kaikkien maalaisliiton edusta- , niitä suuria Suomen kamsa•lais.ioukkoja, joitten valjain puolesta sitä vastaan vastalauseemme. Me · tiolliwen luottamusmies pääminister:i on ollut ja on.
emme ota osaa kuninkaanvaaliin, joten vapautam- Ori surul·lista. todeta, -että ed. Rento'lakin kuulun:
me itsemme kaikesta siitä johtuvasta edesvas- niihin, joilla ei julkisen sanan vastuu vielä ole kirk·astunut. Sentähden on h~ngenyhteys1kin heiktunsta.
koa meidän välillämme. Tämän olen pakoitettu
Ed. P a ru v o V i r k k u ne n: V astöin aikomus- s.isäJllisestä voo tim uksestar lausumaan.
Suuressa kysymyksessä minun ei ole tarvis jattani katson olevani velvollinen ottamaan osaa
täällä ta·pahtuvaan •keS'kusteluun pari'lla sanalla, kaa keskustelua:. Kun täällä. on mainittu Jumalan
jotka minun on osoitettava· ed. Rantolalle hänen sormi, niin minä en tahdo salata., että jos minä
mitään käsitän ta.hi olen mitään oppinut Jumalan
tältä paikalta anta<miensa lausuntojen johdosta.
Hänen esiintymi:sensä on· minuun vaikuttanut sormesta ihmiselämässä .ia historia,ssa, niin on mienemmän tuskastuttavasti kuin paljo muu ikävä, nun kokemukseni kokolaiHa toinen kuin sen edusmitä tässä huoneessa väliin saa kuulla. Tuskas- tajan, .iota vasta.a:n minä tässä esiinnyn. Mutta
tuttavasti, :koska mielelläni edellytän, että ed. Ren- juuri sentä.hden, että minä uskon tähän korkeimtoJan ja minun välilläni pitäisi olla paljon hengen- paml' johtoon, minulla syn1kkinä:kin hetkinä säilyy
yhteyttä, läheisempää kuip monen muun kesken. luottamus meidän ka,nsamme tulevaisuuteen. Sen
Ja. kuitenkin minä tunnen, .kuullessani ed. Rento- vakaumuksen puolesta, .ion'ka omistan, on tääHä
Jan puheita, tätä hengenyhteyttä hyvin vähän. : p.a:l.ion .ia hyvi•n puhuttu. Erityisesti minä pyy-dän
Minä valitan tätä suuresti, mutt:ct vika siihen tus- omista'a omakseni pääasiat siitä, mitfi. ed. Hornborg
tä~sä istunnossa on lausunut.
kin on minun.
Olen omalta kannaltani sekä ihmet.ellen että tuskastuen loukkaantull'ut varsinkin kahteen kohtaan
Ed. Wrede: Jag- begärde ordet i auledning
ed. RentoJan mehevissä lausunnoissa. Hän arveli af herr Lundsons yttra.n.de vid förmiddagens pleodottelevansa itsellensä mahdollisesti tulevaa num. Då detta yttrande afgafs, trodde jag, att
marttyriutta sen kannan johdosta, jonka hän jag· icke hnde hört r.iktigt. .J ag kunde icke förekuninkaanvaali-asiassa on omaksunut. Martt;y- ställa mig, a.tt en så va:rm vän af Finlands rätt
rius on suuri .ia pyhä asia·, jos s·ellaista sattuu elä- och Finlands s.iälfständighet. som herr Lundsan
mässä; mutta se on liian suuri, jotta. sitä saisi en- skuUe framställa sat·ser, mot hvilka vi under långa
nakolla toitotella, niinkuin ed. Rentola t-ekee, ja tider nödgats polemisera, ·då de f,ramstruHts från
se on liian py1hä, jotta olisi 1lupa •siitä tääl'lä taikka ett mot oss fient.ligt hå:ll. J ag har sedermera
genom gmnskning af stenogrammet öfver herr
muualla t'flhdä reiklaamia.
Yhtä suuressa määrässä minä ka.ipaan hengen- Lundsons yttra11de öfvertygat mig om 1art:t jag dock
yhteyttä kuunnellessani toista ed. Rentola·n väi- hörde riktigt och att således .den fost-erländska och
tettä. Hän on rohjennut sanoa näkevänsä J uma- lo.iala .ståndpunkt herr Lundson alltid intagit icke
lan sormen, J uma.Jan rangaistuksen:kin siinä, että med nödvändighet betingar, att man gör sig :reda
täällä on pääministerin osa'ksi joutunut osoittaa för grunden för en sådan stå!l'!:dpunkt. Herr Lundvuoden 1772 hallitusmuodon 38 § :n lailli[Jen son :yttrade, att 38 § R. F. gällt för Finland end.asi
sltovaisuus. Ed. Rentålan tarvitsisi muistaa, että så.som del af Sverige, lilen ioke såsqm stat, och att
~ ihmiset ovat hyvin vahniit sovittamaan juma- af denna. pa.ra~raf icke frjlmgår, hurn det skilll
lallisi'a 'rimka;iseinisiSL ,ffiuihin, joiden olisi täysi syy för~a.ras, oni Finl~~~ ?lef~e eli egen. s,ta!t. ~c~e
si..ioitta1a ne 'patioä låh'emmMlä osoit't~Ha. 8'~ tn'itä MUer skulle det fuH1af!l an'dra stadgan;den, ~orti
~n täsS'ä :yhtey~essä: snyaitslla,u.~u~, ~odiMi vali- gafve anvi'Siiing i
~Mant iitli soril
nu :rt&tml;a.våUa tavalht~ :eitä ll~n käY\;än'n'össä. thl.'ohtaå vafänae. .På d'en grimo b'Ohle ~nlift lie'rr l.iu ·i;;a~
kMio-ekså-'l.'l.neil :kUkYn v:elvoitnl:sen, siJ.lä, mUt'ttå val icke sk'e, it1rian i itlindHt.iS'onf.nin~ blifVlt ~-

~ttu,

vaikkakin elduskuiltl!i anti!Jriralla haHitJl;kaelle

~iaksi ·&htyä valmi~ta.viin toilhiin ku:iri.nkått:n
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~nc:dt, :at\ ~iålM äx ~~ iontl'n't~. ·:rretx- nttM-

~~e tt~d~, ~~l~~~~~~!n:e!1a"ttmt::

d~l a!f 8\refi!ie. !kiul'de tlleiina. ~gerih~form vrd
Fin:lali.ds skilsmässa från 'Sveriv:e icke blifva gäl-

Ian(tl:e iör Fin.lartd utan rutt föl'St bli.f'Va lag i den
drdning, som f'ör stiftiwde af grulidlag stlrd~,
oun att i 'öfverensstämin€lse harmed oek:så bestäindes år 18()11 att den hlefVe gällånde end:ast i tilllä!m'pliga -delar. Nar Fi1Jiland sooermera blef själfständiit, föUde däraf, att denna paragraf icke
ltu.nde vara i gällande kl'låft och att på grund af
konung icke lrnnde väljas.
Denna fra.ill,ställning öfverensstämmer emellertid icke med de akter, som tillkommo vi:d Borgå
landtdag. I dem finnes ingen antydan nm att
uågon ny författning för Finland skulle hafva
stiftats i den ordning, som för stiftande af grundIäg är gäUande, utan ke.isa.r &lexander I försäkrar
tvärtom uppl'e,pade gånger, att Finlmnds förut gällande g-rundla.gar b i b e h å 11 a s för detta land.
Finland fick b i b e h å ll a · såsom konstitution
den konstitution det förut ägt såsom del af Sverig-e.. Såluncla säges i ke.isarens försä:kran -t.ill Finlands inbyggare af den 27 mars 1809: ,Hafv-e vi
häl"lllecl velat bekräfta och stadfästa landets r.eligion och grundlagar etc., lofvades att b i b eh å 11 a. alla dessa förmåner och författningar
fasta och oförryckta i sin fulla kraft." D-et var
ett fastställande af hvad som hade gällt och ansågs fortfarande gälla för Finland. I kungörelsen
af den 23 mars ( 4 april) begagna.s samma uttryck.
Ke.isaren h2'kräftar och försäba.r landets inbygg-are oin bihehå:lhndet af de:l'as religion och grundlagar o. s. v. Och ännu mera, då landtdagen
sammankallade~ o'ch sål-edes någon ny författning
för Fin'land ännu icke ha.d-e kunnat ·~tift.as, så säges i s.iälfv•a- landtdagskallelsen, att ständerna, kallas 'l i k m ä t i g t 1 a n d e t s f ö r f a. t t n i n g
till -en allmän landi:da.g, hvilket tydligt visar, att
ke.isaren redan innan ständerna sammant,räd.de ansåg landet;; forna )ronstitution fortfarande gällande och vi1le bibehålla d~m såsom gällande. I
det berömda ma.nif-estet af den 2·1 februari 1816
säger ke.isar-en ocks;l, sig vilja befästa den förslikran landets iniiebygglue af honom mottagit
[1.ngående ,Oibehålld:rhdet" af deras särskilda föriåttningar, 'såi~des helt annorlu:nda än hvad he.rr
Lundson anförde.
.
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.Herr Lunds9n a11Jörd-e _ocks~ •. a:tt ·~el.. 'lS09 belltiiihdes,, }tt aeB forna.; sv1nsk~ K?n~Y.f9-~i6~~n
skulle bhfva ..ga.llartoe ;;;r,~~·laJl~. _t1 ~lll~ljlJ!lUta
de.lar". Detta ofv-erensstammer tofte Helter
m~ tiet
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s k r ä ·n 'k n i n g. Att ViSsa 'bestämmelser utti denmt.
kon~fitution ic'k'e -voro tiUÖ.inpli_:ga följde af sjä.Ifva
förerun!teri, ni-ed Ryshland, såsom senator PaasikiVi
vid förrilfddag-ens plenum anford-e, och af detta
faktu:m samt däraf, 'att grundlagarna bioohallos
utim inskränkning fö1jer vidare att, så snart det
hinder, som föreningen med Jtyssland inneburit
för tillämpningelll af något visst stadgande, U'P'Phör't, detta stadgand-e utan vida.re s-kull-e träda. i
kraft. Senator Paasikivi anförde åt.skHliga exenipel på sådana stadganden, hvilka jag naturli.~tvis
icke vill upprep.a. Däraf följer oekså, •att d-et vO.re
en alldeles öfverflödig gärning att, ·såsom herr
Lundsan fann nödigt, innan man skrider till konungaval, först få tiU stånd en lag därom, att Finland är ett konunga.dke. Finiland var före 1809,
såsom vi veta, en del af ett konungarike, ty titeln
storfurstendöme var ingenting 'annat än en ti~l;
d-en innebar icke att Finland på grund däraf skulle
hafva någon särskild ställning i Sveriges rike. När
Finland skildes från Sverige, skulle föl.iden hafva
varit, i händelse Finland då blifvit .själfstän.digt
och den ·svenska författningen blifvit gäJllande för
Finland, att 'äfven Filllland b'lifvit ett konungarike.
Detta blef icke f:all-et, -eniedan Finland förena.d-es
med Ryska riket, och därför fick Finland bibehålla titeln af storfurstendöme, men icke mera såsom en tom titel, utan såsom benämningen på en
stat, hvilket Finland då blef. När numera fö·r-eningen med Ryssland blifvit bruten, så fö,l.ier utan
vidare, att Finland är ett 1konungarike. Därom
behöfver icke bestämmas genom ilag. Finlands
landtd>ag har endast att draga konsekvenserna af
deita sakförihåJ.lande ocih vidta:ga. de åtgfi.t~der, som
38 § R. F. föreskrifver.
Härmed tror jag mig hafva beriktigat det utta.la.nde, som afgafs af herr Lundson. Det var ung-efär, ehuru icke fullkomligt enahanda synpunkt-er,
som fpamställd-es :af herrar Björk och Ak-esson.
Herr Bjöl'k upprä:knade de statsakter, som från och
med d-en 6 december förekommit, och kom till den
slutsatsen, att frågan om grunden för Finlands
författnin.g ännu -e.i blifvit på ett slutgiltigt sätt
afgjord. Om nu detta vore riktigt, så skulle däraf
föl.ia, att vi ·sedan den 6 december lefva.t utan någon :konstitution. Jagförstår icke, på hvi[ka grunder landtdagen då h!llde tillämpat åts.killiga. stadganden uti vår reg.eringsform och öfver hufvud
fungerat. Landt.dagen ha.r ju d-essutom flere gånger, t. o. m. redan i november 1917, åooropat
:inst "38 §·:R. F. Vi skhrle, som .sa:gd't, ~nligt d-enna
,~'!f#f~tt~fu,.\f 'befinha .öss. i s?its~~ttsli~ hän~d~
pa ·~tt vfl1a:n{Je •haf, "öCh kunde Ua förfara som !för
!r3Ht s:Vrirf~s. 'IJenfnh ~1ittsats 1di'ogs 1c'ke lif ~li.err
Björli: &c'h 1cke 'hell-er a'f herr Ålresson, nien Ellut-
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satsen drogs af herr J uutilainen, som förklarade,
att den enda grunden för Finiands statsskick är
heslutet af den 6 deoomb€-r 1917 och att, om det nu
väl.ies €n konung med enkel röstp1uralitet, landtdagen med enkel röstpluralitet kan göra hvad som
hälst. Detta yttrande torde icke behöfvla något
vidare bemötande.
Herr Rosenqvist 'anförde såsom ett vägande skäl
emot dcn åtgärd landtdagen nu tänker företaga
och den grund landtdagen härför åberopat, att
landtdagen icke i bör.ian, d. v. s. omedelbart efter
,det s;iälfständighetsförklaringen afgafs, uppfattade. att det var landtdagens plikt att skrida till
vai af konung; den ärade talaren förvånade sig
öfver, huru man så s-ent h!!Jde kommit på den tanken och förmenade, att det på grund däraf icke
nu heller var så nödigt att följa d-etta stadgand-e.
Jag kan icke fatta, att ett sådant resonemang, om
grunden därtirll vore riktig, kunde betraktas såsom
logiskt. Äfven om uppfyllandet af en plikt någon
tid försummats, så befriar drtta .iu icke från fullgörandet af d-enna plikt, sedan den bl\fvit klar i
meodvetandet. Det har under den gångna vintern
förekommit mycket, som varit eognadt ath förvirra
sinnena, och den uppfattningen, att Finland skulle
blifva en republik, hade efter den ryska revolutionen gjort sig gäUande med så stort eftertryck,
att man icke kom sig för att genast draga konsekvenserna af s.fälfständighetsförklaringen. Men
denna omständighet, om den än kan tadlas, är på
grund af de exooptionrHa förhållanden, i hvilka
landet befann sig, förklarlig och hefriar oss icke
från att föl.ia grundlagens bud.
H vad för örigt ooträffar handlingen af den 6
d-ecember 1917, så har det så många gånger visats,
att d· n hvarken inneball' någon lagstiftningsakt,
som skulle hafva förändrat landets statsskick, eller
ens var afsedd att innebära detta. Den var och förb:.ef endast ett förslag, ett progra.m.
0

. Ed. P u II i ne n: Hallitusmuotokysymy<ksemme jouduttua nykyiseen asemaansa ja kun kuninkaan valitsemisen vanhan hallitusmuodon nojalla
pidän mahdollisena, katson edustajavelvollisuudekseni vaikuttaa kysy.myksessä:olevan va.a.lin me.nestymiseen .ia si·ksi kannatan va,alin toi.mittamistia.
Ed. H u 1 t i n: PY:v'sin ll'llheenvuoroa ed. Juutilaisen lausunnon johdosta oikaistakseni erään
hänen väitteensä. Olen sittemmin tullut samaan
päätökseen kuin täällä vapaaherra Wrede, että se
ei kuitenkaan •ka:nnata. Luulen ettei maa.laisliittokaan pane hänen viisåsteluunsa mitään paine>a.

Ed. V u o r i m a a:. Pääministeri en-si.mäisessä.
lausunnossaan todisteli,. että 1772 vuoden valtiomuodon 38 § olisi vielä voimassa. Hän siinä tarkotuksessa selvitti, että löytyy kahdenlaisia valtiollisia asiaki.r,jQja, nimittäin n. k. valtakunnansääntöjä .ia perustuslak-eja ja että Suomi joulukuun
6 päivänä katkaisi nämä n. k. valta•kunnansäännöt, mutta että se ei voinut tarkottaa edellämainitun pykä!län kumoamista, että se olisi ollut valtiokaappausta, statsstreck. Mutta eiköhän Porvoon va.ltiopäivien päätös ollut myöskin sa.mallainen valtiokaa ppa us, statsstreck. Valtiopäiväpäätös .iou1ukuun 6 päivältä oli kui~nkin itse luonnostaan aivan samallainen sta.tsstreck entistä tilaa
vastaan kuin Porvoon valtiopäivien päätös silloista
asiaintilaa kumotessaan. Porvoon valtiopäivien
päätöksen nojalla tai siis tämän statsstreckin perusteella on rakennettu koko sen jälkeinen Suomen
valtiollinen elämä eikä kukaan ole väittänybkään
paitsi muut!!Jmat ruots•alaiset. historian kirjailijat,
että Porvoon valtiopäivien päätös olisi laiton,
vaikka &e -ei tapahtunut siinä järjestyks€'Ssä kuin
s:Jloinen Ruotsin valtakunnan perustuslakisäädös
määrää.
Samallainen historia[linen käännös on nyt tapahtunut 1917 ja. joulukuun 6 päivänä tehty valtiopäivien päätös on sama.lla.inen ja yhtä pätevä,
koska sen teki k 0 k 0 eduskunta. samanaisessa
tilant-eessa eikä koko eduskunta ole sitä kumonnut. Ja tämä y>ksimielinen päätös sisältää, että
Suomi on itsenäinen .ia riippumaton tasavalta niinkuin Porvoon valtiopäivät päättivät, että Suomi,
.roka dli niinkuin ed. Wrede täällä lausui vain osa
tai maakunta Ruotsin va:ltakunna.sta, että siitä tuli
autonominen valtio, yhdistetty erottamattomasti
Venäjään .ia Venäjän keisari tuli Suomen suuriruhtinaaksi. Tämän päätöksen ·vahvisti sitte valittu suuriruhtina,s. Sen kautta kumoutuivat myöskin kai·kki ne vanhat perustuslain säännökset, joita
ei voitu uuteen tilanteesoon sovelluttaa ja niiden
joukossa 38 § samaten kuin ne ·py<kälät, jotka koskiva.t ulkoedustusta .ia muutamat muut, koska hallitsija ei ole voinut mitä vahvistaa. Nämä pykälät
siis eivät ole koskaan tull-eet:Jt.aan vahvistetuiksi
eivätkä siis itse asiassa ole tämän uuden Suomen
sil'loin perustetun suuriruhtinaskunnan perustuslake.ia. Voimaan jäivät ainoastaan aemmoiset, jotka
soveltuivat uuteen tilanteeseen. Suomen valtiomuoto jäi tämän kautta monesta osasta vaillinaiseksi, epämääräiseksi .i.a häilyvä<ksi, joka onkin antanut aihetta niihin valtiollisiin kiistoihin, joita
nyt lähes puoli vuosisataa on Suomen valtion
oik€1a1Sta luoooQ6ta käyty.
Että ui1koa.siat kuuluvat itsenäisen valtion omiin
asioihin, on va.llan luoonollista, eivätkä ne riipn
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1772 vuoden vanhimtnneista määräyksistä, .iotka
sitä paitsi eivät soveHu nykyisiin oloi.hin·. Ja tämä
eduskunta on itse välittämättä näistä vanhoista
ulkoasioita kos·kevista säännöistä laatinut täällä
aivan uudet säännöt ulkoasioita varten. Muuten ei
vanhassra valtiomuodossa ole mitään määräystä
esimerkiksi siitä, tttä eduskunta ottaa korkeimman
vallan, ia kuitenkin riippuu nykyinen valtionhoitaja ja hallitusvalta, ei 1772 vuoden valtiomuodosta, vaan niistä kumouksestra johtuvista päätöksi~tä, joita 1917 vuod-en toinen eduskunta teki. Ja
·sentähden on myöskin 1772 vuoden valtiomuodon
38 §, joka asiallisesti kumoutui Porvoon valtionäivillä, .ia muodollisesti joulukuun 6 päivänä 1917,
menettänyt IDf'rkityk.srnsä ja va:kutuksensa ja sen
säännösten no.iaUa tehty kuninkaanvraali riippuu
s-entähden ilmassa, sillä e-duskunnan pi.enen enemmi~tön päätös ei ole nykyist.en perustuslakien määräämässä järj.estyksessä syntynyt.
Ed. R e n t o 1 a: Tässä täysi-istunnossa on
määrä puhua kuninkaanotosta ja arvostella kuningasmielisten p·olit:ikkaa sikäli, kuin katsoo velvollisuudekseen vastustaa kuninkaan ottoa. Mutta
koska jumaluusopin tohtori Paavo Virkkun-en on
tahtonut tämän tilaisuud-en minuun nähden kate:kisatsioonitilaisuudeksi, niin täytyy minun hänen
itsensä tähden mainita, että kunnian mies todistaa
väitteensä tai pyytää ankeksi. Tohtori Paavo
Virkkunen todistakoon väitt€ensä, että minä o1en
pöytäkirjaan merkittäväksi pyytänyt, että toivon
marttyyriutta, .ia todistakoon sen, että olen sanallakaan maininnut marttyyriudesta tänä päivänä,
ei~en tai jonakin muuna lähimenneenä päivänä.
Päinvastoin olen nimenomaan sanonut, että minä
valitan sitä, että maahamme tule.e anarkia, valitan
sitä, -että täytyy asian näin olla, -että jos minä en
voi tunnustaa jotarkin kuningasta lailliseksi, minun täytyy kieltäytyä uskollis•uuden valasta,
mutta -en tahdo kenellekään puhua tästä sil'lä tavalla, -että levittäisin tätä kä~ityskantaa. Ja jos
·Suom-en kansa tekee kuninkaalle usko'llisuusvalan,
niin minäkin tunnustan hänet. Nyt on tohtori
Paavo Virkkunen esittänyt tämän asian ihan toisella tavalla,. Vaadin, että kunn:an mi-e•s pyytää
anteeksi tai todista;a väitt-eensä .ia tälle kahdelle
-minä en tahdo sanoa minkä käskyn mukaan se
on nimitettävä- .ia täl'le kahdoUe olemattomalle
perustalle han p-erusti deklamoivan moraalisaarnansa minul!e. Kun perustus vedetään pois, raukeaa rak,..nnus, minun ei tarvitse muihin kohtiin
niinollen kaiota. }fitä tulee varsinaiseen asiaan,
politii·kan arvosteluun, niin siitä olen käyttänyt
Jumalan nimeä puhuessa.ni Jumalan sormesta, kun
sanoil\, että myöutyväisyy.smiesten politii•kka sor-
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tovuosina rauikesi omaan mahdottomuuteensa.
Siinä esiintyi ,Jumalan sormi", ja huo\llautin,
että n,e, jotka. joutuivat myöntyväisyysmiehinä
routavuosina puhumaan toisessa äänilajissa perustuslaeistramme kuin he nyt niistä puhuvat, että he
tässäkin joutuvat tott-e•lemaan J umahn sormea,
koska Jumala kuljettaa ihmisiä sille tielle, missä
he huomaavat entiset heikkout-ensa. Tämän mainitsin Jumalan sormen johdatuksesta historiassa
enkä ymmärrä, että teoloogilla pitäisi olla jotakin
sita va.staan.
Ed. E r k k o: Jos se hallitusmuotoe•hdotus, joka
eilen .ioutui lepäämään uusien vaali-en jälkeen, olisi
tullut eduskunnassa hyväksytyksi, olisin minäkin
katsonut velvolli•suud·ekseni alistua ottamaan osaa
sen perusteella toimitettavaan kunin·kaan vaaliin.
Niin kuitenkaan ei trupahtunut. Ja kun en voi pitää kuninkruan vaalin toimittamista 1772 vuoden
hallitusmuodon 38 § :n nojalla. laillisuuden kannalta oikeana, on siihen ryhtymin-en näin vajanaisessa. .ia näin hajanaisessa eduskunnassa mielestäni
arveluttavaa, varsinkin kun aika s-en toimittamiseHe on niin sopimaton, kuin suinkin o11Ja saattaa.
Kun kuitenkin tiedän eduskunnan enemmistön olevan ed. Nevanlinnan ehdotuks-en takana, en tahdo
ehdottaa sitä hylättäväksi. Ilmoitan vain, etten
tule ottamaan vaaliin osaa.
Senaattori Paasikivi: Vruikka en ole eduskunnan iäsen, täytyy minun kuitenkin alistaa
herra puhemiehen suosiollisesti harkittavaksi, eikö
olisi syytä estää edus.kunnan istuntoja tulemasta
Jumalan pilkkaamisen tilaisuu'ksiksi, etenkin papistoon kuuluvien jäsenten puole!lta. (Oi·kealta ja
k-eskustasta.: Hyvä!)
Ed. R o sen q v i s t: J ag begärrde ordet endast
för att göra en kort repilik med an!edning af friherre Wredes utbalande. Friherre Wrede har icke
riktigt uppfattat min tankegång och därför icke
heller rätt återgifvit densa.mma. J a.g har icke
framhållit såsom ett vägande .skäl mot att landtdagen nu skulle sk.rida till val af konun.g det faktum att lång tid förgått, innan landtdagen kom
till mrdvetande om i 38 § R. F. inneliggande förpl~kt-elser. SkuHe ja;g hafva sagt detta, gkulle friherre Wredes anmärkning varit ful't riktig, nämligen den anmärkning att äfven om en plikt någon
tid försummats, rden icke förlorar i kraft, sedan
den kommit till medvetande, och vi brfria.s icke
från att föl.ia rdensa.mma. J ag är därutinnan fullkomligt ense m-ed friherre Wrede, men det träffar
icke alls mitt uttmlande. Jag konstaterade endast
det faktum, som äfven frihe.rre Wrede er.kände,
lö
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att lång tid, mer än 6 niånader förgick, innan för aHvarsam.t för att a,nhänga,re af olika åsikter
landtdagen kom tilrl medvetande af den i 38 § R. F. nu skulle behöfva inlåta sig i polemik med hvarinneliggande plikten att förrätta 'konungaval och andra. Då emellertid friherre Wrede har inledt
vida1re det faktum, som äfven här i dag bekräftats, m dylik polemik också mot det andragande jag
att såväl bland jurister som~ ic~e-juriE>ter menin- gjorde här tidigare och då han därjämte gifvit en
garna äro delade-, huruvida man ur nämnda para- skef framS'tällning af detta andragande, anser jag
graf kan härleda en sådan plikt eller icke. Sedan mig skyldig att bemöta honom med några ord.
yttrade .iag enligt stenografisk uppteckning att J ag har nämligen icke, såsom man måste uppfatta
,den rättsgrund, på hvilken man velat stöd.ia för- friherre Wredes yttrande, någonsin 'U.ttalat, att
pliktelsen till omedelbart konungavaiJ. var, vack- . Finland i ·detta nu skulle sakna en konstitution.
lande ock osäker, åtminstone icke ägnad att i folk- Tvärtom har jag uttryckligen framhållit, att vi
medvetandet ska-pa en förpliktande kraft. Det i haft denna konstitution under föreningen med
vfl,kna och starka pliktmedvetandets psykologiska ! Ryssland ooh att denna konstitution också äger
genesis hvilar icke på en konstig bevisförill'g', som bestånd efter skilsmässan från Ryssland, men jag
icke ens .iuridiska professorer kunna följa och god- fram'höll .och påpekade, att denna konstitution är
känn·a, äfvcn om denna bevisförings stringens vore ofullständig i det afseendet att den icke inne•hålför öfrigt odisputabel". Detta var mitt uttalande. ler några. sta·dganden om tronens innehafvande och
tronföljden. De stadga,nden härom, som ingå i reEd. Hei m o ne n: Vastustan kuninkaanvaalin geringsformen, tillhöra icke vår 'konstitution. Ja.g
toimittamista, e-nkä tule siihen osaaottamaan ja pa- har stödt denna uppfattning på åsikter, som allmänt varit gillade bland såväl finska som utländnen vastalauseen sitä vastaan'.
ska jurister. J ag har framför mig en upplaga. af
Ed. V u o k o s k i: Koska uuden hallitusm uo- Finlands grundla.ga.r med kommentarier, där
don aikaansaaminen maallemme on lykkäytynyt bland annat säges om § 3 i regeringsformen:
ja kuninkaan valitseminen 1772 vuoden haillitus- ,Denna paragraf upphäfdes genom Fin.lands förmuodon mukaan on riidanalainen, .ia sen vuoksi ening med kejsardömet Ryssland" och om § 38:
kuninkaan valitseminen sellaisen tilanteen valli- ,Hvad i första delen af denna paragraf sägs betessa minun käsitykseni mukaan voipi olla maalle träffande tid och ort för ständerna.s sammanträja kansalle suureksi onnettomuudeksi, tämän den är ändradt genom §§ 2 och 3 i landt.dagsordvuoksi en katso voivani äänelläni myötäv•aikutta.a ningen. I öfrigt är· § 38 icke tilläm plig." J ag
åberopa.r detta icke därför att författaren till
kuninkaan vaalissa.
dessa kommentarier skulle vara en ove:dersäglig
a
uktoritet. Han var visser ligen på sin tid den förSenaattori Setälä: Ed. Rosenqvistin uudissta
auktoriteten på området och den första, som
tetun lausunnon johdosta pyytäisin huomauttaa. i
että on kai jokseenkin ymmärrettävä, ettei ole ryh- ' uppträdde och försvamde satsen om Finland som
dytty soveltamaan hallitusmuodon 38 §:ää sem- en särskild stat. Det var Leo Mechelin. J ag frammoisena aikana, jolloin oli olemassa haHituksen håller deita därför, att den uppfattningen. varit
esitys siitä, että Suomen valtiomuoto muuttuisi fullkomligt allmän bland alla finska cich utländtasavaltaiseksi ja semmoinen oli ·olemassa aina tä- ska jurister under den tid vårt .Jand var förenadt
män vuoden kesäkuuhun saakka. Kun sen jälkeen med Ryssland. Jag för min del ka.n icke inse,
aina. eiliseen päivään saakka on koet.ettu saada ai- hva.rför denna upp.fattning nu skulle kunna unkaan uutta hallitu.smuotoa uusilla perusteilla, niin dergå någon ändring. J ag kan åtminsi.one icke eron ymmärrettävä, että sitä ennen ei ole voitu ryh- känna mig höra till de jurister och politici, som
under förändrade konjunkturer ändra sin uppfa.tt~tyä soveltamaan 38 § :ää eikä siis tätä myöhästyning
om lag och rätt.
mistä suinkaan suuresti saata ihmetellä.
1

Ed. L o ukko: Pelkään, että tämä kuninkaanvaali, johon eduskunta nyt aikoo käydä on maallemme vahingollinen sekä sisään- että ulospäin.
Tämän takia tahdon merkittäväJksi eduskunnan
pöytäkirjaan vastalauseeni ja ilmoitan etten tule
ottamaan osaa .nyt tormitettavaan vaaEin.
Ed. A k e s s o n: J ag hade a.nsett och anser
fortfarande att det pärvarande ögonblicket ä.r allt-

Ed. Y r j ö - K o s k i n e n: Ikävä kyHä on
tästä erikoisen tärkeästä asias,ta keskusteltaessa
annettu hyviwkin kiihkeitä ja alasvetäviä lruusuntoja ja teMy mmia., arvottomia syytöksiä, semmoisia, joita ei koskaan pitäisi tässä huoneessa
kuulla ja kaikkein vähimmän tämmöisellä hetkellä. Hallituksen esimies joutui aamupäivällä
mitä loukkaavimman syytöksen alaiseksi, jonka
johdosta en voi olla, lausumatta syvintä pahek.su-
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mistani, liiatenkin 'kun puhuja asettui jonkinlaiseksi J umal,an tuomion antajaksi. Yhdyn kaikin
puolin ed. Virkkusen lausuntoon. - Maassamme
on kaunis tapa nimittää eduskunnan jäseniä maan
isiksi ja äideiksi. Jos eivät vanhemmat, isät ja äidit kykene viisaudella ja arvokkuudella järjestämään perheensä asioita, eivät he nauti kunnioitusta la:psiltaan eikä naapureiltaan vaan joutuvat pilkan ja halveksumisen alaiseksi, ja niin
käy meidänkin. Nyt on todellakin niin suuri ja
tärkeä asia Suomen suuressa perheessä järjestettävänä, että kaikki viisaus, maltti ja keskinäinen
kunnioitus on otettava käytäntöön. Kehoitan siihen mitä hartaimmin. - Täällä on aikaisemmin
muutamilta tahoilta vakuutettu, eHä maalaiset
olisivat kaikki järjestänsä tasavaltalaisia. OiPn
minäkin puhunut ja tavannut koko joukon maaia1Eia sekä V ar:oinais-~uumessa että IIä meessä ja
kaikkialla olen huunwnnut monarkkisen ajatustavan olevan voitolla. Selvän ja kuvaavan lausunnon antoi eräs vanha mies, kun kysyttiin kumpi,
kuninga:, vaiko presidentti, sano·en: tottapa taloon
pitää isäntä saada eikä jättää sitä määräaikaisen
voudin hoitoon. Se on todellakin lausunto, jonka
eduskunnankin sopisi omata. Pyydän että ryhdytään kuninkaanvaaliin.
Ed. Rose n q v i s t: l likhet med herr Akesson förstår jag icke, att man här behöfver polemisera mnt uttalanden af personer. hvilka icke
gjort något förslag, icke afsett att göra något förslag, hvilka enda;;t velat få till protokollet antecknadt s i n ståndpunkt och en kort motivering; för
densamma. Så har nu emellertid skett.
Gentemot senator Setälä ville jag framhålla,
att jag för min del icke förstår, att en ur 38 §
Regeringsformen härledd eUer inne,ligg;ande rättsplikt, hvilken enligt denna paragraf m: d sådan
sk:vndsam het måste följas, att man icke ens hinner
in~änta alla landtdagsmän·s ankomst till landtdagen, jag förstår icke, att en sådant rättsplikt ka.n
·och bör i månadtal upp·skjutas på grund af att ett
eller 3 regeringsformsförslag fåfängt hafv:a försökts bringas till antagande.
Ed. S i n k k o: Minäkin kuulun niihin, jotka
vuoden 1772 hallitusmuodon säännöksiä pitävät
liia·n vanhentuneina näissä olo:ssa. Knn kuni nkaanvaalin toimittaminen sen perusteella ei mielestäni tuota maallemme onnea ja menestystä, en
katso voiva·ni ottaa osaa kuninkaan vaa.Jiin.

Ed. Laine: Kun uudesta ka·nsanvaltaisesta
ha.Uitusmuodosta valitettavasti ei ole voitu yhtyä,
täytyy minun ilmoittaa, että yhtyen pää:asiassa
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ed. Rosenqvistin perusrteluihin, en voi ·nyt ottaa
osaa kuninkaan vaaliin. •
Ed. P a a v o V i r k k u n e n: Minä oJ.en tietysti
velvollinen vastaamaan ed. Rentolan vaatimukseen. Minua kummastuttaa vain, että hänellä on
huOll'ompi muisti siitä, mitä hän itse on täällä puhunut.
Se kohta ed. Rentolan puheesta, jota lausuntoni
ed·ellinen osa koski ja jonka johdosta katson voivani sanoa, että rd. RentoJa teki rek<laamia marttyyriudella, jonka hän antoi ymmärtää itseänsä
mahdollisesti lwhtaavan, se kuuluu näin: ,Minä
alistuu ottamaan nuhteet siitä, etten tunnusta lailliseksi sitä, minkä osa t:duskunta tunnustaa lailliseksi. Mutta kun en ymmärrä tätä lail!isebi,
niin en sille mitään voi, ja ne kärsimykset, joLa
osakseni tulevat, s&avat tulla". Ed. RentoJa!
Kumpaanko meistä kohdistuu vaatimus pyytää
anteeksi? (Ed. RentoJa: Pyydän lu-ettavaksi edelleE-n!) Puhemies: Ei saa puhua puhe.envuoroa
pyytämättä. Minun täytyy kutsua ed. Rentola
järjestykseen pöytäkirjan edessä.
Sc:naattori Renvall: Eräät arvoisat lausunnot, jotka muutamain arvoisain edustajain puolesta on lausuttu, kehot1a vat minua ilmaisemaan liantani samasta pykälästä kuin hekin. En o:e tm:in
ollut eduskunnan jäsenenä viime aiko;na, mutta
olen kuitenkin ollut osittain hyvin::in lähcisfS::l·ä
yhteyd<Essä edustajain kamsa ja o:rn ollut koko
ajan sillä kannalla, että 38 § haJitusm<wdossa on
ollut Suomen kansaa vc~lvoitt.ava ja että Suomenkansan Pduskunnan piti tämän i:ykälän nojalla ottaa itsellensä valta käsiinsä. Eduskunta on myös
kin niin menetellyt se! ä pilä!öks ss~\än 8 piiiv;d:i
marraskuuta 1917 valtionhoitajakunnan asettamisesta, sekä viikko myöhemmin 15 päiviinä va'lan
siirrosta päfittäfssä~in on ed-s' rnta tälle kannal 1e
asettunut. Ja silloin kun hallitus antoi eduslnmnalle jdistuksfn Sromen :t:::en~;isyyd~shi, hallitns
siinä nimenomaan sanoi, että se tekee tärniin senjohdosta, että ,Suomen eduskunta on 15 päivänä
marraslmda nojaten maan hailitusmPodrn 38
§:ään julistautunut korkeimman vallan haltijaksi." Jos f'drskunta on näin mencte],]yt viimeisten kuukausien, puolE·n vuoden, kulue;osa kolme
kertaa, niin m:nun mi·elrstäni ei ole lain arvolle
eikä eduskunnan jäoentenbän arvolle s·opivaa selittää, dteivät he voi kä;vilä 38 §:n säädöksiä noudattamaan sen takia, eitä tämä pykälä on Ei:m
va·nhentrnut. Ei s·e ole prolessa v1:odrs>·a vanh<ntunut. Minä olen i1,ävä'ks-eni kyllä nähn;d, eWi.
mond niistä, jot.ka ovat olleet minun kannallani
silloin, kun on ·ennen riidelty 38 § :n soveltuvai-
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Ed. S ä r k k ä': Kun mielestäni 'kuninkaanvaalin· toimittaminen 1772 viTod@ hallitusmuodon 38
pykälän perus1teeUa tuottaa maa:llemme onn·ettomuutta ja sen laillisuus on ainakin riidanalainen,
pyydän saada ilmoittaa, että minä en katso voivani ottaa ·os•aa kun~Il'kaa.nvaaliin.
Ed. R ·en t o l a: Olisin jättänyt. käyttämättä
puhevuoroa tässä tapauksessa sen kehoituksen mukaan, jonka herra pääministeri täällä antoi ja jonka ka,ts·o·n kohtuuHiseksi, mutta koska ed. Paavo
Virkkunen ei lukenut min·un ·eilistä lausuntoani
siihen saakka kuin olisi tarvinnut, että sii·tä olisi
saa.nut oih•an käsityksen ja j·ossa jälkiosassa, jcnka hän nimenomaan jätti lukematta, aivan s·el västi
sanotaan, että minä en toivo tän•ne anarkis1tista
asiaintilaa, niin halusin senvuoksi va•an kuitata
sen sillä että välihuomautuksena pyysin edustaja
Virkkusta lukemaan pitemmälti, ettei minun olisi
tarvinnut tästä s·ivuasiasta enää käyttää puheenvuoroa. Ja tuon kohtuullis·en välihuomautuksen
t.ähden jouduin sen huomion alaiseksi, jonka puhemies näki mukavaksi tähän pyyntööni nähdrn
osoittaa, kun pyysin edustaja Virk·kusen .lukemaan
eilistä lausuntoani tarpeeksi. Minä pyydäm vieläkin ed. Virkkusen lukemaan lausuntoani pitemmältä, että tulisi s-elville, •että olen paheksuu ut
sellaista ristiriitaa., mikä voisi tu'lloa, jos käydään
valitsemaan kuningast1a 1772 vuoden haHitusmuodou 38 §:n mukaan. Samassa yhteyd·essä pyydän
huomauttaa, ettei edustaja Virkkunen voi millään
tavalla osoittaa myöskään sitä, mitä olisin väärin
puhunut s•ekä senaattori Baasikiven että muitten
hänen hengenheimolaistens•a politiik3Jsta routavuosina.

Ed. V e k a r a: Pyydän vaan lyhyesti pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittaa, että samoista syistä
~kuin ed. Vuokoski esitti, en tule ott-amaan osa•a
täällä toimitetta.vaksi aijoituun kuninkaa.nvaaliin.

Ed. A n n i e F u r u h .i •e l m: J ag hör också till
dem, som djupt beklaga, att den nya regeringsformen lämnats hvilande till ·efter nyv8!l, och hade
jag hellre sett, att vi skridit till konungaval på
grundvalen af denna r'Cgeringsf·orm, hvars demokratiska anda åtminstone icke skrämmer mig.
Jag vill inte inlåta mig vidare på frågan om 38
paragrafens tillämplighet, men synoes det mig åtminstone, att här från kompetent håll gifvits bevis på dess tillämplighet. Men frånsedt a•Ua para.grafer, anser jag att d>Cn, s.om i denna stund icke
vågar handla, påtager sig ett vida större ansvar än
den, sam nu · sokrider till konungaval. Ty den
fara, s·om nu hotar oss gen:om d·et tillstånd af anarki, som råder i Jandet, är så stor, att jag tycker,
att man icke kan tveka. En konsolidering af makten är nödvoändig, dröjsmål kan blifva ödesdigert
och är jag på grund häraf beredd att sokrida till
konungava1 på grundvalen af 38 § R. F.

Kuninkaan vaali.

SenaaHori Ta '1 a s: Kun ed. Lundsonin vi~mei
nen lausunto on omiaan antamaan väärän käsityksen s-enaattori Mechelinin ·esityksestä, katson pöytäkirjan vuoksi tarpeellis·eksi huoma.uit<ara että senaattori Mechelin Hallitusmuodon 3 § :stä san·oo,
.että se on ,Jmmottu", mutia 38 § :stä, josta nyt on
kysymys, nimenomaan ·että tämä pykälä ei ole
s~vellut•ettava .. i övrigt är § 38 icke tillä:mplig",
joka suomeksi. merkitsee ,ei ole sovellurtettava",
·eli siis sama mielipid•e, jota täällä sen:watin varapuhe·enjohtaja on puolustanut.
Ed. P •e n u a ne n: Ilmoittwess.aan kielteisen
!kantansa ovat jotkut puhujat perusteeksi lausuneet s•en että kun uusi hallitusmuoto ei ·ole tullut
lopullisesti hyväksy'tyksi ja toiset ovat sanoneet
•että kun kuninkaan vaali on toimitettava 1772
vuod·en hadlitusmuodon perusteella j. n. e. Minulla ei ole omaUatunnollani kummassakaan suhteessa
mitään. Olen !koettanut myötävaikuttaa siihen
suuntaan ·e'ttä uusi hallitusmuoto dlisi tullut hyvä.ksytyksi ja vaali sen mukaan toimitetuksi. Mitä
iu'lee sitten 1772 hallitusmuodon s-oveltamis•e<>n
tä.ssä tapaukses·s,a, siitä olen jo aikaisemmin saanut mielipiteeni lausua etten voi ottaa väittääks-chi
toimenpiteen laittomuutta ja tämä on minulle ratkaisevaa. Olkoon 'toimenpide miten vastenmielinen tahaniSa, mielestäni edustaja ·ei voi ve täytyä
tehtävästä, jota •ei v•oi väittää 'l·aittoma·ksi. En voi
estää kuninkaa.nvaalia tapahtumasta ja minun on
vähäiseltä ·osaJtani myötävaikutettava että tulos
johtaisi mahdollisimman suotuisa•an lopputUJlokseen. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos pystyisin
väittämään että toimenpide on laiton, katsoisin
olevani omantunnon pa.kotuks•esia velvollim€n vetäytymää,n syrjään, mutta muussa, ta.pauks•eSSfU. en
(Eduskunnasta: Hyvä!).
1

Ed. K a i t i l a: Yhtyen ed. Sinkon lausuntoon,
en minä,kään katso v·oivani ottaa osaa toimitettuvaan hminkaan vaaliin.
Ed. H. I. ~ i n n a: Minäkin pyydän Slaada 1JÖYtäkirjaan merkityksi, etten katso voivani ·olla mnilmna kohta ta·pah'tuvassa vaa:lissa.
Ed. B r a n d e r: PuolestaJn:i ilmoitan ly hy•esti
etten tule ottamaan oS'aa ikuninkaan vaaliin.
Ed. K. E. Li n n a: Minä1kin ilmoit.an yhtyväni
edellisiin lausunnoihin.
Ed. L u n d s on: Senaattori T.alas on pakoitt.a:rmt minut käyttämään puheenvuoro.a.. On t~otta
mitä hän sa:noi eli siis että 3 § :n .selityksessä sano-
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taan että tuo lainpaikka on lakannut oLemasta v·oimassa; 38 § :n jältkimäisestä ·os•asta sanotaan taas
·että se ei ole sovellutettavissa. Mutta kuten minä
jo mainitsin senaattori Mechelin nimenomaan ennen viittaamassani alkulausees.sa sanoo kaikista
sellaisista kohdista, jotka olivat muuttuneissa
oloissa sovelluttamattomat, etteivät ne enää olleet
voimassa. Hän .sanoo nimenomaan: ,ej vidare
skulle gälla".
Ed. Luo p a.j ä r v i: Minäkin ilmoitan yhtyväni ed. Pennasen rlausuntoon, mikäli sanottu lausunto koski sitä, että edustajan on tehtävä velvollisuutensa koettaessaan vaikuttaa asian onnelliseen
ratkaisuun. Mutta kun minulla on •aivan päinvastainen käsitys siitä, mikä ratkaisu nyt kysymyk·
sessäolevalle asialle on onneUinen, kuin ed. Pennasella näkyy olevan, niin mi.nun, vaikuttaaksmi
myönteisesti siihen, että se pula, jO'honka. on jouduttu tämän ha.llitusmuoto- ja kuningasvaaEkysymyksen yhteydessä selviytyisi maa'lle onne'lisesti,
päinvasto:n täytyy tulla siihen lopputulokseen,
etten katso voivani ottaa osaa tuohon kuningasvaaliin, koska, jos niin tekisin, katsoisin, joutuneeni myötävaikuttamaan sellais·een tekoon, joka
tuottaa maalle onnettomuutta. Samalla pyydän
saada muutamalla sanaUa viitata erääs·een seikkaan, .ioka on täällä useissa lausunno:ssa tuotu
esiin. On nimittäin valitettu sitä, että tämä eduskunta ja että koko meidän kansamme näin kohtalokkaa:lla hetkellä on tavattoman rikkinäinm ja
että tämä ei ennusta maalle ja kansalle hyvää. Yhdyn tähän valitukseen; ·sitä suuremmalla syyllä
kun tiedän, että tämä pieni mwa .ia P':eni kansa on
joutunut täJllaisena aikana, jolloin maailman jättiläiset törmäävät yhteen kamp'IJa.illen elämästä ja
kuolrmasta, elämään itsenäisyytensä synnytystuskia eikä voi näitä tehtäviä suorittaa yksimielis·enä.
Va.Iitan sitä. Mutta kun use:issa ni~ssä valituks:issa, joita on lausuttu, on t,ahdottu ed€svastuu
siitä, että näin riita,iseen lop'J)utulokseen on jouduttu, työntää tasavaHaisille, useissa ta'J)auksissa
nimenomaan maoaluisliitto1aist.en ni·skoille, niin
'PYYdän torjua tä!Uaisen yksipuolisen syytöksen.
Tahdon 'J)alauttaa miel-een sitä, joka on täällä jo
ennemmin•kin 'Palautettu; kuka on lähttmyt valkoisen y·ksimielisyyden tieltä, rake111tamaan eri teitä
.1a niiltä etsimään Suomelle onnellista tulevai·suutta. Ne ovat ne, jotka kesken kaikkea yksimielisyyttä lähtivät tähän maahan hankkimaan monarkis•ta •hallitusmuotoa ja. vierasta kuningasta.
Kaikkein onnettomimpana pidän sen, että nyt näid€n kuukausien kuluessa on koko maa joutunut ole-maan niiden riitojen todistajmm, .io·ita tääl'lä edus•kunnassa tämän hanitusmuotokysymykse.n yhtey-
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des·sä on käyty. On valitettu, että laittomuuden osaa, ei minun a.sianani ole tehdä siinä suhteessa
hl.'nki kasvaa maassa, -elintarveanarkia leviää, mitään ehdotuksia niille, jotka asiasta .mahdollimaanviljelijät eivät tahdo antaa viljojansa raja- sesti ajattelevat toisin.
hinnoista, kurittomuus kansassa kasvaa, lainkunnioitus puuttuu. Minä epäilen, että tähän on suuEd. R o o s: J a.g •kan icke ur•aktlåta. att framrena syynä se, että täällä, sillä ta.vaHa, kuin se on hålla det eg-endomliga däri, att man först mottapahtunut, kiistellään siitä, mikä on laki. Sel- arbetar godkännand·et af en demokratisk rege•lainen mendtcly, johon eduskunnan johtavat laki- ringsform för landet och sedan tili protokollet
miehet ovat tehmet itsensä syyllisiksi, sellainen anför, att man på grund dära.f att den n.ya r-egemenettely minun käsittääkseni on yhtenä varsin ringsformen icke blifvit godkänd, icke kan delsuurena syynä .siihen, että myöskin ·kansan kes- taga i val af konung för riket. För min egen del
kuudessa lain·kunnioitus vähenee. Ja se on valitet- är jag fullt med veten af stund-ens allvar och af
tavaa. Nimenomaan minä täillä kertaa tahtoisin det stora aill'lvar, som hv·ilar på oss landtdagsmän,
kiinn:ttää huomiotani niihin lausuntoihin, joita för vårt handlingssätt vid d·etta tillfälle, men jag
s·enaattori Setälä on täällä esittänyt. Hän on kan med godt samvetc för-ena mig om det förslag,
useammassa lausunnossa eri kerroilla tahtonut to- som herr Nevanlinna tidigare i dag gjort och med
distaa sitä, että 1772 vuoden hallitusmuodon 38 § godt samvete afgifva min röst till förmån för den
on ollut ja on voimassa ja että w~ teot, jotka ta1lah- föreslagna kandidaten tili Finlands tron.
tuivat joulukuun 4 päivänä 1917, jolloin hallitus
eduskunnalle esitti, että Suomi olisi oileva riippuEd. N e v a n.l i n n a: Pari sanaa pyytäisin mimaton tasavalta, ja joulukuun 6 päivänä samana näkin saada lausua siitä kysymyksestä, joka tänä
vuonna, jolloin eduskunta yksimi-elismä tämän iltana on ollut niin laajan mielipiteiden vaihdon
halrtuksen lausuman johdosta totesi, ,että Suomi esineenä. Pitkiä selityksiä asia ei minun nähdäkon oleva riippumaton tasavalta.", ·eivät voi asiain SE'ni kaipaa, niin selvä se tuntuu olevan ja - pamenoon mitään vaikuttaa. Minun käsittääkseni, nen tälle erityisen painon- niin selvä aivan riip.ios kerran on kiistämätön tosiasia, että 1772 vuo- pumatta siitä, onko -38 § hallitusmuodossa vai ei .
den hallitusmuodon 38 § :n kuninka•an vaalia kos- Kahdella tavalla vain voi nähdäkseni Suomen
keva kohta on voimassa ne teot, joihinka ha,JJitus eduskunta täyttää laillisen velvollisuutensa., sit.ia l.'duskunta viime joulukuussa antautuivat, eivät ten kun maamme on tullut itsenäiseksi. Joko niin,
olisi oll·2et laillisia. Ed. Wrede on selittänyt, että c·ttä se säätää sellaisen uuden hallitusmuodon, jon38 §:n sisältö ,on nyt vasta oivallettu". ::a mukaan hallitsijaa ei ole olemassa eikä tarEikö sitä oivallettu silloin. kun hallitus ja edus- vita. Taikka, jollei se tätä tee tai saa aikaan, sikunta .ia m. m. ne .l a k i m i e h e t, j o t k a n y t ten, että se pitää huolen siitä, että kun Venäjän
3 8 § :n l a i n v o i m a i s u u t t a t o d i s t a v a t, oikeus pitää oma hallitsijansa Suomen hallitsijana
olivat yl,simielisinä hyväksymässä ne teot? Ei- etn lakannut, maahan tulee se hallitsija, joka halvätkö he olleet siitä silloin selvillä? Vai oliko litusmuodossa nimenomaan vaaditaan olevaksi. Ei
todella sillä tapn, että silloin hallitus .ia eräät nähdäkseni näin ollen voi olla mitään epäilystä
muut olisivat fetois-ena men>etelleet vastoin 'la·kia? siitä, mikä nyt on eduskunnan velvollisuus, kun
Jos niin on ollut laita, on se valitettavaa. Joka ~e ei ole säätänyt, aikomuksista huolimatta, seltapa,uk·s-essa. sellainen men-ett:lv, .iohon monet mei- . ~aista uutta hallitusmuotoa, joka vapauttaisi sen
il.än maamme lakimiehet, niid~m etevimmät ainekvei vollisuudesta hankkia maalle hallitsija.
s•et. yleensä edustavimmat piirit ovat .ioutuneet
Ed. Paavo Virkkunen: Minä valitan,
antautumaan tämän halHusmuotokysymyksen
yhteydessä tapahtun-eessa laintulkinnassa, on ollut e-ttä ed. Rentola ei vidäkään taivu tunnustamaan,
mitä koht3'1okkaimmin vaikuttamassa siihen, että kuinka väärä,ssä hän on. Hän ei käsitä mikä meilain kunnioitus yhä enemmän ja en•emmän myös- dän välisessä kohtauksessa on minun todistamiskin kan•san k·eskuudessa on pyrkinyt vähenemään. velvollisuuteni ja mikä on hänen. Kun hän väitTämä minusta on yhtenä .ia kai.kkein suurimpana tää, että hän ei ole lausunut mitään sellaista, jonka
syynä siihen, että yht·e;skunnan vähempiosaiset johdosta minä olen sanottavani sanonut, niin minä
jäsenet ovat myöskin yhä en-emmän ja. enemmän olen todistanut, että hän o n lausunut. Siihen
joutuneet lain polkemisen teille. Minun mieles- päättyy minun todista:misvelvollisuuteni. Mutta
täni ei, kuten alussa main,itsin, olisi kuninkaan kun hän edelleen on lausunut kunnia.llekäypiä
vaaliin nyt käytävä koska se vain lisää sekaan- syytöksiä nimit·ettyä hen1kilöä ja ~kokonaisia kannusta, riitaa ja laittomuutta. Mutta koska olen sanryhmiä vastaan ja minä sen johdosta olen väi,ttänyt, että hän näitä syytöksiä ei koskaan voi topuol~stan,i ilmoittanut, -etten tule siihen ottam'aan
1
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distaa oikeiksi, vaan että hän kantaa väärää todistusta, lähimmäistään vastaan, niin silloin hän
pyytää minulta todistuksia. Eikö hän todellakaan
käsitä, et.tä todistamisvelvollisuus kuuluu hänelle;
mutta tätä velvollisuutta hän ei milloinkaan voi
täyttää. Tämän johdosta minä uudistan kysymykseni: kummaHako tässä on anteeksipyytämisvelvollisuus?
Ed. Bäck: J ag ber blott att få koiLstate·ra, att
alla de personer, tillhörande landtdagen, hvilka
genom sin oppositionspolitik mö.iligen komma att
hindra Finland att erhålla en laglig regent, därigenom ha förlängt det tillstånd af anarki, som
tyvärr rådt och ännu råder i vårt land.
Ed. Lohi: Ed. Nevanlinnan lausunnon johdosta pyydän huomauttaa, että eduskunta on täyttänyt velvollisuutensa. Silloin kun korkein valta
tässä maassa joutui tuuliajolle, eduskunta otti sen
·omiin käsiinsä ja myöhemmin on luovuttanut sen
kotimaiselle miehelle P. E. Svinhufvudille, jonka
käsissä se nyt on. Me siis emme ole ilman korkeimman vallan käyttäjää, vaikkapa tämä hallitusmuodon 38 § olisi voimassa, se ei velvoita suinkaan kutsumaan ulkomaista prinssiä. maahan.
Minä nimenomaan pyydän huomauttaa kuinka
suuren edesvastuun meidän nykyisen eduskunnan
enemmistö ottaa päällensä. Meille huomautti
täällä ulkoasiainministeri että hän on saanut yhden tärkeän tiedonannon, sähkösanoman, joka koskee ulkopoliittista asemaa. Se on kai eduskunnan
jäsenille tuttu. Meidän monarkistimme ikäänkuin uhmaten tahtovat toimia siten että joku suurvalta kenties kävisi meitä sortamaan. Tämä teko
olisi ymmärrettävissä, jos tämän teon ehtona olisi
sen valtion ystävyys, joka, meitä on hädässämme
auttanut. Mutta jokainen nykyään käsittää että
sen valtiomahdin nykyiset vallanpitäjät saisivat
vallan mielellään että me emme heidän rauhanpyrkimyksiään vaikenttaisi sillä teolla, johon monarkistit ryhtyvät. Minä huomautan, että täällä
on jo viidettäkymmentä edustajaa jokaisesta
täällä olevasta puolueryhmästä ilmoittanut että
he eivät voi ottaa niin edesvastuulliseen ratkaisuun os·aa, ·katsoen että se voi johtaa meidän
maamme ja kansamme mitä koht.alokkaimpaan tulevaisuuteen.
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nut hänen edessään olevasta pöytäkirjanotteesta
sitä mitä minä pyysin lukemaan. Minun täytyy
niinollen se lukea. Olen lausunut näin: ,Minä valitan, että sekasortoa ja anarkiaa tulee---".
Tämä oli tärkeintä minun lausunnossani, se nimittäin, että minä valitin, että ristiriitaa tulee.
:M:inä ilmoitin kuitenkin että alistuu tunnustamaan kunin·kaan, jos Suomen kansa on ensin tunnustanut lailliseksi sen kuninkaan, joka on lai·ttomasti otettu. En siis millään t.ava.Ila puhunut
ma.rttyyriudesta mitään enkä marttyyriutta ole
tavoitellut. Sitte ed. Virkkunen huomautti minun
arvostelustani vanhan suomalaisen puolueen sortovuosien aikaisesta politiikasta ja pyysi, että minä
todistaisin sanani. Minua pätevämpi on historian
todi·staja .ia se on todistanut että se oli onnistumatonta politiikkaa .ia minä toivoisin että siitä otettaisiin oppia. Minun nähdäkaeni mikä ryhmä tahansa maassa on voinut harjoittaa joskus onnistumatonta politiikkaa jossakussa asiassa. :M:utta erityisesti routavuosina, siitä on Suomen kansa täysin vakuutettu, sitä harjoitti vanhasuomalainen
puolue. Ei kai minun p·ersoonallinen todistukseni
voi sitä muuttaa., mistä jo on historian todistus
olemassa. Haluaisin vaan huomauttaa että
vastedes otettaisiin oppia siitä; älköönkä siis ilman sitä, että kansan oikeustajunta on riidattomasti jonkun valtiollisen toiminnan takana, älköön mitään valtiollista toimintaa ilman sitä harjoitettako.
Keskustelu julistetaan päättyn:eeksi.
P u h e m i •e s: Kes:kustel un aikana on ·ed. Nevanlinna useiden kannattamana ehdottanut että
eduS'kunta päättäisi tä:nä iltana pidettävässä täysi-istunnossa toimituttaa kuningassuvun vaalin.
Nimitän tätä ehdotusta ·ed. Nevanlinnan ehdotukseksi. Tätä ehdotusta on myös vastustettu.
Sel-ostus myönnetään oik·eaksi.
Puhemies: Asi•a on rat.kaistava äänestyksellä. Esitän tämän johdosta eduskunnan hyväksyttäväksi s•euraavan äänestysesityksen: Ken hyväksyy ·ed. Nevanlinnan ehdotuksen äänestää ,jaa";
jos ,ei" voi•ttaa on ehdotus hylätty.
Tämän johdosta lausui puheenvuoron saatuaan

Ed. R en t o l a: Minä ·en ·tahdo sanoa mitään
ed. Virkkusen moraalisen menettelyn laadusta, ainoastaan sen ihmeteHen totean, että. hän ei luke-

Ed. Roos: Omröstningen gäller vä:l endast tid'ell, då detta 'konungaval verkställes?
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Keskiviikkona 9 p. lokakuuta.

P u h e m i ·e s: Omröstningen gäller f.örrättande
af konungaval vid p1enum i kväll.
Äänestysesitys hyväksyttään.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy ed. Nevanlinnan ehdotulksen äänestää ,,jaa"; jos ,·ei" voittaa, on ehdo1tus hylätty.
Äänestyksessä anneta:an 64 ,jaa"- ja 41 ,ei"ääntä. Eduskunta on siis ed. Nevanlinnan ·ehdotuks-en mukaisesti päättänyt tämä iltana pidettävässä •täysi-istunnossa toimittaa kuningassuvun
vaalin.
Ilmoitus valtiopäiväin lopettamisesta.

Suomen Eduskunnan Herra Puhemiehelle.
.Suomen Eduskunna·n tieiloon saoat.ettavaksi s1aan,
Suomen Senaatin määräyksen mukaisesti kunnioittaen TeiHe, Herra Puhemies, tä'ten ilmoittaa,
että Suomen 26 päiväJksi syyskuuta 1918 kokoonkutsutut ylimääräiset valtiopäivät lwetetaan torst.aina tämän lokakuun 10 päivänä ja pidetään
sen johdosta Nikolainkirkossa tä:ällä S amana päivänä Jumalwnpalv·elus, joka alkaa k:·lo 4 j. p. p ..
1

G. E. F. AlbreeM.

Seuraava täysi-istunto on tänä iltana k:J.o

1f2 10_

P u h e m ies: V a:ltiopäiväin .iuhlam€nojen ohjaajalta 'O'n Sla.apunut kirjelmä, joka luetaan.
$ihteeri lukee:
V altiopäiväin

Täysi-istunto päättyy k:lo 9,10 i. p.

J uhlamenoj.eonohjaaja.

Pöytä:kirjan vakuudeksi::

Helsingissä,
9 p:.nä lokak 1918.

Eino J. Ahla.

